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Γεώργιος Δεδούσης
Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Καθηγητής Μοριακής Γενετικής - Διατροφογενετικής

Αγαπητέ κ. Παπαδόπουλε,

Το δείγμα σας έφτασε στις 01/01/20 21 στο εργαστήριο για ανάλυση και 
αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας εργαστη-
ρίου (ISO 15189). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν 
από δύο ανεξάρτητους γενετιστές και μοριακούς βιολόγους. Μετά την 
λήψη των αποτελεσμάτων, συντάχθηκε η προσωπική σας αναφορά. Θα 
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και ελπίζουμε να 
μείνετε ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε 
ερωτήσεις και προτάσεις. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Εκτιμούμε τα σχόλιά σας, διότι αποτελεί βασικό τρόπο βελτίωσης των 
υπηρεσιών μας.

Αποτελέσματα προσωπικής ανάλυσης για: Παπαδόπουλε Γιώργο

Ημερομηνία Γέννησης: 01/01/1990

Αριθμός Παραγγελίας: MX       XXXX

Ελπίζουμε ότι η ανάλυση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. 
Θερμούς χαιρετισμούς,
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Αυτή η αναφορά περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είναι εξαιρετικά εμπιστευτικά και πρέπει να διασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων αυτών.

Αποτελέσματα προσωπικής ανάλυσης για: 
Ονοματεπώνυμο: Παπαδόπουλε Γιώργο  
Ημερομηνία Γέννησης: 01/01/1990 
Αριθμός Παραγγελίας: ΜΧΧΧX 



Διατροφογενετική: 
Πως μπορεί μια γενετική ανάλυση να παρέχει 
διατροφικές συστάσεις;
Οι γενετικοί πολυμορφισμοί που αναλύθηκαν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα 
σας ανταποκρίνεται σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά και επηρεάζουν ποιες ουσίες μπορεί να 
μεταβολίζει το σώμα σας. Καθώς η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία, μπορούμε 
να αξιολογήσουμε την γενετική σας ανάλυση και να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες 
συστάσεις διατροφής για βέλτιστη πρόληψη.

Αυτός ο τομέας της διατροφής - που ονομάζεται Διατροφογενετική - επιδιώκει να καθορίσει 
πώς η προσαρμογή της διατροφής μας σύμφωνα με γενετικά δεδομένα επηρεάζει την υγεία 
μας. Εάν εντοπιστεί μια συγκεκριμένη “αδυναμία”, προσαρμόζουμε τις διατροφικές σας 
συστάσεις ώστε να αποκλειστούν όλα τα διατροφικά συστατικά που είναι επιβλαβή, αυξάνο-
ντας ταυτόχρονα άλλα συστατικά που είναι ωφέλημα για εσάς. Αναλύοντας πάνω από 50 
γενετικούς πολυμορφισμούς, έχουμε συγκεντρώσει μια πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τα  
δυνατά και αδύνατα σημεία σας. Όταν συνυπολογίζονται τα δεδομένα από όλες τις σχετικές 
αναλύσεις γονιδίων, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τους μεμονωμένους κινδύνους και να 
προσδιορίσουμε εάν απαιτείται συγκεκριμένη θρεπτική ουσία σε αυξημένες ή μειωμένες 
δόσεις για εσάς. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
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Το αποτέλεσμά σας
Έχετε στα χέρια σας ένα γενετικό τεστ όπου εξετάζονται τα απαραίτητα 
γονίδια που φαίνεται ότι επηρεάζουν την υγεία σας. Ακολουθούν τα 
συμπεράσματα της γενετικής σας ανάλυσης:

CDH13

CHDS8

APOA5

PON1

PON1

APOB

SREBF2

NOS3

NOS3

APOA1

MTRR

MMP3

GJA4

ITGB3

CETP

MTHFR

NOS1AP

NOS1AP

NOS1AP

AGT

ADRB1

GNB3

SYMBOL

rs8055236

rs1333049

rs662799

rs662

rs854560

rs5742904

rs2228314

rs2070744

rs1799983

rs670

rs1801394

rs3025058

rs1764391

rs5918

rs708272

rs1801133

rs16847548

rs12567209

rs10494366

rs699

rs1801253

rs5443

rs NCBI GENOTYPE

GSTM1

GSTT1

GSTP1

SOD2

GPX

SYMBOL

Null allele

Null allele

rs1695

rs4880

rs1050450

rs NCBI GENOTYPE

Καρδιαγγειακά νοσήματα Οξειδωτικό στρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

