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Miért éppen a gének?

A felsorolt tényezőket magunk is alakíthatjuk és kis változtatásokkal jelentős mértékben javítható a fizikai állapot.

Az emberek genetikai összetételüket tekintve 99,9 százalékban megegyeznek. Minden szemmel látható és rejtett
különbözőséget a 0,1 százalékos eltérés okoz. A génekből
álló DNS spirál határozza meg a szervezetünk működését,
és a géntechnológia lehetőséget nyújt arra, hogy megfejtsük a génekben kódolt információt.

Mit nyújt a genetikai elemzés?
Új, személyre szóló információt arról, hogyan javíthatjuk
életminőségünket, őrizhetjük meg egészségünket hosszú
távon. Az elemzés az alábbi témakörökben nyújt részletes,
egyénre szabott útmutatót:
–	táplálkozás és testsúly,
–	szükséges vitaminok és nyomelemek,
–	étrend,
–	méregtelenítés ,
–	sport,
–	anyagcsere folyamat egyéni jellemzői, tényezői,
–	életmód.

Gondoltad-e, hogy
–	azonos típusú és mennyiségű tápanyag elfogyasztása
akár háromszoros eltéréshez vezethet az emberek
között a testsúly növekedésében?
–	az európai lakosság kb. 20 százaléka szenved laktóz
érzékenységben, azonban nem ismeri ennek valódi
okát?
–	egy meghatározott sporttevékenység sem egyformán
eredményes mindenki számára?
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A fenti különbségek a genetikai állomány eltérésére
vezethetők vissza, melynek ismeretében kiválaszthatjuk
a számunkra legmegfelelőbb életvitelt, pl. azt a sportágat, amellyel a céljainkat a leghatékonyabban elér
hetjük.

Bővebb információért keresd fel biztosításközvetítődet, látogass el az Allianz
ügyfélkapcsolati pontjaiba, továbbá hívhatod az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számokon, vagy tájékozódhatsz
a www.allianz.hu weboldalon is.
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A szolgáltatás folyamata:
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– a
 genetikai mintavételhez szükséges
eszközöket a biztosított otthonában
veheti át
– a minta szintén a lakcímre érkező
futárnak adható át
– az útmutató nyomtatott formában
a biztosított címére kerül kiküldésre.

A személyre szóló útmutató

Az eddigi tapasztalatok*

–	témakörönként általános tájékoztatást ad a vizsgálatban szereplő tényezőkről (pl.: vizsgált elemek, gének felelőssége az egyes tulajdonságok alakulásáért) bemutatja
az elemzés egyéni eredményét,
–	az eredmény alapján javaslatot tesz a követendő életmódra,
–	magyarázatot ad az egyes gének működésére, szerepére,
–	valamint részletes tápanyag táblázatokat is tartalmaz.

–	az ügyfelek elégedettségét jelzi, hogy a szolgáltatást
a maximális 5 pontból 4,64 pontra értékelték
–	az útmutató alapján az ügyfelek 71,2 százaléka megváltoztatta életmódját
–	95 százalékban értékelték úgy, hogy a szolgáltatás hasznos kiegészítője az életbiztosításnak.

*Forrás: GenEPlanet d.o.o.

2/2

