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Jak czytać 
raport Fagron NutriGen  i jak z

niego korzystać?

Raport składa się z następujących części:

I. Informacje ogólne
Podsumowanie Twoich nawyków zdrowotnych, w tym różnych czynników związanych z wagą, ćwiczeniami, metabolizmem i
kluczowymi parametrami oraz zestawienie i analiza dokonana przy użyciu naszej platformy diagnostycznej.

II. Przegląd wyników
Obejmuje przegląd analizy genetycznej, optymalny rodzaj diety, informacje na temat ryzyka niedoboru witamin i zalecanych
suplementów, umożliwiając szybką i łatwą całościową interpretację profilu nutrigenomicznego.

III. Spersonalizowany plan diety
Opracowany na podstawie danych genetycznych i danych dotyczących zdrowia oraz zachowania. Lista produktów, których
należy unikać i które można ulepszyć: opis wartości odżywczych 548 produktów spożywczych, napojów i sosów,
sklasyfikowanych w 17 kategoriach ogólnych w celu ułatwienia interpretacji i codziennego użytku. Sugerowane produkty
żywnościowe dobierane są na podstawie wyników testu przeprowadzonego przez Fagron i profesjonalnych dietetyków.

IV. Pełne wyniki badania genetycznego
Ta część obejmuje pełny opis wszystkich SNP analizowanych w Fagron NutriGen TM zarówno na poziomie genu, jak i SNP, wraz
ze szczegółowymi opisami pozwalającymi uzyskać maksimum informacji z testu.

Przed przystąpieniem do modyfikacji żywieniowych i dietetycznych przeczytaj
uważnie ten raport i skonsultuj się ze specjalistą.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Fagron Genomics S.L.U przeprowadza testy genetyczne Nutrigen na zlecenie pracowników służby zdrowia na próbkach biologicznych od
pacjentów otrzymanych od pracownika służby zdrowia. Wyniki testów zawarte w raporcie Fagron Nutrigen nie zastępują konsultacji lekarskiej, nie stanowią diagnozy ani
leczenia, ani nie powinny być interpretowane w ten sposób. Wyniki podane w raporcie Nutrigen są generowane automatycznie na podstawie genotypu danego pacjenta i
nie jest wykluczone, że mogą pojawić się wątpliwości co do rekomendowanych pokarmów i terapii. Dlatego tylko pracownicy służby zdrowia mogą interpretować wyniki
Raportu Fagron Nutrigen na podstawie znajomości pełnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym historii choroby, innych badań diagnostycznych i aktualnie
zażywanych leków przez pacjenta. Pracownicy służby zdrowia i na swoją odpowiedzialność dokonują całościowej interpretacji stawiają diagnozę i przepisują pacjentowi
leczenie. Fagron Genomics S.L.U nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania i interpretacji wyników testów Nutrigen przez profesjonalnego pracownika
ochrony zdrowia. Obowiązkiem pracownika służby zdrowia zlecającego test Nutrigen jest zagwarantowanie pacjentowi odpowiedniej porady zdrowotnej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Fagron Genomics S.L.U wyraźnie zastrzega prawo do podejmowania wszelkich działań prawnych w przypadku
niewłaściwego, niedbałego lub nieprawidłowego użycia lub interpretacji wyników testów Nutrigen. Fagron Genomics S.L.U oświadcza, że dostarczane przez Fagron testy
Nutrigen oraz wyniki badań genetycznych są opracowane według najnowszej wiedzy z zakresu genetyki. Testy te i ich interpretacje, zawarte w raporcie Fagron Nutrigen
są ciągle udoskonalane na podstawie dalszych badań i najnowszej wiedzy naukowej. Ponieważ Fagron Genomics S.L.U nie ma dostępu do danych osobowych
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I.
Informacje ogólne
Podsumowanie Twoich nawyków zdrowotnych, w tym
różnych czynników związanych z wagą, ćwiczeniami,
metabolizmem i kluczowymi parametrami oraz
zestawienie i analiza dokonana przy użyciu naszej
platformy diagnostycznej.



Fagron Nutrigen  bada 384 najistotniejsze warianty DNA w
58 różnych kategoriach zebranych w 15 kategoriach makro

1. Genetyczne uwarunkowania morfologiczne predysponujące do
nadwagi i otyłości

2. Genetyczne uwarunkowania behawioralne związane z
przyjmowaniem pokarmu

3. Skuteczność ćwiczeń

4. Metabolizm tłuszczów

5. Metabolizm węglowodanów

6. Metabolizm lipidów

7. Metabolizm glukozy

8. Wrażliwość na smaki

9. Brak równowagi detoksykacyjnej

10. Suplementacja

11. Nietolerancje

12. Ryzyko awitaminozy

13. Dopasowany typ diety odchudzającej

14. Czynniki zapalne

15. Hormony

Analizowane warianty genetyczne w teście Fagron Nutrigen

TM

1

Informacje

Plany Fagron Nutrigen są opracowywane na podstawie wyników genetycznych tego badania. Twój spersonalizowany plan diety i sugerowane
nawyki żywieniowe są starannie dobierane, aby wspomagać indywidualne mocne strony i niwelować zidentyfikowane niedobory genetyczne.

 Mapa genetyczna ma charakter globalny, a nie zindywidualizowany i służy celom informacyjnym. Należy pamiętać, że analizowane geny są takie same dla wszystkich (mężczyzn i kobiet), jednak
wyniki przedstawione w części II mogą się różnić. Chromosom Y nie jest analizowany, dlatego test jest przydatny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet."

1
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Zmienne związane z wagą

Płeć Mężczyzna
Wiek 40 lat/a

Wzrost 180 cm
   

Aktualna waga 80 kg
   

Aktualna wartość BMI 24,69
Docelowe BMI 23,14

   
Rodzaj wagi Waga w normie

   

Informacje

W przypadku niedowagi, otyłości typu I, II, III, IV lub istniejących chorób, wyniki tego testu powinny zostać
zinterpretowane przez specjalistę.

Czynniki fizyczne i czynniki związane z
metabolizmem

Codzienna aktywność fizyczna Brak aktywności
   

- Podstawowa przemiana materii -

Obecnie (Kcal) 1.730
   

- Całkowita przemiana materii -

Obecnie (Kcal) 2.076
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II.
Przegląd wyników
Obejmuje przegląd analizy genetycznej, optymalny rodzaj
diety, informacje na temat ryzyka niedoboru witamin i
zalecanych suplementów, umożliwiając szybką i łatwą
całościową interpretację profilu nutrigenomicznego.



Kod próbki NUT04938AA
Data przyjęcia 18-05-2020
Data wyników 30-11-2020

Pomyślna kontrola jakości TAK
Pomyślna kontrola jakości

genotypowania
TAK

Końcowa kontrola jakości TAK
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Skuteczność

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Genetyczne
uwarunkowania
morfologiczne
predysponujące do
nadwagi i otyłości

Średnie lub znaczne predyspozycje genetyczne do nadwagi. Nadwaga lub otyłość jest
w tym przypadku głównie uwarunkowana genetycznie. Postępowanie zgodnie z
zaleceniami wynikającymi z niniejszej analizy DNA zakończy się powodzeniem.

46.28%

Ryzyko genetyczne nadwagi lub otyłości DUŻE RYZYKO GENETYCZNE NADWAGI LUB OTYŁOŚCI str. 56

Ryzyko ponownego wzrostu masy ciała DUŻE RYZYKO EFEKTU JO-JO str. 57

Ryzyko zwiększonego BMI i obwodu talii
ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO ZWIĘKSZONEGO BMI I

OBWODU TALII
str. 58

Podstawowa przemiana materii (spalanie kalorii w
spoczynku)

WYSOKI POZIOM SPALANIA KALORII W SPOCZYNKU str. 59

Zdolność do odchudzania podczas interwencji
dietetycznych

SZYBKA UTRATA MASY CIAŁA str. 60

 

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Genetyczne
uwarunkowania
behawioralne
związane z
przyjmowaniem
pokarmu

Średnie lub znaczne rozregulowanie zachowań związanych z przyjmowaniem pokarmu.
Duże predyspozycje do nadwagi. Należy rozważyć strategie wpływające na uczucie
sytości.

43.51%

Ryzyko zwiększonego apetytu z powodu stresu
PODWYŻSZONE RYZYKO ZWIĘKSZONEGO APETYTU Z

POWODU STRESU
str. 61

Uczucie sytości NIECO ZMNIEJSZONE UCZUCIE SYTOŚCI str. 62

 

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Skuteczność ćwiczeń
Średnia skuteczność ćwiczeń w redukcji tkanki tłuszczowej i regulacji poziomu
cholesterolu. Chociaż mogą być potrzebne interwencje dietetyczne, nie zapomnij o
zwiększeniu wysiłku. Korzyści będą zauważalne.

52.72%

Korzyści z ćwiczeń wytrzymałościowych w celu poprawy
poziomu HDL

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ
W CELU POPRAWY POZIOMU HDL

str. 63

Ćwiczenia redukujące tkankę tłuszczową
ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ

W CELU REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJ
str. 64

 

WSKAZANIA

75% - 100% Wysoka
skuteczność

50% - 75% Średnio-wysoka
skuteczność

25% - 50% Średnia
skuteczność

0% - 25% Niska
skuteczność
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Skuteczność

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Metabolizm tłuszczów
Niewystarczające zdolności spalania tłuszczu. Zaleca się zmniejszenie ogólnego
spożycia tłuszczu.

33.22%

Reakcja na jednonienasycone tłuszcze MUFA BARDZO NISKI METABOLIZM MUFA str. 65

Reakcja na wielonienasycone tłuszcze PUFA SZYBKI METABOLIZM PUFA str. 66

Reakcja na stosowanie diety niskotłuszczowej w celu
podwyższenia poziomu cholesterolu frakcji HDL

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA
DIETY NISKOTŁUSZCZOWEJ W CELU PODWYŻSZENIA HDL

str. 67

 

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Metabolizm
węglowodanów

Umiarkowane rozregulowanie metabolizmu węglowodanów. Spożycie cukrów
aldehydowych może nie być głównym powodem nadwagi lub otyłości.

50.71%

Zdolność do trawienia pokarmów skrobiowych ZMNIEJSZONE TRAWIENIE SKROBI str. 68

Wrażliwość na węglowodany rafinowane
BARDZO DUŻA WRAŻLIWOŚĆ NA WĘGLOWODANY

RAFINOWANE
str. 69

Wpływ spożywania węglowodanów na poziom cholesterolu
HDL

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO SPADKU CHOLESTEROLU
HDL PRZY WYSOKIM SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

str. 70

Wpływ spożywania węglowodanów na poziom cholesterolu
LDL

MAŁE RYZYKO WZROSTU CHOLESTEROLU LDL PRZY
WYSOKIM SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

str. 71

 

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Metabolizm lipidów
Wpływ na metabolizm lipidów. Wyniki badania krwi mogą wskazywać na
rozregulowanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Zalecane leczenie nakierowane
na LDL lub HDL. Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe.

41.77%

Ryzyko rozregulowania poziomu HDL OBNIŻONY POZIOM HDL str. 72

Predyspozycje do zwiększonego poziomu trójglicerydów ZNACZNIE PODWYŻSZONE TRÓJGLICERYDY str. 73

Predyspozycje do zwiększonego utleniania LDL ZNACZNIE ZWIĘKSZONE STĘŻENIE UTLENIONEGO LDL str. 74

Ryzyko podwyższonego poziomu cholesterolu LDL NIECO PODWYŻSZONY POZIOM LDL str. 75

Ryzyko niezrównoważonego stosunku trójglicerydów/HDL WSPÓŁCZYNNIK TG/HDL W NORMIE str. 76

 

WSKAZANIA

75% - 100% Wysoka
skuteczność

50% - 75% Średnio-wysoka
skuteczność

25% - 50% Średnia
skuteczność

0% - 25% Niska
skuteczność
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Skuteczność

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Metabolizm glukozy
Średnie lub mocne rozregulowanie metabolizmu glukozy. Spożycie rafinowanego cukru
i węglowodanów jest ryzykowne. Duże ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

34.51%

Ryzyko podwyższonego poziomu glukozy w osoczu na
czczo

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO WYSOKIEGO POZIOMU
GLUKOZY

str. 77

Ryzyko insulinooporności ŚREDNI LUB WYSOKI STOPIEŃ INSULINOOPORNOŚCI str. 78

Ryzyko cukrzycy typu II ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO CUKRZYCY TYPU II str. 79

 

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Wrażliwość na smaki Prawidłowa lub średnia wrażliwość na smaki.

99.67%

Wrażliwość na gorzki smak WRAŻLIWOŚĆ NA GORZKI SMAK W NORMIE str. 80

Wrażliwość na sól MAŁA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓL str. 81

Apetyt na słodyczne APETYT NA SŁODYCZE W NORMIE str. 82

 

KATEGORIA OPIS WYNIKI

Brak równowagi
detoksykacyjnej

Średnie zdolności detoksykacyjne.

86.43%

Zdolność antyoksydacyjna ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE W NORMIE str. 83

 

WSKAZANIA

75% - 100% Wysoka
skuteczność

50% - 75% Średnio-wysoka
skuteczność

25% - 50% Średnia
skuteczność

0% - 25% Niska
skuteczność
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Ryzyka

KATEGORIA OPIS

Suplementacja Poniżej znajdują się różne analizowane kategorie związane z potrzebami suplementacji żywności.

Ryzyko złego wchłaniania wapnia
ŚREDNIE LUB NISKIE RYZYKO ZŁEGO WCHŁANIANIA

WAPNIA
str. 84

Predyspozycje do rozregulowanego poziomu wapnia
ZWIĘKSZONE RYZYKO ROZREGULOWANEGO POZIOMU

WAPNIA W OSOCZU.
str. 85

Ryzyko przeciążenia żelazem MAŁE RYZYKO HEMOCHROMATOZY str. 86

Ryzyko niskiego poziomu żelaza w osoczu MAŁE RYZYKO OBNIŻONEGO POZIOMU ŻELAZA str. 87

Predyspozycje do rozregulowanego poziomu magnezu
WYSOKIE RYZYKO ROZREGULOWANEGO POZIOMU

MAGNEZU.
str. 88

Predyspozycje do rozregulowanego poziomu selenu
BRAK DODATKOWEGO RYZYKA ROZREGULOWANEGO

POZIOMU SELENU W OSOCZU.
str. 89

Wrażliwość na sód MAŁA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓD str. 90

 

KATEGORIA OPIS

Nietolerancje Poniżej znajdują się różne analizowane kategorie związane z nietolerancjami i nadwrażliwością.

Nietolerancja laktozy BRAK RYZYKA NIETOLERANCJI LAKTOZY str. 91

Metabolizm alkoholu METABOLIZM ALKOHOLU W NORMIE str. 93

Ryzyko celiakii ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO NIETOLERANCJI GLUTENU str. 95

Metabolizm kofeiny WOLNY METABOLIZM KOFEINY str. 97

Nietolerancja fruktozy ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO NIETOLERANCJI FRUKTOZY. str. 99
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SKUTECZNOŚĆ W DIETACH

- PLAN ŻYWIENIOWY O OBNIŻONEJ ILOŚCI WĘGLOWODANÓW -
W zależności od specyficznych potrzeb Twojego organizmu i na podstawie Twoich genów określany

jest konkretny rodzaj diety umożliwiający skuteczne i trwałe zmniejszenie nadwagi. Plan diety jest
następnie dostosowywany do wszystkich powyższych wskaźników, preferencji żywieniowych oraz

Twoich danych osobistych i zdrowotnych.

Informacje

W tej części analizujemy 13 wariantów genetycznych związanych z metabolizmem różnych składników odżywczych.
Informacje te pozwalają nam opracować spersonalizowany plan mający na celu poprawę nawyków żywieniowych i

sportowych, który pomoże Ci osiągnąć docelową masę ciała, zwiększyć masę mięśni i kości, obniżyć zawartość
tłuszczu oraz utrzymać zrównoważoną i zdrową dietę.