G/G

C/C

A/A

G/A

T/A

G/G

G/G

C/T

G/T

G/G

G/A

del/del

C/C

T/T

C/T

C/C

T/T

G/G

T/T

T/C

G/C

T/T

DEL

INS

A/A

T/T

C/T
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TCF7L2

HIGD1C

HHEX

IL6

IL10

PPARG

FTO

KCNJ11

SYMBOL

rs7903146

rs12304921

rs1111875

rs1800795

rs1800872

rs1801282

rs9939609

rs5219

rs NCBI GENOTYPE

Col1A1

VDR

ESR1

LCT

SYMBOL

rs1800012

rs1544410

rs2234693

rs4988235

rs NCBI GENOTYPE

HFE

HFE

HFE

GSTM1

GSTT1

GSTP1

CYP1A2

NQO1

COMT

CYP1B1

CYP1A1

SYMBOL

rs1799945

rs1800730

rs1800562

Null allele

Null allele

rs1695

rs762551

rs1800566

rs4680

rs1056836

rs4646903

rs NCBI GENOTYPE

APOE

APOE

ApoE type

SYMBOL

rs429358

rs7412

combination

rs NCBI GENOTYPE

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

Αποτοξίνωση Οστεοπόρωση

Νόσος Alzheimer

Φλεγμονώδεις παθήσεις αρθρώσεων

TNFa

IL1a

SYMBOL rs NCBI GENOTYPE

rs1800629

rs1800587

Δυσανεξία στη γλουτένη

HLA DQ2.5

HLA DQ8

SYMBOL rs NCBI GENOTYPE

rs2187668

rs7454108

C/T

A/A

G/G

G/C

C/C

C/G

T/T

C/T

T/T

C/C

E3/E3

C/C

A/A

G/G

DEL

INS

A/A

A/C

C/C

A/G

C/G

T/T

T/T

A/G

C/T

C/C

G/G

C/C

G/G

T/T
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LCT

SYMBOL

rs4988235

rs NCBI GENOTYPE

HTRA1

CFH

LOC387715

SYMBOL

rs11200638

rs1061170

rs10490924

rs NCBI GENOTYPE

Δυσανεξία στη λακτόζη Εκφυλισμός ωχράς κηλίδας

MTHFR

MTHFR

MTRR

SYMBOL

rs1801133

rs1801131

rs1801394

rs NCBI GENOTYPE SYMBOL rs NCBI GENOTYPE

Ομοκυστεΐνη / Βιταμίνη B2

AGT

ADRB1

GNB3

rs699

rs1801253

rs5443

GENOTYPE

Ομοκυστεΐνη

Δυσανεξία στη λακτόζη 

SYMBOL rs NCBI

SYMBOL = Όνομα γενετικού πολυμορφισμού
rsNCBI = Περιγραφή γενετικού πολυμορφισμού
GENOTYPE = Αποτέλεσμα 

MTHFR rs1801133

Αρτηριακή ΠίεσηΑρτηριακή Πίεση

C/C A/G

T/C

G/T

C/C

A/C

G/A

C/C

T/C

G/C

T/T
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Μόλις καθοριστεί το γονιδιακό προφίλ σας, η διατροφή σας μπορεί να προσαρμο-
στεί με βάση τα γενετικά δεδομένα. Η διατροφή τροποποιείται έτσι ώστε να απο-
φεύγονται όλα τα διατροφικά συστατικά που επηρεάζουν αρνητικά το σώμα σας, 
ενώ παράλληλα  να  προτιμώνται τα θρεπτικά συστατικά  που προάγουν την υγεία 
σας. Έχουμε λάβει σημαντική ποσότητα πληροφοριών σχετικά με το γενετικό σας 
προφίλ μέσω αναλύσεων σημαντικών γενετικών πολυμορφισμών.

Προκειμένου να σας δείξουμε πώς μπορεί να φαίνονται ορισμένα γενετικά πλεονε-
κτήματα και αδυναμίες και ο αντίκτυπός τους στην υγεία σας, συγκεκριμένοι τομείς 
αξιολογήθηκαν ξεχωριστά και παρουσιάστηκαν στις ακόλουθες σελίδες. Αυτά σας 
προσφέρουν μια επισκόπηση της ατομικής σας προδιάθεσης και δείχνουν πώς 
επηρεάζουν τη διατροφή σας.

Τα γενετικά δυνατά και αδύνατα σημεία 
σας που επηρεάζουν τη διατροφή σας

Το γενετικό προφίλ σας επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα 
σας αντιδρά σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά και συστατικά τροφί-
μων και ποιες ουσίες μπορεί να μετατρέψει και να χρησιμοποιήσει 
πιο αποτελεσματικά.
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Η υπερβολική κατανάλωση διαιτητικών λιπών μπορεί επομένως να οδηγήσει σε
αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση
στην καρδιακή υγεία. Σε μερικούς ανθρώπους, ωστόσο, οι γενετικές παραλλαγές
μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

Η ρύθμιση των τριγλυκεριδίων

Τα τριγλυκερίδια είναι μέρος των λιπιδίων του αίματος και 
απαραίτητα ως αποθήκη ενέργειας για το σώμα. Όταν αυξάνονται οι 
συγκεντρώσεις των δομικών στοιχείων για τα τριγλυκερίδια, το 
σώμα παράγει μια περίσσεια τριγλυκεριδίων. 

