Mineralene er naturlige og livsviktige
komponenter i kroppens mange kjemiske
reaksjoner.

OPPSUMMERING
En hårmineralanalyse kartlegger
ernæringsbalansen i kroppen over tid.
Den avdekker derfor unik og viktig
informasjon om hvordan din kropp
fungerer, på godt og vondt.

LURER DU PÅ HVORFOR
• Du er trøtt bestandig?
• Treningen ikke hjelper?
• Du alltid har lyst på sjokolade?
• Sexlysten dabber av?
• Høye lyder plager deg?
• Dere ikke blir gravide?
• Barnet ditt er hyperaktivt?
• Du har tung PMS?

NYSGJERRIG PÅ
HÅRMINERAL
ANALYSE?

SVARET KAN FINNES I HÅRET!

I stedet for å gjette seg frem via symptombilder og øyeblikksbilder som ved
blodprøver, kartlegger analysen din
personlige helsetilstand. Den gir deg
mulighet til å bedre forstå deg selv, samt
konkrete forslag til å forbedre helsen og
hverdagen din.

FINN NÆRMESTE TERAPEUT PÅ

Håranalyser
www.haranalyser.com

HÅRET GIR DEG SVAR!

HVEM
Alle har fordel av å ta en hårmineral
analyse. Resultatene gir innsikt i egen
helsetilstand. De som har mest å hente
på en analyse er personer som:
• føler seg dårlig uten å finne årsak
• stresser kroppen (fysisk eller psykisk)
• har et ensidig kosthold
• tar kosttilskudd
• ønsker å forebygge sykdom
• er spesielt interessert i egen helse
• kan ha medfødte ubalanser

HVA
Analyseresultatet gir god innsikt i
kroppens innvendige miljø.
Man avdekker kroppens ernæringsstatus,
metabolsk typebestemmelse, viktige
hormonbalanser, og ser hvor effektivt
kroppen jobber med de ulike næringsstoffene.

Etter flere millioner hårmineralanalyser,
hvorav mer enn 50,000 fra nordmenn,
har Trace Elements, Inc finjustert et unikt
system for å analysere resultatene. Det
blir presentert i en personlig analyserapport som viser i detalj de faktiske funnene
med innsiktsfulle og individuelt tilpassede
konklusjoner, råd og veiledning.

HVORFOR

HVORDAN

Å ta en hårprøve er en enkelt, smertefri
og pålitelig måte å sikre en vevsprøve,
som typisk gir snittverdier over de siste
2-3 månedene. Blodprøver gir kun in
formasjon om hva som er i blodet på
tidspunktet for prøvetaking. Urinprøver
viser bare hva som utsondres via urin den
siste tiden før prøven ble tatt, ikke hva
som er absorbert i kroppen.

Det klippes ca. 1 spiseskje
(150 mg) av de innerste
2-3 cm
med hår
fra bakhode/nakke.
Etter 3 ukers tid mottar
du ditt eksemplar av analysen,
og kommer til en konsultasjon for personlig veiledning.
Dersom lang reise eller sykdom hindrer
deg i å komme til time kan hårprøve og
eventuelle opplysninger om sykdomssymptomer sendes til oss i brev.
NB! Permanent/bleket hår kan ikke
benyttes.

Med hårmineralanalyse kan man på en
unik måte forstå det indre miljøet i
kroppens celler over en lengre tidsperio
de. Den kan også avsløre eventuelle
problemer før kliniske symptomer foreligger. Derfor gir det et godt grunnlag til
å forebygge sykdom.

Med andre ord; der blod- og urinprøver
gir øyeblikksbilder, gir håranalyser en
video som viser situasjonen over tid.
Kliniske undersøkelser har vist at en
riktig innsamlet hårprøve avdekker
kroppens nivåer av både mineraler,
vitaminer og tungmetaller, som kvikksølv,
bly og uran.