Skuteczność diety o niskiej
zawartości węglowodanów

MARKERY WYNIKI

KCTD10

MMAB

Skuteczność diety
niskotłuszczowej

MARKERY WYNIKI

PPAR-Y

GHSR

APOA2

SH2B1-2

TCF7L2-2

FTO-1

Skuteczność diety
niskokalorycznej

MARKERY WYNIKI

PPAR-Y

ADIPOQ

LEPR-1

ACSL5

ADRB2

Informacje

Wdrożenie strategii żywieniowej opartej na wynikach tego raportu powinno być dostosowane do celów żywieniowych pacjenta, a wdrożenie to musi przebiegać pod nadzorem
wykwalifikowanych pracowników medycznych. W Twoim przypadku należy stosować odpowiednio zbilansowane połączenie węglowodanów i lipidów, które opracuje specjalista

biorąc pod uwagę rodzaje węglowodanów i lipidów, które są lepiej przyswajalne zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem energetycznym, metabolizmem i wynikami badania krwi.

Know the most effective type of diet to maintain your good metabolic balance

WSKAZANIA

 
Wysokie oczekiwane
korzyści z diety

 

Średnio-wysokie
oczekiwane korzyści z
diety  

Średnio niskie
oczekiwane korzyści z
diety  

Bardzo niskie
oczekiwane korzyści z
diety
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Ryzyko awitaminozy

Informacje

Analizowane są główne różnice genetyczne związane z metabolizmem każdej z witamin. Badamy
ewentualne zaburzenia, aby nasi specjaliści mogli dostosować dietę w celu poprawy zdrowia i

zapobiegania potencjalnym chorobom związanym z niedoborem witamin.

WITAMINY OPIS WYNIKI

Małe ryzyko niedoboru witaminy A Uwzględnij w diecie zalecane spożycie
dzienne lub nieznacznie je zwiększ.

Duże ryzyko niedoboru witaminy B6. Zwiększ dzienne spożycie witaminy B6.
Należy ocenić suplementację.

Prawidłowy metabolizm kwasu foliowego. Uwzględnij w diecie zalecane
spożycie dzienne.

Prawidłowy metabolizm witaminy B12. Uwzględnij w diecie zalecane spożycie
dzienne.

Metabolizm i poziom witaminy C w normie. Uwzględnij w diecie zalecane
spożycie dzienne.

Małe ryzyko niedoboru witaminy D. Uwzględnij w diecie zalecane spożycie
dzienne.

Duże ryzyko niedoboru witaminy E. Uwzględnij w diecie zalecane spożycie
dzienne. Zalecana suplementacja.

WSKAZANIA

W normie lub nieznany metabolizm
witaminy

Niskie ryzyko niedoboru
witamin

Średnie ryzyko niedoboru
witamin

Wysokie ryzyko niedoboru
witamin
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Witamina

Witamina

Witamina

Witamina

Witamina

Witamina



Ryzyko awitaminozy

Ocena wyników

Każda witamina jest analizowana oddzielnie, aby ułatwić uwzględnienie wyników w planowanej
diecie, jeśli wykryty zostanie defekt genetyczny. Wysokie, średnie lub niskie wyniki w tej sekcji

odpowiadają ogólnemu obrazowi stanu metabolicznego witamin. Podkreślamy tutaj główne
konsekwencje niedoboru witamin.

 
 

Witamina

▶ Choroby zakaźne

▶ Zaburzenia widzenia

Witamina

▶ Dezorientacja

▶ Depresja

▶ Rak w obrębie ust i języka

▶ Anemia i niedobór hemoglobiny

Witamina

▶ Przemęczenie

▶ Siwe włosy

▶ Słaby wzrost

▶ Obrzęk języka

▶ Niedokrwistość (anemia)

▶ W ciężkich przypadkach
niedobór białych krwinek
(broniących organizm) i płytek
krwi

▶ Jest niezbędna dla rozwoju
rdzenia kręgowego i mózgu

Witamina

▶ Niedokrwistość (anemia)

▶ Utrata równowagi

▶ Drętwienie lub mrowienie w
rękach i nogach

Witamina

▶ Niedokrwistość (anemia)

▶ Krwawienie z dziąseł

▶ Zmniejszona zdolność do
zwalczania infekcji

▶ Wolniejsze gojenie się ran

▶ Przesuszone włosy, rozdwojone
końcówki

▶ Skłonność do powstawania
krwiaków

▶ Zapalenie dziąseł

▶ Krwawienie z nosa

▶ Możliwe zwiększenie masy
ciała z powodu wolnego
metabolizmu

▶ Szorstka, sucha, łuszcząca się
skóra

▶ Ból i obrzęk stawów

▶ Osłabione szkliwo zębów

▶ Osłabienie

Witamina

▶ Osteoporoza

▶ Ograniczone funkcje
poznawcze (procesy umysłowe
pozwalające nam na wykonywanie
różnych zadań)

Witamina

▶ Objawy neurologiczne

▶ Osłabienie mięśni

▶ Zwyrodnienie siatkówki z
możliwą ślepotą
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Czynniki zapalne

KATEGORIA OPIS

TNFα jest cytokiną prozapalną, silnie związaną z wieloma stanami zapalnymi, produkowaną przez tkanki
tłuszczowe. Zwiększone poziomy związane są z zapaleniem, otyłością i opornością na insulinę.

• TNF-α-1 Predyspozycja do normalnego poziomu proteiny TNF-alfa.

KATEGORIA OPIS

IL-6 jest interleukiną pełniącą głównie funkcje prozapalne i powszechnie stosowana jako marker stanu zapalnego.
Wysokie poziomy IL-6 są związane z otyłością, insulinoopornością i zespołem metabolicznym.

• IL-6-1 Predyspozycja do znacznie zwiększonego poziomu Interleukiny 6 (IL-6). Tendencja prozapalna.

KATEGORIA OPIS

IL-10 jest cytokiną o silnych właściwościach przeciwzapalnych.

• IL-10-1 Predyspozycja do normalnego poziomu przeciwzapalnej cytokiny IL-10 (Interleukina 10).

TNF-α

IL-6

IL-10
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Hormony

KATEGORIA OPIS

Leptyna jest hormonem, którego główną funkcją jest wysyłanie sygnałów do mózgu w celu regulacji spożycia
pokarmów. Leptyna jest powszechnie nazywana "hormonem sytości". Niski poziom leptyny może powodowwać
problemy z przejadaniem się i/lub spalaniem zgromadzonego tłuszczu. LEP-R jest genem kodującym receptor
komórkowy hormonu leptyny. Jego zdolność do wiązania leptyny i rozpoczęcia sygnalizacji komórkowej jest
kluczowa dla funkcji regulacji sytości. Niższa zdolność wiązania leptyny może prowadzić do zwiększonej oporności
na leptynę, przejadania się i niższego spalania tłuszczu.

• LEP Predyspozycja do niskiego poziomu leptyny.

KATEGORIA OPIS

Visfatyna jest białkiem z grupy adipokin, o profilu prozapalnym i katabolicznym, które jest powiązane z kilkoma
metabolicznymi czynnikami ryzyka, takimi jak otyłość, insulinooporność i cukrzyca typu II.

• NAMPT-1 Predyspozycja do wysokiego poziomu wisfatyny.

KATEGORIA OPIS

Grelina jest hormonem wytwarzanym głównie przez komórki żołądka, często nazywanym hormonem głodu,
ponieważ poprzez sygnały do mózgu, powoduje wzrost apetytu i przyrost masy ciała. Zaburzenia równowagi w
poziomie greliny wiążą się ze wzrostem apetytu, większym zużyciem kalorii i magazynowaniem tłuszczu.

• GHSR Predyspozycja do normalnego poziomu greliny.

KATEGORIA OPIS

Adiponektyna to hormon, który reguluje poziom glukozy i rozkład kwasów tłuszczowych. Niski poziom
adiponektyny jest czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, zwiąany jest też z nieprawidłową przemianą
tłusczów i występowaniem stanów zapalnych.

• ADIPOQ-2 Predyspozycja do średniego poziomu adiponektyny.

• ADIPOQ-3 Predyspozycja do niskiego poziomu adiponektyny.

Leptyna

Wisfatyna

Grelina

Adiponektyna
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III.
Spersonalizowany
Plan Diety
Opracowany na podstawie Twoich danych genetycznych i
danych dotyczących zdrowia oraz zwyczajów. Lista
produktów, których należy unikać i które można ulepszyć:
opis wartości odżywczych 548 pokarmów, napojów i
sosów, sklasyfikowanych w 17 kategoriach ogólnych w
celu ułatwienia interpretacji i codziennego użytku.
Sugerowane produkty żywnościowe dobierane są na
podstawie wyników testu przeprowadzonego przez Fagron
i profesjonalnych dietetyków.



Informacje 
Na podstawie wyników analizy Twoich nawyków żywieniowych i ogólnych informacji nasz zespół
doradców ds. genetycznych i dietetyków opracował spersonalizowany plan zawierający zalecenia

żywieniowe i dietetyczne.

Make the 3 main meals of the
day and in their hours

Make 2 small snacks of fruit and
nuts according to

recommendations: 11am - 5pm

Pij naturalną wodę 1,5 - 2 l
dziennie / przed i między

głównymi posiłkami

Perform a dairy puff before bed

Dzienne spożycie pokarmu

- PLAN ŻYWIENIOWY O OBNIŻONEJ ILOŚCI WĘGLOWODANÓW -
Na podstawie połączenia Twoich wyników genetycznych z informacjami zdrowotnymi i obecnymi nawykami, nasi

eksperci ds. żywienia ustalili, że Twój organizm zareaguje lepiej i uzyskasz lepsze wyniki stosując Plan żywieniowy
o obniżonej ilości węglowodanów.

1. Warzywa
2. Rośliny strączkowe i pochodne
3. Owoce i pochodne
4. Zboża i pochodne
5. Ryby i pochodne
6. Mięsa i pochodne
7. Orzechy i nasiona oleiste
8. Skorupiaki i pochodne
9. Jajka i pochodne

10. Mleko i pochodne

11.
Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
z wyłączeniem margaryny i podobnych
produktów

12. Bulwy i pochodne
13. Sosy i przyprawy
14. Cukry i pochodne
15. Przekąski
16. Napoje bezalkoholowe
17. Napoje alkoholowe

Twój plan żywieniowy obejmuje następujące rodzaje żywności

35.0%35.0%

40.0%40.0%

25.0%25.0%

Węglowodany

Białko

Lipidy
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Dzienne spożycie pokarmu

Zalecenia

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości*

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości *

Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość *

Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach *

* Sugestie związane z zalecanymi pokarmami opracowano w oparciu o wyniki badań genetycznych. Wyniki powinny
być interpretowane przez specjalistę i dokładnie dostosowane do wywiadu, obrazu klinicznego, wyników badań

krwi, kondycji, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, leków i stanu psychicznego.

Wskazania
W tabeli żywności umieściliśmy określone symbole zgłaszanych chorób, nietolerancji lub niedoborów witamin na
podstawie danych zawartych w kwestionariuszach klinicznych . Więc jeśli masz do wyboru różnorodne produkty
spożywcze z kategorii o podobnym poziomie rekomendacji, symbole pomagają zdecydować, czy będą one miały

pozytywny czy negatywny wpływ na dietę. Lista symboli znajduje się poniżej.

 Zalecamy  Unikaj spożywania

Nietolerancja kofeiny

Nietolerancja fruktozy

Nietolerancja glutenu

Nietolerancja laktozy

Alkohol

Węglowodany

Lipidy

Tłuszcz

Selen

Jednonienasycone kwasy
tłuszczowe (MUFA)

Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe (PUFA)

Saturated Fatty Acids
(SAFAs)

Cukrzyca

Skrobia

Glukoza

Sól

Inne nietolerancje

Witamina A

Witamina B6

Witamina B9

Witamina B12

Witamina C

Witamina D

Witamina E

Przeciwutleniacze

Sytość

Żelazo

Magnez

Wapń

Selen
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Grzyb pieczony bez tłuszczu

Brokuł, gotowany

Rzepa, obrana, surowa

Kapusta kwaszona

Kapusta, biała, surowa

Szparagi, zielone

Szparagi, białe, konserwowe

Botwina

Rukiew wodna, surowa

Ogórecznik

Dynia, gotowana

Szczypiorek, surowy

Szpinak, surowy

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Ogórki kwaszone

Cykoria, surowa

Karczoch

Karczoch, konserwowy

Kapar, bez zalewy

Seler, surowy

Bakłażan

Brokuł, surowy

Cukinia

Czerwona papryka, surowa

Por, surowy

Rzodkiewka

Pomidor

Warzywa

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Dynia, surowa

Roszpunka warzywna

Cebula

Cebula , pieczona bez tłuszczu

Cebula, gotowana

Grzyby, konserwowe

Brukselka

Kapusta włoska

Kalafior, surowy

Kalafior, gotowany

Cykoria endywia

Szpinak, gotowany

Fasolka szparagowa zielona,
mrożona, surowa

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Sałata

Ogórek

Kukurydza konserwowa

Marchewka, surowa

Fasolka szparagowa zielona,
gotowana

Kukurydza, w kolbie, mrożona,
surowa

Kukurydza, w kolbie, surowa

Czosnek

Bakłażan, smażony, w oleju
słonecznikowym

 

Marynowany korniszon

Słodka papryka, cała, konserwowa

Papryka, smażona

Soja, kiełki, w puszkach

Warzywa

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Czosnek, smażony

Seler, konserwowy, w solance

Koncentrat pomidorowy    

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Fasolka szparagowa zielona,
konserwowa

Pomidorowy, dojrzały, przecier   

pomidor, dojrzały, obrany i
mielony, w puszce

Warzywa

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Tofu  

Groszek, mrożony, gotowany

Bób, suszony, namoczony,
gotowany

Groszek, konserwowy

Ciecierzyca, gotowana  

Soczewica, gotowana  

Bób, suszony

Soja, sucha, namoczona,
gotowana

   

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Mąka sojowa   

Fasola biała, konserwowa  

Soczewica, konserwowa

Ciecierzyca, konserwowa  

Bób, smażony

Fasola biała   

Soja, smażona  

Rośliny strączkowe i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Awokado  

Agrest

Borówka

Mandarynka

Ananas

Truskawki

Oliwka

Kiwi

Mango, bez skórki

Papaja, bez skóry

Marakuja

Morela

Mirabelka

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Malina

Granat

Czarna porzeczka

Czerwona porzeczka

Limonka, surowa

Brzoskwinia

Melon

Pomarańcze

Brzoskwinia "ufo"

Gruszka

Ananas, konserwowy, w soku

Grejpfrut

Arbuz

Owoce i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Banan

Liczi

Mandarynka, mrożona

Kokos, surowy

Kaki

Wiśnia

Jabłko

Nektarynka

Białe winogrona

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Śliwka bez skórki

Brzoskwinia w syropie

Daktyl, świeży   

Figi, świeże

Gruszka, konserwowa, w syropie

Ananas w syropie

Czerwone winogrona

Rodzynki   

Owoce i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Kasza gryczana  

Kasza jaglana  

Komosa ryżowa, surowa

Płatki owsiane na mleku 3,2%

Kiełki pszeniczne  

Mąka pszenna razowa  

Otręby, pszenne  

Ryż biały  

Ryż brązowy  

Owies, surowy

Proso

Len zwyczajny, nasiona

Kasza jęczmienna, perłowa

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Kasza jęczmienna, pęczak

Makaron, pełnoziarnisty, gotowany

Mąka kukurydziana

Płatki śniadaniowe, pełnoziarniste,
z otrąb

 

Pszenica, cała, surowa  

Chleb pełnoziarnisty

Mąka pszenna

Chleb kukurydziany

Kasza manna

Makaron bezjajeczny

Mielona pszenica, surowa

Mąka owsiana  

Jęczmień, surowy  

Zboża i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Pumpernikiel

Żyto, surowe  

Granola  

Ryż, brązowy, gotowany

Chleb graham

Bułki grahamki

Ryż, gotowany

Kajzerki

Makaron, jajeczny, gotowany

Makaron, z mięsem, gotowany

Krakersy  

Płatki śniadaniowe, kukurydza i
pszenica

   

Ciastko, w polewie czekoladowej
   

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Mąka żytnia    

Krakersy Maria    

Ciastko, z czekoladą    

Mąka jęczmienna   

Chałka  

Płatki śniadaniowe, kukurydza z
cukrem

 

Ciastko, z nadzieniem owocowym  

Budyń z rodzynkami  

Obwarzanek  

Croissant z czekoladą Czekoladą    

Ciasto francuskie, surowe   

Ciasto biszkoptowe   

Croissant  

Zboża i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Muffin   

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Herbatnik   

Zboża i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Dorada  

Makrela, surowa  

Halibut, surowy  

Sola  

Łosoś  

Łosoś wędzony  

Sardynka  

Pstrąg  

Dorsz, surowy

Dorsz, świeży, pieczony

Sardela

Karp, pieczony

Smuklica plamista

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Okoń morski

Witlinek, mrożony, surowy

Barwena

Sola, pieczona

Tuńczyk, pieczony

Tuńczyk, surowy

Szczupak, pieczony

Śledź w oleju  

Śledź, wędzony  

Flądra, na parze

Żabnica, z grilla

Tuńczyk w oliwie  

Węgorz europejski, pieczony

Ryby i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Węgorz europejski, gotowany