Το αποτέλεσμά σας

Μειωμένη ρύθμιση των επιπέδων των
τριγλυκεριδίων

Τα τριγλυκερίδια
δεν μειώνονται

Τριγλυκερίδια στη
διατροφή

Τριγλυκερίδια που
παράγονται από τον

οργανισμόΠολύ υψηλά
επίπεδα
τριγλυκεριδίων

Προδιάθεση σε αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

Τα τριγλυκερίδια
μειώνονται

Τριγλυκερίδια στη
διατροφή

Τριγλυκερίδια που
παράγονται από

τον οργανισμόΚανονικά επίπεδα
τριγλυκεριδίων

Το αποτέλεσμά σας

Κανονική ρύθμιση των επιπέδων των
τριγλυκεριδίων

Δεν υπάρχει προδιάθεση για αυξημένα επίπεδα
τριγλυκεριδίων.
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Ρύθμιση χοληστερόλης

Η χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο του  αίματος  και  αποτελεί  σημαντι-
κό δομικό στοιχείο για πολλές μεταβολικές διαδικασίες. Γίνεται διά-
κριση μεταξύ «καλής» (HDL) και «κακής» (LDL) χοληστερόλης.

Η χοληστερόλη αίματος προέρχεται τόσο από την ενδογενή παραγωγή του οργανι-
σμού, όσο μέσω απορρόφησηςαπό την διατροφή. Η ποσότητα της στο αίμα είναι
ζωτικής σημασίας, επειδή τα επίπεδα κακής χοληστερόλης σχετίζονται με διάφορα
προβλήματα υγείας.

Το αποτέλεσμά σας

Μειωμένη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης.

Η χοληστερόλη δεν
μειώνεται επαρκώς

Η χοληστερόλη στη
διατροφή

Η χοληστερόλη
παράγεται από τον

οργανισμόΠολύ υψηλά
επίπεδα
χοληστερόλης

Προδιάθεση σε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης.

Η χοληστερόλη
μειώνεται

Η χοληστερόλη στη
διατροφή

Η χοληστερόλη
παράγεται από τον

οργανισμόΚανονικά επίπεδα
χοληστερόλης

Το αποτέλεσμά σας

Κανονική ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης.

Δεν υπάρχει προδιάθεση για υψηλά επίπεδα
χοληστερόλης.
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Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορούν να έχουν θετική επίδρα-
ση στα επίπεδα χοληστερόλης, μειώνοντας τα επίπεδα της  «κακής»  χοληστερόλης 
LDL και αυξάνοντας τα επίπεδα της  «καλής»  χοληστερόλης HDL. Ωστόσο, αυτό το 
αποτέλεσμα μπορεί να μεταβληθεί με μια γενετική παραλλαγή στο γονίδιο APOA1.

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και HDL χοληστερόλη

Τα πολυακόρεστα, μακράς αλύσου, ωμέγα 3 είναι απαραίτητα λιπαρά οξέα τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κυτταρικών μεμβρανών σε ολόκλη-
ρο το σώμα. Επιπλέον, φαίνεται να είναι ευεργετικά για την πρόληψη, αλλά και 
την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων υγείας που απασχολούν το σύγχρονο 
άνθρωπο.

Το αποτέλεσμά σας

Η λειτουργία του γονιδίου APOA1 είναι μειωμένη.

HDL («καλή»
χοληστερόλη)

Ομέγα 3 (DHA/EPA)

Αρνητική επιρροή

Η HDL μειώνεται

Τα επίπεδα χοληστερόλης HDL δεν βελτιώνονται
από τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Θετική επιρροή

Ομέγα 3 (DHA/EPA)

HDL («καλή»
χοληστερόλη)

Η HDL αυξάνεται

Το αποτέλεσμά σας

Το γονίδιο APOA1 λειτουργεί κανονικά.

Τα επίπεδα χοληστερόλης HDL βελτιώνονται από
τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
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Μέρος αυτού του μηχανισμού αποτελεί η λειτουργικότητα του γονίδιου MTHFR. 
Ωστόσο, οι συχνές γενετικές παραλλαγές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το γονί-διο 
να μην λειτουργεί σωστά και έτσι να περιορίζει τη διάσπαση της ομοκυστεΐνης. Σε 
πολλές περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα.

Η ρύθμιση της ομοκυστεΐνης

Η ομοκυστεΐνη είναι μια ουσία που παράγεται στο σώμα κατά τη διά-
σπαση των πρωτεϊνών. Δεδομένου ότι είναι μια ισχυρή
κυτταροτοξίνη, πρέπει να διασπάται γρήγορα. Στην διαδικασία αυτήν
παίζουν σημα-ντικό ρόλοι οι βιταμίνες Β6, Β12 και το φολικό οξύ (B9).

Το αποτέλεσμά σας

Η δραστικότητα του γονιδίου MTHFR είναι
περιορισμένη.

