Vi letar efter
obalanser/
dysfunktioner i
följande områden:
MAGE/TARM
AVGIFTNING
HORMONER
IMMUNFÖRSVAR
MATSMÄLTNING
MILJÖ
NEUROTRANSMITTER


Sömnproblem



Förstoppning/diarré



Dålig energi



Koncentrationsproblem



PMS



Migrän/huvudvärk



Smärta



Inflammationer



Acne



Låg sexdrift



Depression



Ångest



Hudproblem



Viktproblem

Kontakta:
Toppform Halmstad
Att: Ulrika
035-129400 ,mer info:
toppformhalmstad.se

FDN Funktionella labtester


Har du varit runt hos många olika ”hälsoexperter” och läkare utan
att få hjälp?



Nöjer du dig inte med svaret: ”Allt ser helt normalt ut”?



Vill du bli tagen på allvar och leta upp orsaken till dina bekymmer?

Vad är FDN?

Stress

FDN är en metod att med
funktionella labtester leta efter
och identifiera möjliga orsaker
till ohälsa.

Långvarig yttre stress (miljö,
relationer, jobb etc) eller inre
stress(parasiter, infektioner,
svamp, gifter etc) leder till att
kroppen inte orkar försvara sig
eller använda sin inbyggda resurs att läka eller hela sig själv.
Hormonsystemet som styr
väldigt många funktioner i vår
kropp kommer ur balans, immunförsvaret blir nedsatt och
en massa olika symptom kan bli
följden. För att komma till rätsida med det behöver vi veta
vad som är ur balans och sedan
hjälpa kroppen att återställa
detta. Med FDN använder vi en
modell som vi kallar för
D.R.E.S.S

Vi botar eller diagnostiserar
inte, utan med ett grundligt
detektivarbete tar vi reda på
dysfunktioner och obalanser i
kroppen som kan vara orsaker
till ohälsa.
Till vår hjälp har vi labtester
med saliv eller urin som analyseras på BioHealth labs i USA
och sedan tolkas av Toppform i
Sverige. Förutom labtester använder vi grundliga frågeformulär som ger indikationer på var
hälsoproblemen kommer från.
Vi har även möjlighet att köra
mycket tillförlitliga och sofistikerade tester (både labtester
och andra) på: Tungmetaller,
mängden vanliga miljögifter i
kroppen, matintoleranser,
Metabolic Typing, signalsubstanser mm.

Hur kan detta
hjälpa dig?
Med FDN hittar vi funktionsstörningar som ofta förbises av
den konventionella vården.
Bara för att blodproverna ser
normala ut betyder inte det att
du inbillar dig dina problem!
Symptomen är inte problemet,
det är ett resultat av problemet.
”Huvudvärk är inte ett resultat
av Alvedonbrist”

Vad kostar det?
Alla tester är uppdelade i två
delar.

Diet, Rest, Exercise, Stressreduction, Supplementation. Med
labtesternas resultat och övriga
frågeformulär som underlag
utformar vi individuella protokoll enligt D.R.E.S.S som sedan
följs upp med jämna intervall.
Till sin hjälp har Toppform flertalet experter i både USA, Australien och England där just
dina labresultat vid behov kan
diskuteras.

EXEMPEL PÅ TESTER

1) labkostnaden som betalas
direkt till laboratoriet.

#BH205: 4xkortisol, 2 DHEA,
Testosteron, Östrogen, Progesteron, Melatonin Pris: USD 164,

2) kostnaden för analysering,
konsultationer, utformning av
protokoll, uppföljning mm som
görs av Toppform. 1700:-/test

#BH101: Antioxidanter/fria
radikaler, UBAS (leverfunktion),
Indican (nedbrytn protein) Pris:
USD 120,-

3) beroende på labresultat
tillkommer kostnad för ev kosttillskott eller ingredienser för
att kunna göra vissa kurer under
begränsad period.

#BH304: SigA, bakterier, candida mm mage/tarm Pris: USD
250:EPP: Miljögifter Pris totalt SEK
2350:-

PAKETERBJUDANDEN Exempel
1)

Köp 2 tester samtidigt och
få 10% rabatt.(Ej på labkostnaden)

2)

Köp 3 tester samtidigt och
få tungmetalltest
(hårmineralanalys) på köpet. Värde 1500:-

3)

Köp 4 tester samtidigt och
få EPP miljögifter på köpet.
Värde 2350:-