Młody węgorz, surowy

Sum rekini, surowy

Makrela, pieczona   

Sardynki, konserwowe, w oleju,
odsączone

  

Sardynki, konserwowe,
marynowane

  

Dorsz, wędzony  

Morszczuk, mrożony, surowy  

Turbot  

Sardynka, pieczona  

Sardela, smażona

Sola, smażona

Paprykarz szczecinski  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Anchovies w oleju roślinnym    

Kawior    

Śledź, solony    

Dorsz, smażony  

Sardynka w pomidorach
   

Tuńczyk konserwowy  

Tuńczyk, konserwowy, w sosie
własnym

 

Śledź w śmietanie

Tuńczyk w oleju roślinnym  

Pstrąg, wędzony   

Okoń, pieczony  

Witlinek, panierowany, smażony   

Ryby i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Szynka z indyka

Wieprzowina, polędwica, pieczona

Królik

Wątróbka z kurczaka

Wątroba wieprzowa

Wątroba wołowa

Zając cały

Jagnięcina, żołądek

Gęsina bez skóry, pieczona

Kaczka, cała, pieczona

Indyk, pierś, bez skóry, grillowany

Kuropatwa

Kurczak, dowolna część

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Kurczak, pierś z grilla

Ogon wołowy

Cielęcina, żebro, z

Cielęcina, schab, surowy, z
oddzielanym tłuszczem

Cielęcina, dowolna część, z
oddzielonym tłuszczem

Cielęcina, polędwica, z

Wołowina, pieczona, z
oddzielanym tłuszczem

Wołowina, polędwica, grillowana

Wołowina, polędwica, surowa

Polędwica sopocka

Polędwica z indyka

Mięso z jelenia, z oddzielonym
tłuszczem oddzielonym tłuszczem

Jagnięcina

Mięsa i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Flaczki, cielęcina, surowe

Szynka, pieczona

Kabanosy z kurczaka  

Szynka z piersi kurczaka  

Szynka wiejska

Kiełbsa jałowcowa z kurczaka

Salceson włoski

Salceson czarny

Pasztet pieczony z kurczaka

Wieprzowina, schab, pieczony

Serce, jagnięcina, surowe

Serce, kurczak

Wołowina, serce, gotowane

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Indyk, udziec, ze skórą, surowy

Indyk, pierś ze skórą oddzielonym
tłuszczem

Kurczak, skrzydło ze skórą

Kurczak, cały, ze skórką, pieczony

Kurczak, skrzydło, ze skórką,
pieczone

Kurczak, udo ze skórą

Kurczak, pierś ze skórą

Wieprzowina, dowolna część

Indyk

Mielonka z indyka

Cielęcina, dowolna część
pieczona, z oddzielanym

tłuszczem

Cielęcina, polędwica, pieczona, z
oddzielanym tłuszczem

 

Wołowina, duszona, z oddzielanym
tłuszczem

Mięsa i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Królik, cały, duszony

Boczek, wędzony, grillowany  

Jagnięcina, żebro

Jagnięcina, noga, z oddzielnym
tłuszczem, pieczona

Szynka peklowana  

Kaszanka  

Mielonka z kurczaka,
niskotłuszczowa

Kiszka pasztetowa    

Kiełbasa podlaska z kurczaka  

Kiełbasa podsuszana z kurczaka  

Kiełbasa szynkowa z kurczaka  

Szynka gotowana

Szynka gotowana, Konserwowa

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Parówki z kurczaka

Pasztet z pieprzem   

Wędlina wieprzowa, schab  

Pasztet z wątróbki wieprzowej
tłuszcz 30%

 

Mielonka z indyka o niskiej
zawartości tłuszczu

Kiełbasa śląska

Kiełbasa żywiecka

Kiełbasa krakowska, sucha

Kiełbasa zwyczajna

Chorizo

Kaszanka, smażona

Mielonka  

Mielonka z kurczaka

Mięsa i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Wieprzowina, żebro

Salami  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Frankfurterka  

Boczek  

Mięsa i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Orzech nerkowca, surowy  

Migdał, surowy  

Pestki dyni  

Pestki słonecznika  

Sezam, ziarno  

Orzech włoski

Orzeszek piniowy   

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Orzech laskowy   

Kasztan, pieczony   

Pistacja   

Migdał, prażony, solony  

Pestki słonecznika, obrane, z solą    

Orzech ziemny, prażony, solony    

Orzech ziemny, opiekany, solony   

Orzechy i nasiona oleiste

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Homar  

Kalmar  

Krewetki  

Ośmiornica  

Mątwa  

Sercówki  

Przegrzebek pstry  

Krab   

Krab   

Małże  

Ślimaki   

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Kalmary "baby"  

Krewetki scampi  

Omułek jadalny

Raki  

Kalmar, w oleju roślinnym    

Małże, konserwowe   

Sercówki, konserwowe   

Przegrzebek   

Ostryga   

Omułek, marynowany  

Skorupiaki i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

jajko, kurze, białko, surowe

jajko, kurze, całe, gotowane

jajko, kurze, całe, surowe  

Jajko, przepiórka, całe, surowe

jajko, kurze, żółtko, surowe  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Jajko, kaczka, całe, surowe

Jajko, indyk, całe, surowe  

jajko, kurze, całe, smażone

jajko, kurze, żółtko, suszone   

Jajka i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Półtłuste mleko omega 3, bez
laktozy

Jogurt pitny wzbogacony w
witaminy, bez laktozy

Mleko zsiadłe

Kefir

Mleko kozie

Ser biały bez laktozy

Biały ser kozi Bio, bez laktozy

Ser mozzarella

Serek kanapkowy, z przyprawami i
ziołami

Twarożek, naturalny, 0% tłuszczu,
bez laktozy

Ser świeży

Serek wiejski

Jogurt grecki bez laktozy

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Jogurt płynny z witaminami bez
laktozy

Jogurt kozi ekologiczny bez
laktozy

Jogurt, odtłuszczony, smak
naturalny

Jogurt, wzbogacony, smak
naturalny

Jogurt do picia, odtłuszczony,
smak naturalny

Ser kozi, niekonserwowany

Ser Gouda

Ser krowi i owczy

Ser typu Feta

Ser, typ Gaztazarra

Ser Parmezan

Mleko owcze

Ser Camember, 20-30% tłuszczu

Mleko i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Serek kanapkowy

Serek kanapkowy, z łososiem

Ser Myśliwski

Ser, typ Edam

Ser ementalski

Śmietanka kremowa 30% tłuszczu

Jogurt sojowy

Ser dojrzały

Jogurt, odtłuszczony, dowolny
smak

Koktajl mleczny, truskawka  

Budyń jajeczny

Lody truskawkowe  

Mleko pełne  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Mleko, odtłuszczone,
pasteryzowane

Mleko, półtłuste, pasteryzowane

Mus jogurtowy, z owocami  

Mus jogurtowy, naturalny

Jogurt, odtłuszczony, smak
naturalny, słodzony

Jogurt, pełny, z truskawką

Jogurt, pełny, z owocami leśnymi

Serek homogenizwany waniliowy

Mleczko kokosowe  

Ser z przerostami pleśni  

Ser, typ Tetilla  

Ser, typ Zamorano  

Ryż z mlekiem

Mleko i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Koktajl mleczny, kakao, "light"  

Ser Brie

Ser kozi, dojrzały

Ser Cabrales

Ser, typ Manchego

Ser Roquefort

Ser dojrzały

Cottage Cheese, homogenized,
vanilla

Ser przetworzony, porcje

Twaróg półtłusty

Mleko migdałowe  

Mleko, półtłuste, suszone   

Ser Camember, 60% tłuszczu  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Budyń, smak waniliowy

Ser, typ Cebreiro  

Ser jagnięcy i kozi, typ Kastylia-La
Mancha

 

Ser, typ murcia al vino  

Ser Gruyere  

Koktajl mleczny, czekolada   

Koktajl sojowy  

Koktajl mleczny, truskawka, "light"  

Lody czekoladowe   

Lody śmietankowe  

Mleko, odtłuszczone,
skondensowane, z cukrem

 

Mus czekoladowy   

Śmietana, 18% tłuszczu, UHT  

Mleko i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Ser Cheddar

Ser jagnięcy, krowi i kozi, Kastylia-
La Mancha

Sery owczy i krowi, typ Kastylia-
León

Jogurt do picia, dowolny smak

Płynny jogurt, pełny, z płatkami

Jogurt do picia, naturalny,
słodzony

Jogurt, odtłuszczony, z płatkami

Jogurt ,wzbogacony, z owocami

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Jogurt, wzbogacony, smak
naturalny, słodzone

Jogurt, wzbogacony, dowolny
smak

Jogurt, pełny, z płatkami i
truskawką

SerTylżycki, tłusty

Krem kataloński  

Mleko, pełne, skondensowane, z
cukrem

 

Ser przetworzony > 60% tłuszczu

Mleko i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Oliwa z oliwek najwyższej jakości
z pierwszego tłoczenia

Oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, organiczna

Olej z kiełków pszenicy

Olej słonecznikowy

Olej z orzecha włoskiego

Olej kokosowy

"Planta", tłuszcz roślinny

Olej z pestek winogron

Masło Extra

Olej z siemienia lnianego

Olej sezamowy

Oliwa z oliwek  

Olej z orzechów ziemnych  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Olej rzepakowy  

Lecytyna sojowa   

Masło z solą  

Masło typu "light"

Margaryna "light"

Majonez "light"

Olej sojowy  

Tran  

Olej palmowy  

Majonez z olejem słonecznikowym   

Smalec wieprzowy

Margaryna  

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, z wyłączeniem
margaryny i podobnych produktów

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

burak, konserwowy

Tapioka, gotowana

Trufla, surowa

Ziemniak, gotowany

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Batat, surowy

Ziemniak, pieczony

Ziemniak, smażony, na dowolnym
oleju, bez soli

Orzech tygrysi, surowy   

Bulwy i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Musztarda  

Mięta, świeża  

oregano, suszone  

Kmin

Curry

liść bobkowy

natka pietruszki, świeża

Sól morska

Koper

pieprz biały  

Pieprz czarny  

Sos Napolitana

Papryka chili, czerwona

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Papryka chili, zielona

Chili

Wanilia

papryka, w proszku  

Tymianek, suszony

Bazylia  

Cynamon, w proszku  

Koperek, suszony  

Gałka muszkatołowa  

Szafran

Sos winegret, z oliwą z oliwek

Imbir

Sos tabasco

Sosy i przyprawy

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Sól jodowana  

Sos sojowy    

Sos sycylijski, Ostry  

Majonez czosnkowy, olej dowolny   

Rozmaryn  

Ocet balsamiczny   

Ocet jabłkowy   

Ocet winny   

Czosnek, w proszku   

Chili, w proszku  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Keczup   

Majonez, oliwa z oliwek, domowej
roboty

  

Majonez, olej sojowy   

Sos słodko-kwaśny  

Sos curry

sos barbecue  

sos beszamelowy  

Sos bolognese

Sos carbonara

sos serowy

Sosy i przyprawy

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Pierniki alpejskie

Marmolada, truskawka,
niskosłodzona

Kakao, proszek  

Sezamki    

Czekolada, gorzka  

Lukrecja  

Marmolada, morela i brzoskwinia,
niskosłodzona

 

Kakao rozpuszczalne z cukrem, w
proszku

  

Czekolada, mleczna    

Czekolada z mlekiem i migdałami    

Czekolada z mlekiem i ryżem    

Czekolada z orzechami
makadamia

   

Czekolada, gorzka, z migdałami    

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Gorzka czekolada, z cukrem    

Ciasto drożdżowe  

Ciasto kruche  

Cukier, brązowy  

Owoce konserwowe, dowolne, typu
"light"

 

Galaretka

Marmolada, morela  

Dżem brzoskwiniowy
niskosłodzony

 

Dżem śliwkowy niskosłodzony  

Dżem truskawkowy niskosłodzony  

Dżem wiśniowy niskosłodzony  

Powidła śliwkowe

Markizy

Cukry i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Delicje szampańskie

Baton czekoladowy, typu Mars
   

 

Masa czekoladowa z orzechami
laskowymi

   

Nugat, typ alicante    

Biała czekolada    

Baton czekoladowy, typu Bounty
   

Baton czekoladowy, typu Kit Kat
   

Cukier, biały  

Budyń czekoladowo-śmietankowy   

Krem czekoladowy,
niskokaloryczny

  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Budyń  

Fruktoza

Marmolada, śliwka

marmolada, malina  

Marmolada, truskawka  

Marmolada, czerwona porzeczka  

Marmolada, jeżyna  

Marmolada, pomarańcza  

Miód

Cukry i pochodne

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Popcorn, bez oleju, bez soli

Paluszki słone

Ciastko, solone

Chipsy solone   

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Ciastka, solone, z serem  

Ciastko maślane  

Chipsy kukurydziane    

Przekąski

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Herbata bez cukru

Napój izotoniczny

Napar ziołowy

Lemoniada

Sok cytrynowy, świeży

Sok marchewkowy, świeży

Sok pomidorowy, świeży

Sok jabłkowy

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Sok pomarańczowy

Sok grejpfrutowy

Kawa parzona bezkofeinowa  

Kakao rozpuszczalne z cukrem, w
proszku, typ "light"

  

Napój energetyzujący

Kawa, mielona   

Kawa rozpuszczalna, w proszku   

Piwo bezalkoholowe

Napoje bezalkoholowe

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Wino czerwone

Wino białe   

Wino różowe

Wino słodkie, typu porto   

Cydr

Wino musujące typu cava   

Piwo  

Piwo o niskiej zawartości alkoholu  

Piwo, mocne, 8% - 9%  

ŻYWNOŚĆ WSKAZANIA

Koniak  

Gin  

Rum  

Sangria  

Tequila  

Vermuth, dowolny rodzaj   

Wódka   

Whisky   

Napoje alkoholowe

Dozwolone zmiany ilości lub częstotliwości Zmniejsz ilość i/lub częstotliwość

Dozwolone bez zwiększania zalecanej ilości lub częstotliwości Ogranicz, okazjonalnie / w małych ilościach
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• Wybierz produkt do zastąpienia
• Spójrz na tabelę produktów wybranej grupy pokarmów
• Sprawdź zalecaną ilość nowego produktu na liście ekwiwalentów
• Zastąp wybrane jedzenie ekwiwalentem, który ma wyższy wynik
• Kontynuuj stosowanie planu Fagron NutrigenTM - konsekwentnie

Dasz radę.

Jak
dostosować

dietę



IV.
Pełne wyniki badania
genetycznego
Ta część obejmuje pełny opis wszystkich SNP
analizowanych w Fagron NutriGen TM zarówno na
poziomie genu, jak i SNP, wraz ze szczegółowymi opisami
pozwalającymi uzyskać maksimum informacji z testu.



1. 
Genetyczne uwarunkowania morfologiczne predysponujące do nadwagi i otyłości

Ryzyko genetyczne nadwagi lub otyłości
- DUŻE RYZYKO GENETYCZNE NADWAGI LUB

OTYŁOŚCI -
 

Informacje

Analizowane są kluczowe geny predyspozycji genetycznych do nadwagi i otyłości. Na przyrost masy ciała ma wpływ wzajemne oddziaływanie
czynników zewnętrznych ( takich jak dieta lub aktywność fizyczna), a także w znacznym stopniu – indywidualne uwarunkowania genetyczne.
Uwarunkowania genetyczne determinują sposób, w jaki organizm przetwarza lub metabolizuje tłuszcze i inne składniki odżywcze. Dlatego
zrozumienie własnych cech genetycznych jest konieczne do kontrolowania nadwagi i otyłości oraz kluczowym narzędziem do redukcji masy
ciała.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

MC4R-1 rs2229616 CC WYSOKIE
Wyższe ryzyko otylości i znacznie zwiększony obwód talii. Predyspozycje do wysokiego stężenia
glikozylowanej hemoglobiny (większe ryzyko cukrzycy typu II) i obniżonego poziomu cholesterolu
HDL (dobry cholesterol).