Τα γονίδια δεν παρέχουν
προστασία έναντι της
ομοκυστεΐνης

Βιταμίνη Β12, βιταμίνη
Β6, φολικό οξύ

Η ομοκυστεΐνη
διασπάται

Το MTHFR δεν μπορεί να μειώσει επαρκώς την
ομοκυστεΐνη. Επιπλέον μικροθρεπτικά συστατικά

μπορούν να μειώσουν την ομοκυστεΐνη.

Τα γονίδια παρέχουν
προστασία έναντι της
ομοκυστεΐνης

Η ομοκυστεΐνη
διασπάται

Το αποτέλεσμά σας

Η δραστικότητα του ενζύμου MTHFR δεν είναι
περιορισμένη.

Το MTHFR μπορεί να μειώσει επαρκώς την
ομοκυστεΐνη.
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Τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης σχετίζονται με διάφορα προβλήματα 
υγείας.Μερικές κοινές καταστάσεις που σχετίζονται με υψηλή ομοκυστεΐνη είναι:
▶ Διαταραχές στα οστά (π.χ. οστεοπόρωση ▶ Αθηροσκλήρωση ή συσσώρευση 
λιπιδίων και άλλων ουσιών στα αρτηριακά τοιχώματα ▶ Καρδιαγγειακά νοσήματα 
(π.χ. θρόμβωση, στεφανιαία νόσο) ▶ Έμφραγμα ▶ Εγκεφαλικό ▶ Άνοια
Παρόλα αυτά η επαρκής λειτουργικότητα το σχετιζόμενων γονιδίων, σε συνδυασμό 
την πρόσληψη βιταμίνης Β2 μπορεί να μειώσει τις τιμές αυτές

Βιταμίνη B2 και ομοκυστεΐνη

Η βιταμίνη B2 δεν είναι  απαραίτητη μόνο για την ενεργειακή παροχή των
κυττάρων, αλλά υποστηρίζειεπίσης το γονίδιο MTHFR στην διάσπαση της
ομοκυστεΐνης.

Το αποτέλεσμά σας

Η βιταμίνη Β2 δεν έχει σαν αποτέλεσμα την
μείωση της ομοκυστεΐνης.

Υψηλό επίπεδο
ομοκυστεΐνης

Βιταμίνη Β2

Η βιταμίνη Β2 δεν
έχει καμία
επίδραση στην
ομοκυστεΐνη

Η βιταμίνη Β2 δεν μειώνει τα επίπεδα
ομοκυστεΐνης.

Χαμηλό επίπεδο
ομοκυστεΐνης

Βιταμίνη Β2

Η ομοκυστεΐνη
μειώνεται

Το αποτέλεσμά σας

Η βιταμίνη Β2 έχει αποτέλεσμα μείωσης της
ομοκυστεΐνης.

Η βιταμίνη Β2 μειώνει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης.
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Ωστόσο, το σώμα έχει ένα σύστημα για να εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες και να 
τις καταστεί αβλαβείς. Αυτή η προστασία ελέγχεται από πολλά γονίδια. Ωστόσο, 
κοινές παραλλαγές γονιδίων μπορούν να επηρεάσουν αυτήν τη λειτουργία και να 
αυξήσουν το οξειδωτικό στρες.

Οξειδωτικό στρες

Κατά τη μετατροπή ενέργειας, δημιουργούνται επιβλαβή υποπροϊό-
ντα, οι λεγόμενες ελεύθερες ρίζες,οι οποίες καταστρέφουν τα κύττα-
ρα και προάγουν τη διαδικασία γήρανσης. 

Το αποτέλεσμά σας

Οι ελεύθερες ρίζες δεν μπορούν να
εξουδετερωθούν επαρκώς.

Λόγω των γενετικών
παραλλαγών, τα γονίδια
παράγουν πολύ λίγη
προστασία από τις
ελεύθερες ρίζες

Άλλα
αντιοξειδωτικά
προστατεύουν από
τις ελεύθερες ρίζες

Αυξημένο οξειδωτικό στρες. Η αυξημένη ποσότητα
αντιοξειδωτικών αποκαθιστά την προστασία.

Τα γονίδια παράγουν
επαρκή προστασία από

τις ελεύθερες ρίζες

Οι περισσότερες
από τις ελεύθερες

ρίζες
εξουδετερώνονται

Το αποτέλεσμά σας

Οι ελεύθερες ρίζες εξουδετερώνονται επαρκώς.

Χωρίς αυξημένο οξειδωτικό στρες. Η κανονική
δόση αντιοξειδωτικών είναι επαρκής.



Το συνένζυμο Q10 είναι μια σημαντική ουσία, η οποία προστατεύει το σώμα από τοξικές ουσίες, τις 
λεγόμενες ελεύθερες ρίζες. Παρόλα αυτά το Q10 δεν είναι αποτελεσματικό στην αρχική του μορφή, 
έτσιπρέπει πρώτα να μετατραπεί στην ενεργή του μορφή  πριν μπορέσει να εξουδετερώσει τις 
ελεύθερες ρίζες. Ένα συγκεκριμένο γονίδιο (NQO1) είναι υπεύθυνο για αυτόν τον μετασχηματισμό. Στο 
σώμα υπάρχει φυσικά το αντιοξειδωτικό συνένζυμο Q10 στη μορφή της ουμπικινόνης  το οποίο 
χρησιμοποιείται στο μεταβολισμό του κυττάρου και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ουμπικινόλη. 
Δηλαδή η ουμπικινόλη είναι μια περισσότερο ενεργή αντιοξειδωτική μορφή και υψηλά βιοδιαθέσιμη 
μορφή της ουμπικινόνης, αλλά και οι δυο παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής 
ενέργειας στα κύτταρα του οργανισμού.

Η επίδραση του συνενζύμου Q10

Το συνένζυμο Q10 θεωρείται ισχυρό αντιοξειδωτικό. Απορροφάται μέσω της 
διατροφής και προστατεύει έναντι των ελευθέρων ριζών.
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Το αποτέλεσμά σας

Το ανενεργό συνένζυμο Q10 δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί επαρκώς. Το συνένζυμο Q10 δεν

προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες.

Το γονίδιο NQO1 δεν
παράγει πρωτεΐνες NQO1

Το Q10 δεν
ενεργοποιείται

Άλλα
αντιοξειδωτικά
μπορούν να
προστατεύσουν
από τις ελεύθερες
ρίζες

Το Q10 παραμένει αναποτελεσματικό. Άλλα
αντιοξειδωτικά μπορούν να προστατεύσουν από τις

ελεύθερες ρίζες.

Το γονίδιο NQO1
παράγει την
πρωτεΐνη NQO1

Το Q10 μετατρέπεται
στην ενεργή μορφή

της ουβικινόλης

Η ουβικινόλη
εξουδετερώνει τις

ελεύθερες ρίζες

Το αποτέλεσμά σας

Το ανενεργό συνένζυμο Q10 μπορεί να
ενεργοποιηθεί επαρκώς. Το συνένζυμο Q10

προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες.

Το Q10 είναι ενεργοποιημένο και προστατεύει από
τις ελεύθερες ρίζες.



Ωστόσο, λόγω μιας γενετικής παραλλαγής, η ικανότητα δέσμευσης του σεληνίου 
είναι μειωμένη. Ως αποτέλεσμα, το γονίδιο GPX1 παρέχει λιγότερη προστασία έναντι 
των ελεύθερων ριζών.

Ισορροπία σεληνίου και οξειδωτικού στρες

Το γονίδιο GPX1 βοηθά στη σύνδεση και την εξουδετέρωση των ελεύθερων 
ριζών. Για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας απαιτείται επαρκή ποσότητα 
σεληνίου.

Το γονίδιο GPX1 δεν λειτουργεί σωστά και δεν 
παρέχει καλή προστασία ενάντια στις ελεύθερες 

ρίζες.

Το ένζυμο GPX1
παράγεται ελαφρώς
διαφορετικό

Το σελήνιο είναι
απαραίτητο για την

παραγωγή του
ενζύμου GPX1

Το ένζυμο GPX1 έχει
ασθενέστερη ικανότητα
δέσμευσης και επομένως
μπορεί να καταστήσει
αβλαβείς τις λιγότερες
ελεύθερες ρίζες

Οι ελεύθερες ρίζες δεν εξουδετερώνονται
επαρκώς. Απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα

σεληνίου.

Το ένζυμο GPX1
παράγεται σωστά

Το ένζυμο GPX1
δεσμεύεται έντονα

στις ελεύθερες
ρίζες και

εξουδετερώνει
πολλά από αυτά

Οι ελεύθερες ρίζες εξουδετερώνονται. Η κανονική
ποσότητα σεληνίου είναι επαρκής.
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Το γονίδιο GPX1 λειτουργεί σωστά και παρέχει 
καλή προστασία από τις ελεύθερες ρίζες.

Το αποτέλεσμά σας
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Ο καφές περιέχει πολλά διαφορετικά συστατικά. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχει στο 
σώμα μας υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών που προστατεύουν τα κύτταρα από επιβλαβείς 
ρίζες. Περιέχει επίσης καφεΐνη, η οποία διασπάται στο σώμα από το γονίδιο CYP1A2. Μια 
κοινή γενετική παραλλαγή μπορεί να επιβραδύνει αυτήν την διαδικασία, η οποία επηρεάζει 
την υγεία.

Καφές και καφεΐνη

Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ποτά στον κόσμο εδώ και αιώνες. 
Πολλές μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να έχει 
πολλά ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία. Ωστόσο, αυτό καθορίζεται επίσης 
από τη γενετική.

Το αποτέλεσμά σας

Η καφεΐνη διασπάται πολύ αργά.