SH2B1-2 rs7498665 GG WYSOKIE
Mocno zwiększone ryzyko otyłości, insulinooporności, hiperfagii, cukrzycy typu 2 i
niezrównoważonego poziomu leptyny. Zwiększona produkcja trzewnej tkanki tluszczowej.

FTO-1 rs9939609 AT ŚREDNIE
Predyspozycja do otyłości związanej z insulinoopornością, hiperfagią oraz zwiększonym
ryzykiem cukrzycy typu II.

FTO-2 rs1121980 AG ŚREDNIE
Predyspozycja do otyłości związane z insulinoopornością, hiperfagią oraz zwiększone ryzyko
cukrzycy typu II.

MC4R-2 rs17700633 AA WYSOKIE
Predyspozycje do znacznie zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej i niezrównoważonego rozkładu
tkanki tłuszczowej z powodu zwiększonego przyswajania z pożywienia energii i tłuszczu.
Zwiększone ryzyko cukrzycy typu II.

MAŁE RYZYKO GENETYCZNE
NADWAGI LUB OTYŁOŚCI

Niskie ryzyko nadwagi i otyłości z
powodu dziedzicznych czynników
genetycznych.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
GENETYCZNE NADWAGI LUB
OTYŁOŚCI

Średnie lub niskie ryzyko nadwagi i
otyłości z powodu dziedzicznych
czynników genetycznych.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
GENETYCZNE NADWAGI LUB
OTYŁOŚCI

Średnie lub duże ryzyko nadwagi i
otyłości z powodu dziedzicznych
czynników genetycznych. Za wzrost
masy ciała mogą być odpowiedzialne
inne czynniki, takie jak powiązanie
między niepokojem i jedzeniem lub
niski poziom sytości.

DUŻE RYZYKO GENETYCZNE
NADWAGI LUB OTYŁOŚCI

Duże ryzyko nadwagi i otyłości z
powodu dziedzicznych czynników
genetycznych. Za wzrost masy ciała
mogą być odpowiedzialne inne
czynniki, takie jakie jak powiązanie
między niepokojem i jedzeniem lub
niski poziom sytości.
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1. 
Genetyczne uwarunkowania morfologiczne predysponujące do nadwagi i otyłości

Ryzyko ponownego wzrostu masy ciała
- DUŻE RYZYKO EFEKTU JO-JO -

 

Informacje

Analizujemy predyspozycje do ponownego przybierania na wadze po stosowaniu diety redukcyjnej (efekt jo-jo). Wiele osób, które tracą na wadze
mają tendencję do powrotu wagi po zakończeniu diety.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

ADIPOQ rs17300539 GG WYSOKIE Brak ochrony przed efektem jo-jo.

MAŁE RYZYKO EFEKTU JO-JO

Małe ryzyko efektu jo-jo po
interwencjach dietetycznych.
Możliwość chudnięcia w normie.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO EFEKTU
JO-JO

Małe lub średnie ryzyko efektu jo-jo
po interwencjach dietetycznych.
Możliwość chudnięcia w normie.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO EFEKTU
JO-JO

Duże lub średnie ryzyko efektu jo-jo
po interwencjach dietetycznych.
Mniejsza niż przeciętna możliwość
chudnięcia podczas interwencji.

DUŻE RYZYKO EFEKTU JO-JO

Duże ryzyko efektu jo-jo po
interwencjach dietetycznych.
Mniejsza niż przeciętna możliwość
chudnięcia podczas interwencji.
Schudnięcie i utrzymanie wagi będzie
wymagać dodatkowego wysiłku.
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1. 
Genetyczne uwarunkowania morfologiczne predysponujące do nadwagi i otyłości

Ryzyko zwiększonego BMI i obwodu talii
- ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO ZWIĘKSZONEGO

BMI I OBWODU TALII -
 

Informacje

Przeanalizowano predyspozycje genetyczne do wzrostu wskaźnika masy ciała (BMI) i obwodu talii. BMI służy do ustalenia, czy dana osoba jest w
odpowiednim (zdrowym) przedziale wagowym w stosunku do swojego wzrostu. Warto – oprócz BMI – wziąć pod uwagę także obwód talii,
ponieważ pomiar ten pomaga oszacować ryzyko dla zdrowia.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

MC4R-3 rs12970134 AG ŚREDNIE Nieznacznie zwiększony obwód talii, wzrost BMI i insulinooporności.

MC4R-4 rs17782313 TC ŚREDNIE Nieznacznie zwiększony obwód talii, wzrost BMI i insulinooporność.

SH2B1-1 rs4788102 AA WYSOKIE Duże predyspozycje do zwiększonego obwodu talii, podwyższonego BMI i insulinooporności.

MAŁE RYZYKO ZWIĘKSZONEGO BMI I
OBWODU TALII

Zmniejszone ryzyko zwiększonego
BMI, obwodu talii i insulinooporności
z powodu uwarunkowań
genetycznych.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
ZWIĘKSZONEGO BMI I OBWODU TALII

Średnie lub małe ryzyko
zwiększonego BMI, obwodu talii i
insulinooporności z powodu
uwarunkowań genetycznych.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
ZWIĘKSZONEGO BMI I OBWODU TALII

Średnie lub duże ryzyko zwiększonego
BMI, obwodu talii i insulinooporności
z powodu uwarunkowań
genetycznych.

DUŻE RYZYKO ZWIĘKSZONEGO BMI I
OBWODU TALII

Duże ryzyko zwiększonego BMI,
obwodu talii i insulinooporności z
powodu uwarunkowań genetycznych.
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1. 
Genetyczne uwarunkowania morfologiczne predysponujące do nadwagi i otyłości

Podstawowa przemiana materii (spalanie kalorii w spoczynku)
- WYSOKI POZIOM SPALANIA KALORII W

SPOCZYNKU -
 

Informacje

Analizowana jest predyspozycja do zwiększania lub zmniejszania wydatku energetycznego podczas odpoczynku. Niektóre osoby mają większą
skłonność niż inne do zużywania mniejszej ilości energii, gdy nie wykonują żadnej aktywności fizycznej, co sprzyja przyrostowi masy ciała.

MARKERY LOCUS WARIANT METABOLIZM OPIS

FABP2 rs1799883 CC WYSOKIE Zwiększone spoczynkowe tempo metabolizmu i zwiększona zdolność spalania kalorii.

LEPR-4 rs2025804 AG ŚREDNIE Średnie tempo spoczynkowe metabolizmu i zwiększona zdolność spalania kalorii.

WYSOKI POZIOM SPALANIA KALORII
W SPOCZYNKU

Zwiększony wydatek energetyczny i
spalanie kalorii podczas odpoczynku.

ŚREDNI LUB WYSOKI POZIOM
SPALANIA KALORII W SPOCZYNKU

Wydatek energetyczny i spalanie
kalorii podczas odpoczynku w normie.

ŚREDNI LUB NISKI POZIOM
SPALANIA KALORII W SPOCZYNKU

Zmniejszony wydatek energetyczny i
spalanie kalorii podczas odpoczynku.

NISKI POZIOM SPALANIA KALORII W
SPOCZYNKU

Mocno zmniejszony wydatek
energetyczny i spalanie kalorii
podczas odpoczynku.
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1. 
Genetyczne uwarunkowania morfologiczne predysponujące do nadwagi i otyłości

Zdolność do odchudzania podczas interwencji dietetycznych
- SZYBKA UTRATA MASY CIAŁA -

 

Informacje

Przeanalizowano predyspozycje do mniejszej lub większej utraty masy ciała podczas interwencji dietetycznych. Niektóre osoby mają większą
tendencję do chudnięcia, gdy stosują dietę, w porównaniu z innymi osobami. Niższe zdolności oznaczają dłuższy czas potrzebny do osiągnięcia
celów i konieczność bardziej rygorystycznej interwencji.

MARKERY LOCUS WARIANT ZDOLNOŚĆ OPIS

ACSL5 rs2419621 TT WYSOKIE
Predyspozycje do szybkiej utraty masy ciała dzięki diecie. Interwencje dietetyczne będą
korzystne.

SZYBKA UTRATA MASY CIAŁA

Interwencje dietetyczne powinny być
skuteczne ze względu na większą
możliwość chudnięcia na diecie.

TEMPO UTRATY MASY CIAŁA W
NORMIE

Interwencje dietetyczne powinny być
skuteczne ze względu na utrzymującą
się w normie możliwość chudnięcia
na diecie. Może to jednak potrwać co
najmniej 3-6 miesięcy.

TEMPO UTRATY MASY CIAŁA W
NORMIE

Interwencje dietetyczne powinny być
skuteczne ze względu na większą
możliwość chudnięcia na diecie. Może
to jednak potrwać co najmniej 3-6
miesięcy.

WOLNA UTRATA MASY CIAŁA

Interwencje dietetyczne powinny
obejmować kompleksowe podejście
do pacjenta, zarówno żywieniowe, jak
i psychologiczne, ze względu na
niższą zdolność do chudnięcia na
diecie. Zalecane jest podejście
terapeutyczne.
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2. 
Genetyczne uwarunkowania behawioralne związane z przyjmowaniem pokarmu

Ryzyko zwiększonego apetytu z powodu stresu
- PODWYŻSZONE RYZYKO ZWIĘKSZONEGO

APETYTU Z POWODU STRESU -
 

Informacje

Analizowane są wariacje genetyczne związane z łaknieniem i niepokojem. Apetyt jest zjawiskiem wywoływanym przez nasz układ nerwowy,
który powoduje chęć jedzenia, albo z konieczności, albo z przyjemności, i w który zaangażowane są czynniki zewnętrzne (takie jak zapachy,
smaki i wygląd jedzenia). W licznych badaniach zaobserwowano, że apetyt lub chęć jedzenia mogą mieć również przyczyny genetyczne, które
mogą determinować zahamowanie przyjmowania lub mniejsze uczucie sytości. Niepokój związany z przyjmowaniem pokarmu może być
wywoływany przez okresy stresu, ale zauważono również, że istnieje ważny składnik genetyczny, który czyni nas bardziej podatnymi na niepokój
i przekłada się na kompulsywne jedzenie. Poniżej analizujemy główne parametry związane z genetycznymi predyspozycjami do rozregulowania
apetytu lub niepokoju związanego z przyjmowaniem pokarmu, zwiększonego ryzyka otyłości, zwiększonego przyjmowania pokarmu i mniejszej
sytości. Znajomość tych procesów genetycznych znajdzie odbicie w diecie i umożliwi prawidłowe postępowanie z posiłkami.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

COMT rs4680 GG WYSOKIE
Wysokie ryzyko przejadania sie z powodu nerwów. Zwiększone ryzyko otyłości, cukrzycy typu II i
zaburzeń tolerancji glukozy.

NMB rs1051168 GT ŚREDNIE
Nieznacznie zwiększony poziom odhamowania związanego z jedzeniem oraz zwiększony glód i
masa ciała.

DRD2-1 rs1800497 AG WYSOKIE
Predyspozycja do zmniejszonej dostępności receptora dopaminowego D2. Zmiany w
dopaminergicznym układzie nagrody są związane z emocjonalnym jedzeniem i otyłością.

MC4R-1 rs2229616 CC WYSOKIE Silnie zwiększony apetyt i rozmiar porcji jedzenia.

DRD2-2 rs6277 GG NISKIE
Brak predyspozycji do zmniejszonej dostępności receptora dopaminowego D2. Normalny system
nagrody związany z dopaminą, bez zwiększonego emocjonalnego jedzenia.

BRAK RYZYKA ZWIĘKSZONEGO
APETYTU Z POWODU STRESU

Prawidłowa lub dobrze wyważona
regulacja apetytu i niepokoju
związanego z jedzeniem.

NIEZNACZNIE PODWYŻSZONE
RYZYKO ZWIĘKSZONEGO APETYTU Z
POWODU STRESU

Średnie lub małe rozregulowanie
apetytu, prowadzące do odczuwania
pewnego lęku w przyjmowaniu
pokarmu.

PODWYŻSZONE RYZYKO
ZWIĘKSZONEGO APETYTU Z
POWODU STRESU

Średnie lub znaczne rozregulowanie
apetytu, prowadzące do
podwyższonego poziomu niepokoju w
przyjmowaniu pokarmu. Pomocne
mogą być środki tłumiące apetyt.

MOCNO PODWYŻSZONE RYZYKO
ZWIĘKSZONEGO APETYTU Z
POWODU STRESU

Średnie lub znaczne rozregulowanie
apetytu, prowadzące do
podwyższonego poziomu niepokoju w
przyjmowaniu pokarmu. Mogą być
wymagane środki tłumiące apetyt i
ewentualnie leki przeciwlękowe na
podstawie zaleceń lekarza.
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2. 
Genetyczne uwarunkowania behawioralne związane z przyjmowaniem pokarmu

Uczucie sytości
- NIECO ZMNIEJSZONE UCZUCIE SYTOŚCI -

 

Informacje

Postrzeganie poczucia sytości i zadowolenia po spożyciu pokarmu jest różne u poszczególnych osób. Jest to szczególnie ważne, ponieważ im
dłużej trwa osiągnięcie tego uczucia, tym więcej jedzenia przyjmujemy, przyczyniając się do przyrostu masy ciała.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

FTO-1 rs9939609 AT ŚREDNIE
Umiarkowane problemy z odczuwaniem sytości po jedzeniu, nawet jeśli ilość jedzenia jest
większa niż wystarczająca. Średnie predyspozycje do przejadania się i przybierania na wadze.

UCZUCIE SYTOŚCI W NORMIE

Prawidłowe odczuwanie sytości po
jedzeniu - aktywowane po 15-20
minutach od rozpoczęcia posiłku.

NIECO ZMNIEJSZONE UCZUCIE
SYTOŚCI

Nieznacznie zmniejszone
postrzeganie sytości po zjedzeniu
posiłku. Staraj się jeść wolniej, aby
umożliwić aktywację ośrodka sytości.

ZMNIEJSZONE UCZUCIE SYTOŚCI

Ograniczone postrzeganie sytości po
zjedzeniu posiłku. Jedz wolniej, aby
umożliwić aktywację ośrodka sytości.

BARDZO MAŁE UCZUCIE SYTOŚCI

Bardzo mocno zmniejszone
postrzeganie sytości po zjedzeniu
posiłku. Jedz bardzo wolno, aby
umożliwić aktywację ośrodka sytości.
Włącz sycące jedzenie do swojej
codziennej diety.
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3. 
Skuteczność ćwiczeń

Korzyści z ćwiczeń wytrzymałościowych w celu poprawy poziomu HDL
- ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z

ĆWICZEŃ W CELU POPRAWY POZIOMU HDL -
 

Informacje

Analizowane są predyspozycje do poprawy poziomu cholesterolu HDL poprzez ćwiczenia. Oczekiwana skuteczność ćwiczeń w regulacji poziomu
cholesterolu jest różna u poszczególnych osób i jest silnie uzależniona od genetyki.

MARKERY LOCUS WARIANT ZASIŁEK OPIS

PPARD rs2016520 CT ŚREDNIE
Można rozważyć ćwiczenia wytrzymałościowe dla zwiększenia poziomu HDL (dobrego
cholesterolu).

DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z
ĆWICZEŃ W CELU POPRAWY
POZIOMU HDL

Ćwiczenia będą bardzo korzystne dla
regulacji cholesterolu (wzrost HDL).

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ W CELU
POPRAWY POZIOMU HDL

Ćwiczenia będą korzystne dla
regulacji cholesterolu (wzrost HDL).

ŚREDNIE LUB MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ W CELU
POPRAWY POZIOMU HDL

Same ćwiczenia nie wystarczą do
regulacji cholesterolu.

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ W CELU
POPRAWY POZIOMU HDL

Same ćwiczenia nie wystarczą do
regulacji cholesterolu.
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3. 
Skuteczność ćwiczeń

Ćwiczenia redukujące tkankę tłuszczową
- ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z

ĆWICZEŃ W CELU REDUKCJI TKANKI
TŁUSZCZOWEJ -

 

Informacje

Skuteczność wysiłku fizycznego w redukcji tkanki tłuszczowej jest różna u ludzi, a przyczyna jest głównie genetyczna. Jest to powód, dla
którego niektórzy nawet ćwiczący codziennie tracą mniej na wadze niż inni ćwiczący kilka razy w ciągu tygodnia. W tej kategorii analizowane są
geny związane ze skutecznością ćwiczeń w redukcji tkanki tłuszczowej.