ανθυγιεινή καφεΐνη

υγιή αντιοξειδωτικά

Η καφεΐνη δεν
εξουδετερώνεται και
επηρεάζει αρνητικά την
υγεία σας

Αν και τα υγιή αντιοξειδωτικά προστατεύουν από
ανθυγιεινές ουσίες, η καφεΐνη βλάπτει την υγεία

σας.

ανθυγιεινή καφεΐνη

υγιή αντιοξειδωτικά

Η καφεΐνη
εξουδετερώνεται από

το CYP1A2

Οι υγιείς ουσίες
βελτιώνουν την

υγεία

Το αποτέλεσμά σας

Η καφεΐνη διασπάται κανονικά.

Τα υγιή αντιοξειδωτικά προστατεύουν από
ανθυγιεινές ουσίες.



Ωστόσο, εάν αυτά τα γονίδια δεν λειτουργούν σωστά, δεν μπορούν να εκτελέσουν το 
έργο τους επαρκώς και η αυξημένη έκθεση σε βαρέα μέταλλα μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την υγεία του ατόμου.

Αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα

Τα βαρέα μέταλλα, όπως ο υδράργυρος, ο μόλυβδος και το κάδμιο, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος και απορροφώνται από τον άνθρωπο 
μέσω της διατροφής ή του δέρματος σε καθημερινή βάση. Επομένως, είναι 
σημαντικό για το σώμα να δεσμεύει αυτούς τους ρύπους και να τους καθιστά 
αβλαβείς. Αυτό  επιτυγχάνετε μέσω διαφόρων γονιδίων αποτοξίνωσης.
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Τα απορροφημένα βαρέα μέταλλα δεν μπορούν να 
δεσμευτούν επαρκώς και να εξουδετερωθούν στο 

σώμα.

Τα βαρέα μέταλλα
αφαιρούνται

Βαρέα μέταλλα
(μόλυβδος, κάδμιο,

υδράργυρος)
Πρόσθετα μέταλλα
από τη διατροφή
δεσμεύουν βαρέα
μέταλλα

Περιορισμένη αποτοξίνωση βαρέων μετάλλων. Η
αυξημένη ποσότητα ορυκτών αποκαθιστά την

προστασία.

Εντοπίζονται
βαρέα μέταλλα

Βαρέα μέταλλα
(μόλυβδος, κάδμιο,

υδράργυρος)

Τα βαρέα μέταλλα
εκκρίνονται

Τα βαρέα μέταλλα ανιχνεύονται και αφαιρούνται

Το αποτέλεσμά σας
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Για να είναι αποτελεσματική η βιταμίνη D, πρέπει πρώτα να μετατραπεί στην ενεργή της 
μορφή και να συνδεθεί με τον υποδοχέα βιταμίνης D (VDR). Αυτός ο υποδοχέας βρίσκεται 
σχεδόν σε κάθε κύτταρο του σώματος. Ορισμένες γενετικές παραλλαγές είναι υπεύθυνες για 
τη δομή του υποδοχέα, άρα και την δράση του.

Επίδραση βιταμίνης D

Η βιταμίνη D μπορεί να παραχθεί από τον οργανισμό με τη βοήθεια της ηλιακής
ακτινοβολίας, αλλά μπορεί επίσης να προσληφθεί μέσω της διατροφής. Εκτός
από πολλές σημαντικές ιδιότητες, η βιταμίνη D ελέγχει την απορρόφηση του
ασβεστίου, απαραίτητο για υγιή οστά.

Η αλλοιωμένη δομή του VDR οδηγεί σε κακή 
ικανότητα σύνδεσης με τη βιταμίνη D.

Βιταμίνη D σε
υψηλή δόση

Θετική επίδραση
βιταμίνης D

Ελαττωματικοί
υποδοχείς
βιταμίνης D

Επιπλέον βιταμίνη D αντισταθμίζει το
ελαττωματικό VDR.

Βιταμίνη D σε κανονική
δόση

Υποδοχείς
βιταμίνης D

Θετική επίδραση
βιταμίνης D

Το VDR μπορεί να δεσμεύσει τη βιταμίνη D
κανονικά.

Το VDR μπορεί να αναπτύξει τα ευεργετικά για την
υγεία αποτελέσματά τους.

Το αποτέλεσμά σας



Μια κοινή γενετική παραλλαγή στο γονίδιο LCT μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 
απορρόφηση ασβεστίου από τη διατροφή κάποιου. Ως αποτέλεσμα, το σώμα  χρη-
σιμοποιεί τα αποθέματα ασβεστίου από τον σκελετό, βλάπτοντας έτσι την υγεία των 
οστών. Η αυξημένη πρόσληψη τροφών πλούσιων σε ασβέστιο μπορεί να αντι-
σταθμίσει αυτό το αποτέλεσμα.