MARKERY LOCUS WARIANT ZASIŁEK OPIS

FTO-1 rs9939609 AT ŚREDNIE
Predyspozycja do powolnej utraty tkanki tłuszczowej podczas wysiłku fizycznego. Codzienna
aktywność fizyczna korzystnie wpłynie na zmniejszenie BMI i obwodu talii, ale uzyskanie wyników
może potrwać dłużej niż zwykle.

FTO-2 rs1121980 AG ŚREDNIE
Predyspozycja do powolnej utraty tkanki tłuszczowej podczas wysiłku fizycznego. Codzienna
aktywność fizyczna korzystnie wpłynie na zmniejszenie BMI i obwodu talii, ale uzyskanie wyników
może potrwać dłużej niż zwykle.

LIPC rs1800588 CC NISKIE
Aktywność fizyczna może nie przynosić oczekiwanych efaktów odchudzania. Należy stosować
ograniczenia dietetyczne.

LEP rs7799039 GA WYSOKIE
Predyspozycja do prawidłowego obniżania wskaźnika BMI poprzez redukcję tkanki tłuszczowej
dzięki codziennej aktywności fizycznej.

DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z
ĆWICZEŃ W CELU REDUKCJI TKANKI
TŁUSZCZOWEJ

Ćwiczenia fizyczne mogą być bardzo
dobrym sposobem na odchudzanie.
Ćwiczenia o średniej i dużej
intensywności 3-4 razy w tygodniu
będą korzystne dla odchudzania.
Wprowadź także pewne ograniczenia
dietetyczne.

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ W CELU
REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Ćwiczenia fizyczne mogą być dobrym
sposobem na odchudzanie. Ćwiczenia
o średniej i dużej intensywności 2-3
razy w tygodniu będą korzystne dla
odchudzania. Wprowadź także pewne
ograniczenia dietetyczne.

ŚREDNIE LUB MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ W CELU
REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Ćwiczenia fizyczne mogą nie być
najlepszym sposobem na
odchudzanie. Lepiej wprowadzaj
ograniczenia dietetyczne i utrzymuj
zdrowe nawyki sportowe (chodzenie,
pływanie z małą intensywnością).

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z ĆWICZEŃ W CELU
REDUKCJI TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Ćwiczenia fizyczne mogą nie być
najlepszym sposobem na
odchudzanie. Lepiej wprowadzaj
ograniczenia dietetyczne i utrzymuj
zdrowe nawyki sportowe (chodzenie,
pływanie z małą intensywnością).
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4. 
Metabolizm tłuszczów

Reakcja na jednonienasycone tłuszcze MUFA
- BARDZO NISKI METABOLIZM MUFA -

 

Informacje

Analizujemy predyspozycje do wyższej lub niższej zdolności do metabolizowania jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA). MUFA to
klasa kwasów tłuszczowych występujących w produktach spożywczych, takich jak oliwa z oliwek, orzechy i awokado. Korzystny wpływ MUFA na
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i profil lipidowy krwi potwierdzono w badaniach: MUFA w diecie zmniejszają utlenione LDL, cholesterol
LDL, całkowity cholesterol i TG, bez jednoczesnego spadku HDL zwykle obserwowanego przy dietach niskotłuszczowych .

MARKERY LOCUS WARIANT METABOLIZM OPIS

ADIPOQ rs17300539 GG NISKIE
Zaburzenia metabolizmu jednonienasyconych kwasów tluszczowych (MUFA).  Spożywanie
dużych ilosci MUFA (> 13% całkowitej liczby kalorii) może spowodować zwiększenie BMI.

SZYBKI METABOLIZM MUFA

Zdolność spalania
jednonienasyconych tłuszczów MUFA
w normie. Zwiększona zdolność do
przyjmowania i metabolizowania
MUFA przy niewielkim przyroście
masy.

ŚREDNI METABOLIZM MUFA

Średnia zdolność spalania
jednonienasyconych tłuszczów MUFA.
Spożycie MUFA może prowadzić do
pewnego przyrostu masy ciała, chyba
że przestrzegana jest dieta
wysokotłuszczowa.

NISKI METABOLIZM MUFA

Obniżona zdolność spalania
jednonienasyconych tłuszczów MUFA.
Bezpośrednia korelacja spożycia
dużej ilości MUFA i przyrostu masy z
powodu nagromadzenia tłuszczu.

BARDZO NISKI METABOLIZM MUFA

Mocno obniżona zdolność spalania
jednonienasyconych tłuszczów MUFA.
Bezpośrednia korelacja spożycia
dużej ilości MUFA i przyrostu masy z
powodu nagromadzenia tłuszczu.
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4. 
Metabolizm tłuszczów

Reakcja na wielonienasycone tłuszcze PUFA
- SZYBKI METABOLIZM PUFA -

 

Informacje

Analizowana jest predyspozycja do wyższej lub niższej zdolności do metabolizowania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) i do
poprawy profilu lipidowego ( obniżenie poziomu LDL) przy spożyciu PUFA. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne do budowy błon
komórkowych ośrodkowego układu nerwowego, a także do prawidłowego krzepnięcia krwi, ruchu mięśni i przebiegu procesów zapalnych. Do
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych należą m.in.: kwasy tłuszczowe omega-3 i kwasy tłuszczowe omega-6. Oba typy zapewniają korzyści
zdrowotne.

MARKERY LOCUS WARIANT METABOLIZM OPIS

PPAR-Y rs1801282 CC WYSOKIE
Bardzo dobra odpowiedź na spożywanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z powodu
niższej aktywności PPAR-gamma. Zmniejszony przyrost masy ciala i korzystna modulacja profilu
lipidowego (całkowity cholesterol i LDL).

FADS1 rs174547 TT WYSOKIE
Poziom kwasów omega-3 w osoczu w normie. Zdolność biosyntezy PUFA nie zmniejsza się
wraz z wiekiem.

SZYBKI METABOLIZM PUFA

Zdolność spalania tłuszczów
wielonienasyconych PUFA w normie.
Zwiększona zdolność do
przyjmowania i metabolizowania
PUFA przy niewielkim przyroście
masy. Poprawa profilu lipidowego
przy spożyciu PUFA.

ŚREDNI METABOLIZM PUFA

Średnia zdolność spalania tłuszczów
wielonienasyconych PUFA. Spożycie
PUFA może prowadzić do pewnego
przyrostu masy ciała, chyba że
przestrzegana jest dieta
wysokotłuszczowa. Poprawa profilu
lipidowego przy spożyciu PUFA.

NISKI METABOLIZM PUFA

Obniżona zdolność spalania
tłuszczów wielonienasyconych PUFA.
Bezpośrednia korelacja spożycia
dużej ilości PUFA i przyrostu masy z
powodu nagromadzenia tłuszczu.

BARDZO NISKI METABOLIZM PUFA

Mocno obniżona zdolność spalania
tłuszczów wielonienasyconych PUFA.
Bezpośrednia korelacja spożycia
dużej ilości PUFA i przyrostu masy z
powodu nagromadzenia tłuszczu.
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4. 
Metabolizm tłuszczów

Reakcja na stosowanie diety niskotłuszczowej w celu podwyższenia poziomu
cholesterolu frakcji HDL

- BARDZO MAŁE OCZEKIWANE KORZYŚCI ZE
STOSOWANIA DIETY NISKOTŁUSZCZOWEJ W

CELU PODWYŻSZENIA HDL -
 

Informacje

Dziedziczne uwarunkowania genetyczne związane z oczekiwaną skutecznością stosowania diety niskotłuszczowej

MARKERY LOCUS WARIANT METABOLIZM OPIS

LIPC rs1800588 CC NISKIE Podwyższone ryzyko niskiego poziomu HDL (dobrego cholesterolu).

DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI ZE
STOSOWANIA DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ W CELU
PODWYŻSZENIA HDL

Dieta niskotłuszczowa będzie bardzo
wskazana przy podniesieniu poziomu
cholesterolu frakcji HDL.

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ W CELU
PODWYŻSZENIA HDL

Dieta niskotłuszczowa będzie
zalecana do podniesienia poziomu
cholesterolu frakcji HDL.

ŚREDNIE LUB MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ W CELU
PODWYŻSZENIA HDL

Dieta niskotłuszczowa może nie
wystarczyć do podniesienia poziomu
cholesterolu frakcji HDL

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ W CELU
PODWYŻSZENIA HDL

Stosowanie diety niskotłuszczowej
zdecydowanie nie wystarczy aby
skutecznie podnieść poziom
cholesterolu frakcji HDL.
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5. 
Metabolizm węglowodanów

Zdolność do trawienia pokarmów skrobiowych
- ZMNIEJSZONE TRAWIENIE SKROBI -

 

Informacje

Analizowana jest zdolność do rozkładania skrobi z żywności. Amylaza jest enzymem, który katalizuje hydrolizę skrobi do cukrów. Amylaza jest
obecna w ślinie ludzi i niektórych innych ssaków. To ona rozpoczyna chemiczny proces trawienia. Kiedy skrobia nie jest właściwie przetwarzana,
jej zawartość musi zostać zmniejszona w planie diety.

MARKERY LOCUS WARIANT ZDOLNOŚĆ OPIS

AMY1-AMY2 rs11577390 CC NISKIE Zmniejszona zdolność do trawienia skrobi. Zalecane byłoby obniżenie spożycia skrobi.

AMY1 rs4244372 TT WYSOKIE Zwiększona ekspresja genu amylazy, która prowadzi do lepszego trawienia skrobi.

ZWIĘKSZONE TRAWIENIE SKROBI

Zwiększona zdolność do trawienia
skrobi z pożywienia ze względu na
wzrost ekspresji i aktywności enzymu
amylazy. Ograniczenie kalorii z
pewnością będzie korzystne.

ŚREDNIE TRAWIENIE SKROBI

Umiarkowana zdolność do trawienia
skrobi z pożywienia ze względu na
wzrost ekspresji i aktywności enzymu
amylazy. Ograniczenie kalorii z
pewnością będzie korzystne.

ZMNIEJSZONE TRAWIENIE SKROBI

Zmniejszona zdolność do trawienia
skrobi z pożywienia ze względu na
spadek aktywności enzymu amylazy.
Korzystne byłoby zmniejszenie
spożycia skrobi.

ZNACZNIE ZMNIEJSZONE TRAWIENIE
SKROBI

Znacznie zmniejszona zdolność do
trawienia skrobi z pożywienia ze
względu na spadek aktywności
enzymu amylazy. Korzystne byłoby
zmniejszenie spożycia skrobi.
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5. 
Metabolizm węglowodanów

Wrażliwość na węglowodany rafinowane
- BARDZO DUŻA WRAŻLIWOŚĆ NA
WĘGLOWODANY RAFINOWANE -

 

Informacje

Spożycie węglowodanów początkowo wywołuje przyjemne uczucie, a następnie niepokój, potem znużenie i wreszcie apetyt na więcej, więc
ostatecznie nigdy nie daje pełnej sytości. U osób wrażliwych na węglowodany połączenie węglowodan-insulina-serotonina jest uszkodzone lub
uległo znieczuleniu, a poziom kalorii uzyskanych w wyniku spożywania rafinowanych węglowodanów jest wyższy niż średnia, również z powodu
ciągłego wzrostu ich konsumpcji.

MARKERY LOCUS WARIANT WRAŻLIWOŚĆ OPIS

FABP2 rs1799883 CC WYSOKIE
Mocno zwiększona wrażliwość na rafinowane weglowodany. Unikanie ich byłoby korzystne dla
odchudzania i zdrowszego odżywiania.

WRAŻLIWOŚĆ NA WĘGLOWODANY
RAFINOWANE W NORMIE

Pobieranie kalorii ze spożycia
węglowodanów w normie.

ŚREDNIA WRAŻLIWOŚĆ NA
WĘGLOWODANY RAFINOWANE

Umiarkowane pobieranie kalorii ze
spożycia węglowodanów. Średnie
ryzyko przybierania na wadze.

DUŻA WRAŻLIWOŚĆ NA
WĘGLOWODANY RAFINOWANE

Zwiększony pobór kalorii ze spożycia
węglowodanów. Większe ryzyko
przybierania na wadze.

BARDZO DUŻA WRAŻLIWOŚĆ NA
WĘGLOWODANY RAFINOWANE

Znacznie zwiększony pobór kalorii ze
spożycia węglowodanów. Większe
ryzyko przybierania na wadze.
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5. 
Metabolizm węglowodanów

Wpływ spożywania węglowodanów na poziom cholesterolu HDL
- ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO SPADKU

CHOLESTEROLU HDL PRZY WYSOKIM SPOŻYCIU
WĘGLOWODANÓW -

 

Informacje

Spożycie węglowodanów ma wpływ na regulację poziomu cholesterolu. Analizujemy predyspozycje do zwiększenia lub zmniejszenia poziomu
cholesterolu HDL w zależności od spożycia węglowodanów.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

KCTD10 rs10850219 GC ŚREDNIE
Predyspozycje do nieznacznie obniżonego poziomu cholesterolu HDL przy diecie
wysokowęglowodanowej.

MAŁE RYZYKO SPADKU
CHOLESTEROLU HDL PRZY WYSOKIM
SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów nie
doprowadzi do rozregulowania
poziomu cholesterolu.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO SPADKU
CHOLESTEROLU HDL PRZY WYSOKIM
SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów
doprowadzi do bardzo niewielkiego
wzrostu LDL i obniżenia poziomu
HDL.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO SPADKU
CHOLESTEROLU HDL PRZY WYSOKIM
SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów
doprowadzi do wzrostu LDL i
obniżenia poziomu HDL.

DUŻE RYZYKO SPADKU
CHOLESTEROLU HDL PRZY WYSOKIM
SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów
doprowadzi do dużego wzrostu LDL i
obniżenia poziomu HDL.
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5. 
Metabolizm węglowodanów

Wpływ spożywania węglowodanów na poziom cholesterolu LDL
- MAŁE RYZYKO WZROSTU CHOLESTEROLU LDL
PRZY WYSOKIM SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW -

 

Informacje

Wpływ spożycia węglowodanów na regulację poziomu cholesterolu.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

MMAB rs2241201 CC NISKIE
Mieszczące się w granicach normy ryzyko podwyższonego poziomu cholesterolu LDL z powodu
spożycia węglowodanów.

MAŁE RYZYKO WZROSTU
CHOLESTEROLU LDL PRZY WYSOKIM
SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów nie
doprowadzi do rozregulowania
poziomu cholesterolu.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
WZROSTU CHOLESTEROLU LDL PRZY
WYSOKIM SPOŻYCIU
WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów
doprowadzi do bardzo niewielkiego
wzrostu LDL i obniżenia poziomu
HDL.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
WZROSTU CHOLESTEROLU LDL PRZY
WYSOKIM SPOŻYCIU
WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów
doprowadzi do wzrostu LDL i
obniżenia poziomu HDL.

DUŻE RYZYKO WZROSTU
CHOLESTEROLU LDL PRZY WYSOKIM
SPOŻYCIU WĘGLOWODANÓW

Duże spożycie węglowodanów
doprowadzi do dużego wzrostu LDL i
obniżenia poziomu HDL.
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6. 
Metabolizm lipidów

Ryzyko rozregulowania poziomu HDL
- OBNIŻONY POZIOM HDL -

 

Informacje

Chociaż czynniki środowiskowe odgrywają tu rolę, zróżnicowanie poziomu HDL jest co najmniej w 50% uwarunkowane genetycznie. W tej
kategorii analizowane są główne geny zaangażowane w predyspozycje do wyższego lub niższego poziomu HDL.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

APOA5 rs662799 AA NISKIE
Normalna ekspresja alipoprotein prowadząca do predyspozycji do prawidłowego poziomu HDL
(dobrego cholesterolu).

CETP rs5883 CC WYSOKIE
Zwiększona aktywność CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein, białko przenoszące lipidy w
osoczu) powoduje obniżenie poziomu HDL.

POZIOM HDL W NORMIE

Prawidłowa regulacja poziomu HDL.
Brak zwiększonego ryzyka ryzyka
sercowo-naczyniowego.

NIEZNACZNIE OBNIŻONY POZIOM
HDL

Nieznacznie niższy poziom HDL
prowadzący do zwiększonego ryzyka
sercowo-naczyniowego.

OBNIŻONY POZIOM HDL

Niższy poziom HDL prowadzący do
zwiększonego ryzyka sercowo-
naczyniowego.

ZNACZNIE OBNIŻONY POZIOM HDL

Znacznie niższy poziom HDL
prowadzący do zwiększonego ryzyka
sercowo-naczyniowego.
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6. 
Metabolizm lipidów

Predyspozycje do zwiększonego poziomu trójglicerydów
- ZNACZNIE PODWYŻSZONE TRÓJGLICERYDY -

 

Informacje

Trójglicerydy to tłuszcze (lipidy) będące naturalnym składnikiem krwi. Nadmiar spożytych kalorii organizm magazynuje w postaci tłuszczu. Są
składnikiem tkanek tłuszczowych i organizm wykorzystuje je jako źródło energii. Jeśli regularnie spożywamy więcej kalorii niż spalamy, poziom
trójglicerydów może być podwyższony ( hipertriglicerydemia). W tej kategorii analizujemy geny związane z predyspozycją do podwyższonego
poziomu trójglicerydów.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

PPAR-Y rs1801282 CC WYSOKIE Duże predyspozycje do zwiększonego poziomu trójglicerydów we krwi.

NIE ZWIĘKSZONE TRÓJGLICERYDY

Nie wiąże się ze zwiększonym
poziomem trójglicerydów.

NIEZNACZNIE PODWYŻSZONE
TRÓJGLICERYDY

Nieznacznie wiąże się ze
zwiększonym poziomem
trójglicerydów.

PODWYŻSZONE TRÓJGLICERYDY

Zwiększony poziom trójglicerydów.

ZNACZNIE PODWYŻSZONE
TRÓJGLICERYDY

Znacznie zwiększony poziom
trójglicerydów.
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6. 
Metabolizm lipidów

Predyspozycje do zwiększonego utleniania LDL
- ZNACZNIE ZWIĘKSZONE STĘŻENIE

UTLENIONEGO LDL -
 

Informacje

Utleniona lipoproteina o niskiej gęstości (LDL) to szkodliwy rodzaj cholesterolu, który jest wytwarzany w organizmie, gdy normalny cholesterol
LDL wchodzi w interakcje chemiczne z wolnymi rodnikami. Te i pokrewne serie reakcji zapalnych mogą powodować miażdżycę, której
towarzyszy utrata elastyczności tętnic. Powoduje też zmniejszenie przepływu krwi w tętnicach, co z kolei zwiększa ryzyko zawału serca lub
udaru mózgu. Wysoki poziom utlenionego LDL może być skutkiem nadmiernego wytwarzania wolnych rodników lub po prostu wysokiego
poziomu cholesterolu LDL. W tej kategorii analizowane są geny związane ze zwiększoną predyspozycją do utleniania LDL.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

APOB-2 rs676210 GG WYSOKIE Wysokie ryzyko utleniania LDL (ważny czynnik w rozwoju miażdżycy).

NIE ZWIĘKSZONE STĘŻENIE
UTLENIONEGO LDL

Utlenianie LDL w normie.

NIEZNACZNIE ZWIĘKSZONE
STĘŻENIE UTLENIONEGO LDL

Umiarkowanie nasilone utlenianie
LDL. Zwiększone ryzyko miażdżycy.

ZWIĘKSZONE STĘŻENIE
UTLENIONEGO LDL

Zwiększone stężenie utlenionego LDL.
Zwiększone ryzyko miażdżycy.
Zalecane są strategie obniżania
poziomu LDL.

ZNACZNIE ZWIĘKSZONE STĘŻENIE
UTLENIONEGO LDL

Znacznie zwiększone stężenie
utlenionego LDL. Zwiększone ryzyko
miażdżycy. Należy zastosować
skuteczne strategie obniżania
poziomu LDL.
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6. 
Metabolizm lipidów

Ryzyko podwyższonego poziomu cholesterolu LDL
- NIECO PODWYŻSZONY POZIOM LDL -

 

Informacje

Lipoproteina o niskiej gęstości (LDL) jest jedną z pięciu głównych grup lipoprotein, które transportują wszystkie cząsteczki tłuszczu w
organizmie w wodzie pozakomórkowej. LDL dostarcza cząsteczki tłuszczu do komórek. LDL może przyczyniać się do miażdżycy, jeśli utlenia się
w ścianach tętnic. W tej kategorii analizowane są geny związane z ryzykiem podwyższonego poziomu cholesterolu LDL w organizmie.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

CELSR2 rs12740374 GG NISKIE Predyspozycje do utrzymywania prawidłowego poziomu cholesterolu LDL.

HNF1A rs2650000 AC ŚREDNIE Predyspozycje do nieznacznie podwyższonego poziomu cholesterolu LDL (zlego cholesterolu).

LDLR rs6511720 GG WYSOKIE Zwiększone ryzyko podwyższonego poziomu LDL.

ABCG8 rs6544713 CT ŚREDNIE Predyspozycje do nieznacznego podwyższenia poziomu cholesterolu LDL.

NIE PODWYŻSZONY POZIOM LDL

Niższe ryzyko wysokiego poziomu
LDL.

NIECO PODWYŻSZONY POZIOM LDL

Umiarkowane ryzyko wysokiego
poziomu LDL

PODWYŻSZONY POZIOM LDL

Duże ryzyko wysokiego poziomu LDL.

ZNACZNIE PODWYŻSZONY POZIOM
LDL

Bardzo duże ryzyko wysokiego
poziomu LDL.
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6. 
Metabolizm lipidów

Ryzyko niezrównoważonego stosunku trójglicerydów/HDL
- WSPÓŁCZYNNIK TG/HDL W NORMIE -

 

Informacje

Analizujemy predyspozycje do niezrównoważonego stosunku trójglicerydów/cholesterolu HDL (TG/HDL-C). Wysoki stosunek TG/HDL został
zidentyfikowany jako czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

HMGCR rs3846663 CC NISKIE Predyspozycje do prawidłowego poziomu trójglicerydów (TG) i prawidłowej proporcji TG/HDL-c.

WSPÓŁCZYNNIK TG/HDL W NORMIE

Nie wiąże się ze zwiększeniem
współczynnika TG/HDL.

NIECO ZWIĘKSZONY WSPÓŁCZYNNIK
TG/HDL.

Nieznacznie wiąże się ze
zwiększeniem współczynnika
TG/HDL.

ZWIĘKSZONY WSPÓŁCZYNNIK
TG/HDL.

Zwiększenie współczynnika TG/HDL
prowadzi do bardzo zwiększonego
ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych. Ryzyko
insulinooporności.

ZNACZNIE ZWIĘKSZONY
WSPÓŁCZYNNIK TG/HDL

Znaczne zwiększenie współczynnika
TG/HDL prowadzi do bardzo
zwiększonego ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych. Ryzyko
insulinooporności.
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7. 
Metabolizm glukozy

Ryzyko podwyższonego poziomu glukozy w osoczu na czczo
- ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO WYSOKIEGO

POZIOMU GLUKOZY -
 

Informacje

Poziom glukozy we krwi na czczo daje istotne wskazówki na temat tego, jak organizm człowieka zarządza gospodarką węglowodanową. Poziom
cukru we krwi zwykle osiąga szczyt około godziny po jedzeniu, a następnie spada. Wysoki poziom glukozy na czczo może wskazywać na
insulinooporność lub cukrzycę. W tej kategorii analizowane są geny związane z predyspozycja do podwyższonego poziomu glukozy na czczo,
pomagając zrozumieć w jaki sposób organizm zarządza cukrem.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

PLIN1 rs2289487 CT ŚREDNIE Predyspozycje do nieznacznie podwyższonego poziomu glukozy w osoczu.

GHSR rs490683 GG WYSOKIE Wysokie ryzyko podwyższonego poziomu glukozy w osoczu na czczo.

MAŁE RYZYKO WYSOKIEGO
POZIOMU GLUKOZY

Prawidłowy poziom glukozy w osoczu
na czczo. Niezwiększone ryzyko
cukrzycy typu II.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY

Prawidłowy lub nieznacznie
podwyższony poziom glukozy w
osoczu na czczo. Niezwiększone
ryzyko cukrzycy typu II.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY

Podwyższony poziom glukozy w
osoczu na czczo. Zwiększone ryzyko
cukrzycy typu II.

DUŻE RYZYKO WYSOKIEGO POZIOMU
GLUKOZY

Duże ryzyko podwyższenia poziomu
glukozy w osoczu na czczo.
Zwiększone ryzyko cukrzycy typu II.
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7. 
Metabolizm glukozy

Ryzyko insulinooporności
- ŚREDNI LUB WYSOKI STOPIEŃ

INSULINOOPORNOŚCI -
 

Informacje

Insulinooporność (zwana także zespołem metabolicznym) występuje gdy komórki organizmu, w tym mięśnie, tkanka tłuszczowa, wątroba maja
obniżoną wrażliwość na działanie insuliny i nie mogą wykorzystywać glukozy z krwi do wytwarzania energii. Aby to zrekompensować, trzustka
wytwarza więcej insuliny. Z czasem poziom cukru we krwi rośnie. Insulinooporność wiąże się z wieloma objawami: wzrost masy ciała, wysokie
ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, podwyższony poziom glukozy we krwi, co zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. W tej kategorii
analizowane są genetyczne predyspozycje do wyższego ryzyka insulinooporności.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

PPAR-Y rs1801282 CC WYSOKIE Wysokie ryzyko oporności na insulinę.

ADIPOQ rs17300539 GG WYSOKIE Wysokie predyspozycje do insulinooporności.

TCF7L2-2 rs7903146 CC NISKIE Brak predyspozycji do insulinooporności.

FTO-1 rs9939609 AT ŚREDNIE Nieznaczne predyspozycje do insulinooporności.

FTO-2 rs1121980 AG ŚREDNIE Nieznaczne predyspozycje do insulinooporności.

NISKI STOPIEŃ INSULINOOPORNOŚCI

Małe dziedziczne ryzyko
insulinooporności

ŚREDNI LUB NISKI STOPIEŃ
INSULINOOPORNOŚCI

Średnie lub małe dziedziczne ryzyko
insulinooporności

ŚREDNI LUB WYSOKI STOPIEŃ
INSULINOOPORNOŚCI

Średnie lub duże dziedziczne ryzyko
insulinooporności

WYSOKI STOPIEŃ
INSULINOOPORNOŚCI

Duże dziedziczne ryzyko
insulinooporności
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7. 
Metabolizm glukozy

Ryzyko cukrzycy typu II
- ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO CUKRZYCY TYPU II

-
 

Informacje

Cukrzyca typu 2 jest spowodowana złożonym wzajemnym oddziaływaniem wielu czynników genetycznych i środowiskowych. W tej kategorii
analizowany jest pełny wachlarz głównych wariantów genetycznych związanych ze wzrostem ryzyka rozwoju cukrzycy typu II.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

PPAR-Y rs1801282 CC WYSOKIE Podwyższone ryzyko cukrzycy typu II.

PLIN1 rs2289487 CT ŚREDNIE Nieznacznie zwiększone ryzyko cukrzycy typu II.

TCF7L2-2 rs7903146 CC NISKIE Ryzyko cukrzycy typu II w normie.

FTO-1 rs9939609 AT ŚREDNIE Podwyższone ryzyko cukrzycy typu II.

MC4R-2 rs17700633 AA WYSOKIE
Predyspozycje do znacznie zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej i niezrównoważonego rozkładu
tkanki tłuszczowej z powodu zwiększonego przyswajania z pożywienia energii i tłuszczu.
Zwiększone ryzyko cukrzycy typu II.

CDKN2A/B rs10811661 TT WYSOKIE Zwiększone ryzyko cukrzycy typu II.

KCNQ1 rs2237892 CC WYSOKIE Wysokie ryzyko cukrzycy typu II.

CDKN2A,
CDKN2B

rs2383208 AA WYSOKIE Wysokie ryzyko cukrzycy typu II.

CDKAL1 rs7756992 AA NISKIE Ryzyko cukrzycy typu II w normie.

TCF7L2-1 rs7901695 TT NISKIE Ryzyko cukrzycy typu II w normie.

NISKIE RYZYKO CUKRZYCY TYPU II

Ryzyko cukrzycy typu II w normie.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
CUKRZYCY TYPU II

Średnie lub małe ryzyko cukrzycy typu
II

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
CUKRZYCY TYPU II

Duże lub średnie ryzyko rozwoju
cukrzycy typu 2.

DUŻE RYZYKO CUKRZYCY TYPU II

Duże ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.
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8. 
Wrażliwość na smaki

Wrażliwość na gorzki smak
- WRAŻLIWOŚĆ NA GORZKI SMAK W NORMIE -

 

Informacje

Wrażliwość na gorzki smak jest głęboko związana z genetyką. Wysoka wrażliwość na gorzki smak jest zwykle powiązana ze zwiększonym
spożyciem soli. Ze spożywania dodatkowej ilości soli w celu zamaskowania gorzkiego smaku wynika z kolei większa predyspozycja do ryzyka
sercowo-naczyniowego.

MARKERY LOCUS WARIANT WRAŻLIWOŚĆ OPIS

TAS2R38-1 rs1726866 AG
W NORMIE

LUB
NIEZNANY

Prawidłowa wrażliwość na gorzki smak.

TAS2R38-2 rs713598 GC
W NORMIE

LUB
NIEZNANY

Prawidłowa wrażliwość na gorzki smak.

WRAŻLIWOŚĆ NA GORZKI SMAK W
NORMIE

Odczuwanie gorzkiego smaku w
normie lub osłabione. Nie należy z
tego powodu spożywać dodatkowej
soli.

NIEZNACZNIE PODWYŻSZONA
WRAŻLIWOŚĆ NA GORZKI SMAK

Nieznacznie zwiększona wrażliwość
na gorzki smak. Nie należy z tego
powodu spożywać dodatkowej soli.

PODWYŻSZONA WRAŻLIWOŚĆ NA
GORZKI SMAK

Zwiększona wrażliwość na gorzki
smak. Staraj się spożywać jak
najmniej gorzkich potraw, ponieważ
może to prowadzić do zwiększonego
spożycia soli.

MOCNO PODWYŻSZONA
WRAŻLIWOŚĆ NA GORZKI SMAK

Duża wrażliwość na gorzki smak.
Staraj się unikać gorzkich potraw,
ponieważ może to prowadzić do
zwiększonego spożycia soli.
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8. 
Wrażliwość na smaki

Wrażliwość na sól
- MAŁA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓL -

 

Informacje

Wrażliwość na sól jest zdefiniowana jako cecha fizjologiczna, za pomocą której ciśnienie krwi wykazuje zmiany równoległe do zmian w spożyciu
soli. U wielu osób, gdy zwiększa się spożycie soli, nadmiar jest wydalany przez nerki lub pot. Jednak u niektórych osób ten mechanizm jest
wadliwy, a zwiększona sól zostaje zatrzymana, co objawia się wysokim ciśnieniem krwi.

MARKERY LOCUS WARIANT WRAŻLIWOŚĆ OPIS

ACE rs4343 AG NISKIE Prawidłowa wrażliwość na sól.

MAŁA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓL

Wrażliwość na sól w normie: brak
zwiększonego ryzyka nadciśnienia z
powodu spożycia soli.

ŚREDNIA LUB MAŁA WRAŻLIWOŚĆ
NA SÓL

Nieznacznie zwiększona wrażliwość
na sól: umiarkowanie zwiększone
ryzyko nadciśnienia z powodu
spożycia soli.

ŚREDNIA LUB DUŻA WRAŻLIWOŚĆ
NA SÓL

Zwiększona wrażliwość na sól:
zwiększone ryzyko nadciśnienia z
powodu spożycia soli. Zmniejsz
codzienne zużycie soli, jeśli jest duże.

DUŻA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓL

Duża wrażliwość na sól: wysokie
ryzyko nadciśnienia z powodu
spożycia soli. Zmniejsz codzienne
zużycie soli, jeśli jest duże.
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8. 
Wrażliwość na smaki

Apetyt na słodyczne
- APETYT NA SŁODYCZE W NORMIE -

 

Informacje

Zwiększone pragnienie spożywania słodkich potraw z powodu nieodczuwania słodkiego smaku.

MARKERY LOCUS WARIANT WRAŻLIWOŚĆ OPIS

SLC2A2 rs5400 GG WYSOKIE Prawidłowa wrazliwość na smak sacharozy. Zwykle cukier nie jest nadużywany.

APETYT NA SŁODYCZE W NORMIE

Odczuwanie słodkiego smaku w
normie. Nie powinno wywoływać
nadmiernego spożycia cukru.