Πρόσληψη ασβεστίου

Το ασβέστιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο που απορροφάται μέσω της διατρο-
φής. Μια επαρκής πρόσληψη ασβεστίου δεν προάγει μόνο τη σταθερότητα και τη 
δύναμη των οστών, παρόλα αυτά παίζει επίσης ρόλο σε σημαντικές λειτουργί-ες 
του σώματος.
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Το αποτέλεσμά σας

Μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου.

Επιπλέον ασβέστιο

Ασβέστιο

Η απορρόφηση
ασβεστίου μειώνεται

Επαρκές ασβέστιο

Η αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου έχει ως
αποτέλεσμα επαρκή απορρόφηση.

Το ασβέστιο
απορροφάται
αποτελεσματικά

Ασβέστιο

Επαρκές ασβέστιο

Το ασβέστιο απορροφάται αποτελεσματικά.

Επαρκής απορρόφηση ασβεστίου.

Το αποτέλεσμά σας

.



Ωστόσο, η αυξημένη ποσότητα αλατιού στα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αρτηριακή πίεση.Όσο 
περισ-σότερο αλάτι υπάρχει στο σώμα, τόσο περισσότερα υγρά χρειάζεται το σώμα. Εάν αυξηθεί η πρόσληψη 
αλατιού, το απαιτούμενο νερό αφαιρείται από τα κύτταρα. Προκειμένου ο οργανισμός να αποβάλλει το αλάτι από 
το αίμα μέσω των νεφρών το συντομότερο δυνατό, το σώμα αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Αυτό το αποτέλεσμα 
είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένους γενετικούς τύπους. Επομένως, μπορεί να είναι χρήσιμο να μειωθεί η 
πρόσληψη αλατιού από τη διατροφή κάποιου.

Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και αλάτι

Αλάτι είναι η χημική ένωση που απαρτίζεται από νάτριο και χλώριο, στοιχεία που ο οργανι-
σμός μας χρειάζεται σε μικροποσά.Πιο συγκεκριμένα, το νάτριο συμβάλλει στη ρύθμιση της 
ομοιόστασης των υγρών στο σώμα μας και θεωρείται απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία 
όλων των κυττάρων (μυϊκού και του νευρικού συστήματος). Το χλώριο είναι σημαντικό για τις 
λειτουργίες του πεπτικού συστήματος, ενώ παράλληλα εμπλέκεται στη διατήρηση της 
οξεοβασικής ισορροπίας.
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Το αποτέλεσμά σας

Γενικά, η μείωση του άλατος μειώνει
αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση.

Αλάτι

Ισχυρή επιρροή
στην αρτηριακή
πίεση

Η μειωμένη πρόσληψη αλατιού είναι γενικά
αποτελεσματική στην πρόληψη της υπέρτασης.

Αλάτι

Κανονική επίδραση
στην αρτηριακή

πίεση

Το αποτέλεσμά σας

Η μείωση του αλατιού μειώνει αποτελεσματικά την
αρτηριακή πίεση.

Η μειωμένη πρόσληψη αλατιού είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική στην πρόληψη της υπέρτασης.



Διατροφογενετική: 
Τα γονίδια και οι πολυμορφισμοί τους επηρεάζουν διάφορες διαδικασίες στο σώμα και 
πολλές από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της κατάλληλης 
διατροφής. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βελτιώσουμε τυχόν ελλείματα του οργανισμού 
μέσω μιας ειδικά προσαρμοσμένης εξατομικευμένης διατροφής.

Περιγραφή γραφήματος 

Έχουμε αναπτύξει ένα απλό σύστημα χρησιμοποιώντας τα βέλη για να παρουσιάσουμε την 
πολύπλοκη ανάλυσή μας και να την καταστήσουμε ευκολότερη στην κατανόηση. Αυτά τα 
βέλη θα σας δείξουν, με βάση το γενετικό σας προφίλ, ποια μικροθρεπτικά συστατικά είναι 
καλά για εσάς καθώς και αυτά που πρέπει να μειώσετε ή να αποφύγετε. Ακολουθεί μια 
εξήγηση των συμβόλων:
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΑΥΞΗΣΗ

Τα πράσινα βέλη με 
φορά προς τα πάνω 
δείχνουν ότι, με βάση τη 
γενετική σας προδιάθε-
ση, έχετε αυξημένες α-
παιτήσεις για αυτό το 
θρεπτικό συστατικό. Θα 
πρέπει λοιπόν να αυξή-
σετε τηνπρόσληψη θρε-
πτικών συστατικών σύ-
μφωνα με το μέγεθος 
του βέλους.

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Εάν δεν υπάρχει βέλος 
σημαίνει ότι η συνιστώ-
μενη  δόση αυτού του 
θρεπτικού συστατικού 
είναι αρκετή για εσάς. 
Με βάση τη γενετική 
σας προδιάθεση, δεν 
χρειάζεται να αυξήσετε 
ή να μειώσετε την 
πρόσληψη.