NIEZNACZNIE PODWYŻSZONY
APETYT NA SŁODYCZE

Nieco zmniejszona zdolność do
odczuwana słodkiego smaku.
Prowadzi do wzrostu spożycia cukru i
ryzyka otyłości.

PODWYŻSZONY APETYT NA
SŁODYCZE

Niezdolność do odczuwania słodyczy.
Prowadzi do wzrostu spożycia cukru i
ryzyka otyłości. Rozważ zastosowanie
słodzików w diecie.

MOCNO PODWYŻSZONY APETYT NA
SŁODYCZE

Duża niezdolność do odczuwania
słodyczy. Prowadzi do wzrostu
spożycia cukru i ryzyka otyłości.
Rozważ zastosowanie słodzików w
diecie.
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9. 
Brak równowagi detoksykacyjnej

Zdolność antyoksydacyjna
- ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE W NORMIE -

 

Informacje

Równowaga między produkcją i usuwaniem reaktywnych form tlenu jest niezbędna do przeżycia komórek. Komórkowe mechanizmy
antyoksydacyjne czyli przeciwutleniające ewoluowały w celu utrzymania homeostazy redoks w różnych warunkach fizjologicznych i
patologicznych. Dlatego zrozumienie roli mechanizmów przeciwutleniających jest kluczowym czynnikiem poprawy zdrowia. W tej kategorii
analizowane są główne geny zaangażowane w zdolności antyoksydacyjne u ludzi, co pozwala nam zrozumieć, czy potrzebowalibyśmy
dodatkowej pomocy poprzez konkretną suplementację, czy też nasze wewnętrzne mechanizmy przeciwutleniające działają prawidłowo.

MARKERY LOCUS WARIANT ZDOLNOŚĆ OPIS

GPX1 rs1050450 GA ŚREDNIE
Obniżona zdolność detoksykacji nadtlenku wodoru (reaktywne formy tlenu, ROS). Nieznacznie
zwiekszone ryzyko uszkodzenia przez stres oksydacyjny. Należy rozważyć suplementację
selenem, glutationem, NAC, kwasem alfa-liponowym i witaminą C.

NQO1 rs1800566 GG WYSOKIE
Prawidłowa aktywność enzymu oksydoreduktazy chinonowej 1 (NQO1): rozkład ponadtlenków i
nadtlenków.

COMT rs4680 GG WYSOKIE
Prawidłowa aktywność enzymu katecholo-O-metylotransferazy (COMT): neuroprzekaźniki i
rozkład katecholestrogenów w normie. Niższy poziom dopaminy w mózgu prowadzi do lepszego
zarządzania stresem.

SOD2 rs4880 AA WYSOKIE
Normalna aktywność enzymu dysmutazy nadtlenkowej (SOD2). Prawidłowa zdolność
przeciwutleniania i detoksykacji reaktywnych form tlenu ROS chroni komórki przed przedwczesną
śmiercią komórkową.

CYP1B1 rs1056836 CG ŚREDNIE

Nieco podwyższona aktywność enzymu CYP1B1. Wzmożone powstawanie reaktywnych form
tlenu z wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych i dioksyn. Większe uszkodzenie
komórek. Zaleca sie suplementację żeń-szeniem, kwercetyną, kurkumą, imbirem i zieloną
herbatą.

CYP1A1-2 rs1048943 TT WYSOKIE Prawidłowa aktywność eznymu CYP1A1. Prawidłowy metabolizm ksenobiotyczny.

GSTP1 rs1695 AA WYSOKIE
Prawidłowa aktywność GSTP1: dołączenie glutationu do rozmaitych rodzajów toksyn ułatwia ich
usuwanie. Prawidłowe usuwanie metali, peroksydowanych lipidów, herbicydów i fungicydów.

ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE W
NORMIE

Prawidłowa zdolność
metabolizowania wolnych rodników i
toksyn w komórkach.

LEKKO OBNIŻONE ZDOLNOŚCI
ANTYOKSYDACYJNE

Nieznacznie zmniejszona zdolność
metabolizowania wolnych rodników i
toksyn w komórkach.

OBNIŻONE ZDOLNOŚCI
ANTYOKSYDACYJNE

Zmnejszona zdolność
metabolizowania wolnych rodników i
toksyn w komórkach. Zwiększone
ryzyko uszkodzenia komórek.
Zastosuj suplementację zgodnie ze
wskazaniami na podstawie
uwarunkowań genetycznych.

NISKIE ZDOLNOŚCI
ANTYOKSYDACYJNE

Mała zdolność metabolizowania
wolnych rodników i toksyn w
komórkach. Duże ryzyko uszkodzenia
komórek. Zastosuj suplementację
zgodnie ze wskazaniami na podstawie
uwarunkowań genetycznych.
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10. 
Suplementacja

Ryzyko złego wchłaniania wapnia
- ŚREDNIE LUB NISKIE RYZYKO ZŁEGO

WCHŁANIANIA WAPNIA -
 

Informacje

Wapń rozpuszcza się w żołądku i jest wchłaniany przez błonę śluzową jelita cienkiego do krwioobiegu. Przedostając się do krwiobiegu, wapń
buduje kość, reguluje rozszerzanie i skurcz naczyń krwionośnych oraz pełni inne ważne funkcje. Typowymi czynnikami ograniczającymi
wchłanianie wapnia są: dieta bogata w kwas fitynowy (obecny w produktach pełnoziarnistych), wysokie spożycie sodu, palenie tytoniu, a także
czynniki genetyczne związane z predyspozycją do zaburzenia wchłaniania wapnia z powodu niedoboru 25(OH)D (witaminy D). Dlatego wysokie
ryzyko złego wchłaniania wymagałoby zwiększenia kontrolowanej suplementacji witaminy D.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

CYP2R1-1 rs10766197 GG NISKIE Predyspozycje do utrzymywania prawidłowego poziomu witaminy D i wchłaniania wapnia.

GC rs2282679 GT ŚREDNIE Predyspozycje do nieco niższego poziomu witaminy D i słabszego wchłaniania wapnia.

MAŁE RYZYKO ZŁEGO WCHŁANIANIA
WAPNIA

Małe dziedziczne ryzyko złego
wchłaniania wapnia.

ŚREDNIE LUB NISKIE RYZYKO ZŁEGO
WCHŁANIANIA WAPNIA

Średnie lub małe dziedziczne ryzyko
złego wchłaniania wapnia.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO ZŁEGO
WCHŁANIANIA WAPNIA

Średnie lub duże dziedziczne ryzyko
złego wchłaniania wapnia.

DUŻE RYZYKO ZŁEGO WCHŁANIANIA
WAPNIA

Duże dziedziczne ryzyko złego
wchłaniania wapnia.
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10. 
Suplementacja

Predyspozycje do rozregulowanego poziomu wapnia
- ZWIĘKSZONE RYZYKO ROZREGULOWANEGO

POZIOMU WAPNIA W OSOCZU. -
 

Informacje

W tej kategorii analizowane są predyspozycje do niskiego lub wysokiego poziomu wapnia w osoczu. Predyspozycje do wysokiego poziomu
wapnia lub złego wchłaniania byłyby ostrzeżeniem dla suplementacji wapnia z powodu domniemanego zwiększonego ryzyka zwapnienia
naczyń.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

DGKD rs1550532 CG ŚREDNIE Predyspozycje do nieznacznie podwyższonego poziomu wapnia we krwi

CYP24A1 rs1570669 AA WYSOKIE
Wyższe ryzyko wystąpienia niskiego poziomu wapnia i zmniejszonej gęstości mineralnej kości
(BMD). Zwiększone ryzyko osteoporozy.

CASR-1 rs17251221 AA NISKIE Predyspozycje do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia w surowicy

CASR-2 rs1801725 GG NISKIE Predyspozycje do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia w osoczu.

CARS rs7481584 GG NISKIE Predyspozycje do prawidlowego przyswajania i metabolizmu wapnia.

GCKR rs780094 CC WYSOKIE Predyspozycje do obniżonego poziomu wapnia w surowicy.

BRAK DODATKOWEGO RYZYKA
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
WAPNIA W OSOCZU.

Brak dodatkowego ryzyka
rozregulowanego poziomu wapnia w
osoczu.

ZWIĘKSZONE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
WAPNIA W OSOCZU.

Zwiększone ryzyko rozregulowanego
poziomu wapnia w osoczu.

ZWIĘKSZONY POZIOM WAPNIA W
OSOCZU

Dziedziczne ryzyko podwyższonego
poziomu wapnia w osoczu. Poziom
wapnia należy stale kontrolować.
Suplementację witaminy D należy
kontrolować w zależności od
uwarunkowań genetycznych
związanych z witaminą D.

WYSOKIE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
WAPNIA W OSOCZU.

Wysokie ryzyko rozregulowanego
poziomu wapnia w osoczu.
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10. 
Suplementacja

Ryzyko przeciążenia żelazem
- MAŁE RYZYKO HEMOCHROMATOZY -

 

Informacje

Przeciążenie żelazem jest definiowane jako nadwyżka zapasów żelaza w organizmie. Nadmiar żelaza odkłada się w narządach w całym
organizmie. Najważniejsze narządy,w których odkłada się żelazo, to wątroba, serce i gruczoły wydzielania wewnętrznego. Wynikające z tego
objawy i choroby są związane z uszkodzeniem konkretnego narządu. W tej kategorii analizowane jest ryzyko genetyczne przeciążenia żelazem
przy dużym spożyciu.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

HFE rs1800562 GG NISKIE Predyspozycje do prawidłowej zdolności wiązania żelaza. Niskie ryzyko hemochromatozy.

MAŁE RYZYKO HEMOCHROMATOZY

Brak dodatkowego ryzyka
przeciążenia żelazem.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
HEMATOCHROMATOZY

Pewne ryzyko nadmiernego
wchłaniania żelaza przy dużym
spożyciu żelaza. Unikaj nadmiaru
żelaza.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO RYZYKO
HEMOCHROMATOZY

Średnie ryzyko nadmiernego
wchłaniania żelaza przy dużym
spożyciu żelaza. Unikaj nadmiaru
żelaza lub jego suplementów.

DUŻE RYZYKO
HEMATOCHROMATOZY

Duże ryzyko nadmiernego wchłaniania
żelaza przy dużym spożyciu żelaza.
Unikaj nadmiaru żelaza lub jego
suplementów.
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10. 
Suplementacja

Ryzyko niskiego poziomu żelaza w osoczu
- MAŁE RYZYKO OBNIŻONEGO POZIOMU ŻELAZA

-
 

Informacje

Niski poziom żelaza może prowadzić do anemii. W tej kategorii analizowane jest ryzyko genetyczne słabego przyswajania żelaza w organizmie.
Kiedy organizm ma predyspozycje do obniżonego poziomu żelaza, konieczne będzie zapewnienie diety o odpowiedniej zawartości żelaza.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

TF-1 rs3811647 GG NISKIE Predyspozycje do utrzymywania prawidłowego poziomu transferyny.

TMPRSS6 rs4820268 AA NISKIE Predyspozycje do utrzymywania prawidłowego poziomu transferyny i żelaza.

TF-2 rs8177253 CC NISKIE Predyspozycje do utrzymywania prawidłowego poziomu transferyny i żelaza.

MAŁE RYZYKO OBNIŻONEGO
POZIOMU ŻELAZA

Brak dodatkowego dziedzicznego
ryzyka niskiego poziomu żelaza.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
OBNIŻONEGO POZIOMU ŻELAZA

Pewne ryzyko pogorszonego
wchłaniania żelaza, tylko przy niskim
spożyciu żelaza. Uwzględnij w diecie
zalecane spożycie dzienne.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
OBNIŻONEGO POZIOMU ŻELAZA

Umiarkowane ryzyko pogorszonego
wchłaniania żelaza, tylko przy niskim
spożyciu żelaza. W takim przypadku
zalecana byłaby suplementacja.

DUŻE RYZYKO OBNIŻONEGO
POZIOMU ŻELAZA

Duże ryzyko pogorszonego
wchłaniania żelaza, tylko przy niskim
spożyciu żelaza. W takim przypadku
zalecana byłaby suplementacja.
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10. 
Suplementacja

Predyspozycje do rozregulowanego poziomu magnezu
- WYSOKIE RYZYKO ROZREGULOWANEGO

POZIOMU MAGNEZU. -
 

Informacje

Dziedziczne ryzyko niskiego poziomu magnezu w osoczu

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

CASR-1 rs17251221 AA NISKIE Zmniejszony poziom magnezu w surowicy i wyższy poziom fosforanów w surowicy.

TRPM6 rs11144134 TT WYSOKIE Predyspozycje do obniżonego poziomu magnezu w organizmie.

SHROOM3 rs13146355 AG ŚREDNIE Predyspozycje do nieco obniżonego poziomu magnezu.

DCDC5 rs3925584 CT ŚREDNIE Predyspozycje do niskiego poziomu magnezu w surowicy w glukozie na czczo.

MUC1 rs4072037 CC WYSOKIE Ryzyko obniżenia poziomu magnezu związanego z czynnością nerek, eGFR.

BRAK DODATKOWEGO RYZYKA
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
MAGNEZU.

Brak dodatkowego ryzyka
rozregulowanego poziomu magnezu.

NIEWIELKIE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
MAGNEZU.

Niewielkie ryzyko rozregulowanego
poziomu magnezu.

WYSOKIE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
MAGNEZU.

Wysokie ryzyko rozregulowanego
poziomu magnezu.

DUŻE RYZYKO OBNIŻONEGO
POZIOMU MAGNEZU

Duże ryzyko obniżonego poziomu
magnezu w osoczu. Uwzględnij w
diecie zalecane spożycie dzienne.
Należy dobrać suplementację.
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10. 
Suplementacja

Predyspozycje do rozregulowanego poziomu selenu
- BRAK DODATKOWEGO RYZYKA

ROZREGULOWANEGO POZIOMU SELENU W
OSOCZU. -

 

Informacje

Selen jest niezbędnym minerałem i mikroelementem. Ma podstawowe znaczenie dla zdrowia ludzkiego i występuje w wielu produktach
spożywczych. Występuje w mięsie, zbożach, żółtku jaja, mleku, orzechach brazylijskich, pieczarkach, czosnku i owocach morza (stąd poziom
selenu jest wysoki w populacjach, w których spożycie owoców morza jest duże). Zrozumienie predyspozycji do niskiego lub wysokiego poziomu
selenu pomoże w zapewnieniu prawidłowego dziennego spożycia selenu.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

AGA rs1395479 CC NISKIE Predyspozycje do prawidłowego poziomu selenu w surowicy.

SLC39A11 rs891684 GG NISKIE Prawidłowy poziom selenu.

BRAK DODATKOWEGO RYZYKA
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
SELENU W OSOCZU.

Brak dodatkowego ryzyka
rozregulowanego poziomu selenu w
osoczu.

NIEWIELKIE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
SELENU W OSOCZU.

Niewielkie ryzyko rozregulowanego
poziomu selenu w osoczu.

ŚREDNIE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
SELENU W OSOCZU.

Średnie ryzyko rozregulowanego
poziomu selenu w osoczu.

WYSOKIE RYZYKO
ROZREGULOWANEGO POZIOMU
SELENU W OSOCZU.

Wysokie ryzyko rozregulowanego
poziomu selenu w osoczu.

WSKAZANIA

Fagron NutriGen  raport 89TM



10. 
Suplementacja

Wrażliwość na sód
- MAŁA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓD -

 

Informacje

Dziedziczne ryzyko nadciśnienia związanego z solą.

MARKERY LOCUS WARIANT WRAŻLIWOŚĆ OPIS

ACE rs4343 AG NISKIE
Normalna wrażliwość na sód: brak zwiększonego ryzyka nadciśnienia krwi z powodu spożycia
soli.

MAŁA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓD

Wrażliwość na sód w normie: brak
zwiększonego ryzyka nadciśniena z
powodu spożycia soli.

ŚREDNIA LUB MAŁA WRAŻLIWOŚĆ
NA SÓD

Nieznacznie zwiększona wrażliwość
na sód: umiarkowanie zwiększone
ryzyko nadciśnienia z powodu
spożycia soli.

ŚREDNIA LUB DUŻA WRAŻLIWOŚĆ
NA SÓD

Umiarkowana wrażliwość na sód:
zwiększone ryzyko nadciśnienia z
powodu spożycia soli. Zmniejsz
codzienne zużycie soli, jeśli jest duże.

DUŻA WRAŻLIWOŚĆ NA SÓD

Duża wrażliwość na sód: duże ryzyko
nadciśnienia z powodu spożycia soli.
Zmniejsz codzienne zużycie soli, jeśli
jest duże.
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11. 
Nietolerancje

Nietolerancja laktozy
- BRAK RYZYKA NIETOLERANCJI LAKTOZY -

 

Informacje

Nietolerancja laktozy oznacza, że nie ma wystarczającej ilości enzymu laktazy, aby rozbić całą spożywaną laktozę w jelicie. Częściowo
strawiona lub niestrawiona laktoza przechodzi do jelita grubego, co powoduje objawy: ból, wzdęcia brzucha i biegunkę.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

MCM6-1 rs182549 TC NISKIE Prawidłowa tolerancja laktozy.

MCM6-2 rs4988235 AG NISKIE Prawidłowa tolerancja laktozy.

BRAK RYZYKA NIETOLERANCJI
LAKTOZY

Brak nietolerancji laktozy.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
NIETOLERANCJI LAKTOZY.

Średnie lub małe ryzyko nietolerancji
laktozy. Lepiej ogranicz spożycie
laktozy.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
NIETOLERANCJI LAKTOZY.

Średnie lub duże ryzyko nietolerancji
laktozy. Obniżona zdolność do
trawienia laktozy. Lepiej ogranicz
spożycie pokarmów bogatych w
laktozę lub ich unikaj.

NIETOLERANCJA LAKTOZY

Nietolerancja laktozy Przejdź na dietę
bezlaktozową.
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Jeśli masz te objawy i/lub masz średnie lub wysokie
ryzyko rozwoju nietolerancji, zaleca się
wyeliminowanie jak największej ilości tego typu
produktów z diety

Główne objawy

▶ Nudności
▶ Ból brzucha
▶ Skurcze
▶ Obrzmienie brzucha i wzdęcia
▶ Gazy
▶ Kwaśna biegunka
▶ Wymioty

 

Inne niespecyficzne objawy spowodowane zmianami
błony śluzowej jelit

▶ Osłabienie
▶ Zmęczenie
▶ Ból kończyn
▶ Problemy skórne
▶ Problemy z koncentracją
▶ Nerwowość
▶ Zaburzenia snu

 

 



11. 
Nietolerancje

Metabolizm alkoholu
- METABOLIZM ALKOHOLU W NORMIE -

 

Informacje

Analizowana jest zdolność genetyczna do metabolizowania napojów alkoholowych. Wyniki pokażą możliwe działanie toksyczne i nasilenie
spożycia alkoholu.

MARKERY LOCUS WARIANT METABOLIZM OPIS

ALDH2 rs671 GG WYSOKIE Metabolizm alkoholu w normie. Normalne ryzyko toksyczności wywołanej alkoholem i kaca.

METABOLIZM ALKOHOLU W NORMIE

Ryzyko zatrucia alkoholem w normie
w związku z prawidłowym
metabolizmem.

METABOLIZM ALKOHOLU W NORMIE
LUB ŚREDNI

Umiarkowane ryzyko zatrucia
alkoholem z powodu nieznacznie
wolniejszego metabolizmu.

METABOLIZM ALKOHOLU ŚREDNI
LUB WOLNY

Średnie lub duże ryzyko zatrucia
alkoholem z powodu wolnego
metabolizmu.

POWOLNY METABOLIZM ALKOHOLU

Duże ryzyko zatrucia alkoholem z
powodu wolnego metabolizmu.
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Jeśli masz te objawy i/lub masz średnie lub wysokie
ryzyko rozwoju nietolerancji, zaleca się
wyeliminowanie jak największej ilości tego typu
produktów z diety

Główne objawy

▶ Zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca)
▶ Czerwone, swędzące guzki skóry (pokrzywka)
▶ Pogorszenie wcześniej istniejącej astmy
▶ Katar lub zatkany nos
▶ Niskie ciśnienie krwi
▶ Problemy skórne
▶ Biegunka

 



11. 
Nietolerancje

Ryzyko celiakii
- ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO NIETOLERANCJI

GLUTENU -
 

Informacje

Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną, która występuje u osób predysponujących genetycznie, gdzie spożycie produktów zawierających
gluten prowadzi do uszkodzenia jelita i powoduje problemy trawienne, takie jak: złe wchłanianie składników odżywczych, bóle brzucha czy
biegunka. W większości przypadków do wykluczenia ryzyka wystąpienia celiakii można zastosować testy genetyczne pod kątem najbardziej
powszechnego haplotypu HLA-DQ2.5 powodującego celiakię. Istnieją jednak inne haplotypy (HLA-DQ2.2, HLA-DQ8 i IL2/ IL21), które stanowią
10% przypadków i zwiększają ryzyko wystąpienia celiakii. Test genetyczny Fagron Nutrigen ™ określa, czy osoba z grupy ryzyka niesie to
dodatkowe ryzyko.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

IL2/IL21-1 rs6822844 GT ŚREDNIE Średnie ryzyko nietolerancji glutenu.

HLA-2 rs2395182 TT WYSOKIE Zwiększone ryzyko nietolerancji glutenu.

IL2/IL21-2 rs13119723 AG ŚREDNIE Średnie ryzyko nietolerancji glutenu.

HLA-4 rs4713586 AA NISKIE Ryzyko nietolerancji glutenu w normie.

HLA-5 rs7454108 TT NISKIE Ryzyko nietolerancji glutenu w normie.

HLA-6 rs7775228 TT NISKIE Ryzyko nietolerancji glutenu w normie.

BRAK RYZYKA NIETOLERANCJI
GLUTENU

Brak nietolerancji glutenu

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
NIETOLERANCJI GLUTENU

Nosiciel mutacji nietolerancji glutenu.
Niższa zdolność do trawienia glutenu.
Lepiej zmniejsz spożycie glutenu.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
NIETOLERANCJI GLUTENU

Nosiciel mutacji nietolerancji glutenu.
Niższa zdolność do trawienia glutenu.
Lepiej zmniejsz spożycie żywności
zawierającej gluten lub jej unikaj.

NIETOLERANCJA GLUTENU

Nietolerancja glutenu Przejdź na dietę
bezglutenową na kilka miesięcy i oceń
stan zdrowia.
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Jeśli masz te objawy i/lub masz średnie lub wysokie
ryzyko rozwoju nietolerancji, zaleca się
wyeliminowanie jak największej ilości tego typu
produktów z diety

Główne objawy

▶ wzdęcia
▶ Biegunka, zaparcie i śmierdzący Kał
▶ Ból brzucha
▶ bóle głowy
▶ Czuć się zmęczonym
▶ Problemy skórne
▶ Niewyjaśniona utrata masy ciała

 



11. 
Nietolerancje

Metabolizm kofeiny
- WOLNY METABOLIZM KOFEINY -

 

Informacje

Metabolizm kofeiny. Wolniejszy metabolizm oznacza, że rozkład kofeiny zajmuje więcej czasu, a zatem jej działanie jest bardziej zauważalne.
Istnieje jednak ryzyko odczuwania niepokoju z powodu nadmiernego spożycia. Z drugiej strony, szybszy metabolizm oznacza, że pacjenci mają
tendencję do zwiększania konsumpcji, aby uzyskać takie samo działanie stymulujące, ponieważ kofeina jest szybko rozkładana w organizmie.

MARKERY LOCUS WARIANT METABOLIZM OPIS

CYP1A1-1 rs2470893 CC NISKIE Powolny metabolizm kofeiny. Kofeina dłużej wykazuje działanie stymulujące.

CYP1A2 rs762551 CA NISKIE Powolny metabolizm kofeiny. Kofeina dłużej wykazuje działanie stymulujące.

SZYBKI METABOLIZM KOFEINY

Szybki metabolizm kofeiny i
zwiększone pragnienie spożywania
kawy w celu odczucia korzyści.

ŚREDNI LUB SZYBKI METABOLIZM
KOFEINY

Średnia prędkość metabolizmu
kofeiny.

WOLNY LUB ŚREDNI METABOLIZM
KOFEINY

Wolny metabolizm kofeiny: kofeina
przetrwa dłużej w organizmie. Uważaj
na nadmiar kofeiny.

WOLNY METABOLIZM KOFEINY

Bardzo wolny metabolizm kofeiny:
kofeina przetrwa dłużej w organizmie.
Uważaj na nadmiar kofeiny.
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Jeśli masz te objawy i/lub masz średnie lub
wysokie ryzyko rozwoju nietolerancji, zaleca się
wyeliminowanie jak największej ilości tego typu
produktów z diety

Główne objawy

▶ Przyspieszone bicie serca
▶ bóle głowy
▶ Trema
▶ Nerwowość lub niepokój
▶ Niepokój
▶ Bezsenność

 



11. 
Nietolerancje

Nietolerancja fruktozy
- ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO NIETOLERANCJI

FRUKTOZY. -
 

Informacje

Złe wchłanianie fruktozy lub nietolerancja fruktozy w pożywieniu występuje, gdy komórki na powierzchni jelit nie są w stanie skutecznie
rozkładać fruktozy. Fruktoza to cukier prosty, inaczej monosacharyd, który występuje głównie w owocach i niektórych warzywach. Można go
również znaleźć w miodzie, nektarze z agawy i wielu przetworzonych produktach spożywczych zawierających dodatek cukrów. Objawy złego
wchłaniania lub nietolerancji fruktozy obejmują między innymi nudności, ból brzucha, biegunkę, wymioty, chroniczne zmęczenie.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

ALDOB-1 rs1800546 CG WYSOKIE Wysokie ryzyko dziedzicznej nietolerancji fruktozy.

ALDOB-2 rs76917243 GG NISKIE Brak predyspozycji do nietolerancji fruktozy.

BRAK RYZYKA NIETOLERANCJI
FRUKTOZY

Brak nietolerancji fruktozy.

ŚREDNIE LUB MAŁE RYZYKO
NIETOLERANCJI FRUKTOZY.

średnie lub małe ryzyko nietolerancji
fruktozy. Obniżona zdolność do
trawienia fruktozy. Lepiej ogranicz
spożycie fruktozy.

ŚREDNIE LUB DUŻE RYZYKO
NIETOLERANCJI FRUKTOZY.

średnie lub duże ryzyko nietolerancji
fruktozy. Lepiej ogranicz spożycie
pokarmów bogatych we fruktozę lub
ich unikaj.

NIETOLERANCJA FRUKTOZY

Nietolerancja fruktozy Przejdź na
dietę bez fruktozy.
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Jeśli masz te objawy i/lub masz średnie lub wysokie
ryzyko rozwoju nietolerancji, zaleca się
wyeliminowanie jak największej ilości tego typu
produktów z diety

Główne objawy

▶ Nudności
▶ wzdęcia
▶ Ból brzucha
▶ Biegunka
▶ Wymioty
▶ Chroniczne zmęczenie
▶ Zaburzenia wchłaniania niektórych składników
pokarmowych, takich jak żelazo

 



12. 
Dopasowany typ diety odchudzającej

Skuteczność diety niskokalorycznej
- BARDZO MAŁE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z

DIETY NISKOKALORYCZNEJ -
 

Informacje

W tej kategorii analizowany jest pełny zestaw genów związanych z oczekiwaną skutecznością diety niskokalorycznej.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

PPAR-Y rs1801282 CC WYSOKIE Słaba reakcja na diety o obniżonej kaloryczności w celu obniżenia masy ciała.

ADIPOQ rs17300539 GG WYSOKIE
Słaba reakcja na diety o ograniczonej kaloryczności zastosowane w celu zmniejszenia masy
ciala.

LEPR-1 rs1805134 TT WYSOKIE Słaba reakcja na diety o obniżonej kaloryczności w celu obniżenia masy ciała.

ACSL5 rs2419621 TT NISKIE Silna reakcja na diety o ograniczonej kalorycznosci.

ADRB2 rs1042714 CC WYSOKIE
Słaba reakcja na diety o ograniczonej kaloryczności zastosowane w celu zmniejszenia masy
ciala.

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOKALORYCZNEJ

Dieta czysto niskokaloryczna może
nie być najlepszą opcją odchudzania.

ŚREDNIE LUB MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOKALORYCZNEJ

Dieta czysto niskokaloryczna może
nie być najlepszą opcją odchudzania.
Jednak zmniejszenie spożycia kalorii
może być korzystne.

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOKALORYCZNEJ

Dieta czysto niskokaloryczna może
być jedną z najlepszych opcji
odchudzania. Postaraj się radykalnie
zmniejszyć spożycie kalorii.

DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z
DIETY NISKOKALORYCZNEJ

Oczekiwana jest wysoka skuteczność
diety niskokalorycznej. Przestrzeganie
jej jest wysoce zalecane.
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12. 
Dopasowany typ diety odchudzającej

Skuteczność diety o niskiej zawartości węglowodanów
- ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z

DIETY NISKOWĘGLOWODANOWEJ -
 

Informacje

W tej kategorii analizowany jest pełny zestaw genów związanych z oczekiwaną skutecznością diety niskowęglowodanowej.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

KCTD10 rs10850219 CG ŚREDNIE Średnia reakcja na diety o obniżonej kaloryczności w celu obniżenia masy ciała.

MMAB rs2241201 CC NISKIE Dobra reakcja na diety niskowęglowodanowe w celu obniżenia masy ciała.

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOWĘGLOWODANOWEJ

Dieta czysto niskowęglowodanowa
może nie być najlepszą opcją
odchudzania

ŚREDNIE LUB MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOWĘGLOWODANOWEJ

Dieta czysto niskowęglowodanowa
może nie być najlepszą opcją
odchudzania. Jednak zmniejszenie
spożycia węglowodanów może być
korzystne.

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOWĘGLOWODANOWEJ

Dieta o niskiej zawartości
węglowodanów może być jedną z
najlepszych opcji odchudzania
Postaraj się radykalnie zmniejszyć
spożycie węglowodanów.

DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z
DIETY NISKOWĘGLOWODANOWEJ

Oczekiwana jest wysoka skuteczność
diety o niskiej zawartości
węglowodanów. Przestrzeganie jej
jest wysoce zalecane.
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12. 
Dopasowany typ diety odchudzającej

Skuteczność diety niskotłuszczowej
- ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z

DIETY NISKOTŁUSZCZOWEJ -
 

Informacje

W tej kategorii analizowany jest pełny zestaw genów związanych z oczekiwaną skutecznością diety niskotłuszczowej.

MARKERY LOCUS WARIANT RYZYKO OPIS

PPAR-Y rs1801282 CC WYSOKIE Słaba reakcja na diety niskotłuszczowe w celu obniżenia masy ciała.

GHSR rs490683 GG WYSOKIE
Niska zdolność do regulacji metabolizmu energetycznego w interwencjach dietetycznych i
większe ryzyko przyrostu masy ciała po dietach niskotłuszczowych z umiarkowanym wysiłkiem
fizycznym. Dotyczy to również pacjentów po by-passie żołądka (operacja ominięcia żołądka).

APOA2 rs5082 AG NISKIE
Zwiększona wrażliwość na tłuszcze w diecie (szczególnie tłuszcze nasycone). Zmniejszenie
ilości tłuszczu w diecie pozwoli na szybką reakcję w postaci utraty wagi przy dietach
niskotłuszczowych.

SH2B1-2 rs7498665 GG NISKIE Dobra reakcja na diety niskotłuszczowe w celu obniżenia masy ciała.

TCF7L2-2 rs7903146 CC NISKIE Dobra reakcja na diety niskotłuszczowe w celu obniżenia masy ciała.

FTO-1 rs9939609 AT ŚREDNIE Średnia reakcja na diety odchudzające ograniczające tłuszcz.

BARDZO MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ

Dieta czysto niskotłuszczowa może
nie być najlepszym sposobem na
odchudzanie.

ŚREDNIE LUB MAŁE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ

Dieta czysto niskotłuszczowa może
nie być najlepszym sposobem na
odchudzanie. Jednak zmniejszenie
spożycia tłuszczu może być
korzystne.

ŚREDNIE LUB DUŻE OCZEKIWANE
KORZYŚCI Z DIETY
NISKOTŁUSZCZOWEJ

Dieta czysto niskotłuszczowa może
być jedną z najlepszych opcji
odchudzania. Postaraj się radykalnie
zmniejszyć spożycie tłuszczu.

DUŻE OCZEKIWANE KORZYŚCI Z
DIETY NISKOTŁUSZCZOWEJ

Oczekiwana jest wysoka skuteczność
diety niskotłuszczowej.
Przestrzeganie jej jest wysoce
zalecane.
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Razem
tworzymy przyszłość
spersonalizowanej medycyny.
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