ΜΕΙΩΣΗ

Τα κόκκινα βέλη με 
φορά προς τα κάτω 
δείχνουν ότι, με βάση τη 
γενετική σας προδιάθε-
ση, θα πρέπει να μειώσε-
τε την πρόσληψη αυτής 
της θρεπτικής ουσίας. 
Θα πρέπει να προσπα-
θήσετε να μειώσετε την 
πρόσληψη ανάλογα με 
το μέγεθος του βέλους.
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Διατροφογενετική – Καρδιαγγειακά νοσήματα

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση
το γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Αλκοόλ Ίνες Χοληστερόλη EPA Φρουκτόζη Κορεσμένα

α.Λινολενικό DHA Ακόρεστα Ζάχαρη Καφές Καφεΐνη

Φυτοστερόλες
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική - Ομοκυστεΐνη

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση
το γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Αλκοόλ Φολικό οξύ Βιτ. Β6/Β12.
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Διατροφογενετική – Καρδιαγγειακά νοσήματα

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Βιταμίνη Β2
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική - Υπέρταση

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση
το γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Αλκοόλ Κορεσμένα Νάτριο Βιταμίνη Β2
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Διατροφογενετική – Οξειδωτικό στρες

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση
το γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ß-κατορένιο Καφέ Φρουκτόζη Ασβέστιο Μαγγάνιο CoQ10

Σελήνιο Βιταμίνη C Βιταμίνη E

ALA Λουτεΐνη Λυκοπένιο

Ψευδάργυρος Ζάχαρη Καφεΐνη

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. 
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να 
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική – Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

ß-Καροτένιο Αλκοόλ Ίνες Γλυκ.Δείκτης EPA Φρουκτόζη

Κορεσμένα Σίδηρος Ασβέστιο Χαλκός Μαγνήσιο Νάτριο

DHA Σουκρόζη Σελήνιο Ακόρεστα Βιταμίνη B2 Βιταμίνη C

Βιταμίνη D3 Βιταμίνη E Βιτ. B6/B12 Ψευδάργυρος Σάκχαρα

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διατροφογενετική – Νόσος Alzheimer

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

β-καροτένιο Αλκοόλ Ίνες Γλυκ. Δείκτης Καφές EPA

Φολικό Φρουκτόζη Κορεσμένα

DHA Σουκρόζη Σελήνιο Ακόρεστα Βιταμίνη B2 Βιταμίνη C

Βιταμίνη D3 Βιταμίνη E Βιταμ. B6/B12 Ψευδάργυρος Ζάχαρη

Κάλιο Μαγγάνιο Νάτριο

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική – Αποτοξίνωση βαρέων μετάλλων

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Σίδηρος Ασβέστιο Σελήνιο Ψευδάργυρος Λουτεΐνη Λυκοπένιο

ALA
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διατροφογενετική - Οστεοπόρωση

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Αλκοόλ Καφές Κυστεΐνη Ασβέστιο Καφεΐνη Νάτριο

Οξαλοξικό Φώσφορος      Φυτικό οξύ Βιταμίνη C Βιταμίνη D3     Μεθειονίνη
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική - Φλεγμονώδεις παθήσεις αρθρώσεων

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

B-καροτένιο Αλκοόλ Αραχιδονικό Καφές EPA Φρουκτόζη

Κορεσμένα α-λινολενικό DHA Ακόρεστα MSM Πουρίνες
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Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διατροφογενετική – Δυσανεξία στη γλουτένη

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

B-καροτένιο Ίνες EPA Γλουτένη Σίδηρος Ασβέστιο

Χαλκός Λακτόζη Μαγγάνιο DHA Σελήνιο Ακόρεστα

Βιταμίνη B2 Βιταμίνη C  Βιταμίνη D3       Βιτ B6/ B12 Βιταμίνη E Ψευδάργυρος
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διατροφογενετική – Δυσανεξία στη λακτόζη

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση το
γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

Ασβέστιο Βιταίμη D3 Λακτόζη
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Οι εξατομικευμένες συστάσεις σας είναι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διατροφογενετική – Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Η διατροφή σας είναι πολύ σημαντική. Με βάση τα γονίδια σας θα
πρέπει να προβείτε σε  αύξηση ή μείωση ορισμένων τροφίμων και
θρεπτικών συστατικών. Αυτές οι συστάσεις υπολογίζονται με βάση
το γενετικό σας προφίλ. Επίσης, το παρόν σύμβολο (βλέπε αριστερά)
υποδηλώνει την ενότητα αυτή, επομένως σε μετέπειτα σημείο της
αναφοράς θα το συναντήσετε ξανά.

Υποσημείωση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η θρεπτική ουσία τα ξινομείται ως υγιεινή για το γενετικό σας προφίλ.
Προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη αυτής της ουσίας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ → αυτή η ουσία ταξινομείται ως ανθυγιεινή για το γενετικό σας προφίλ. Προσπαθήστε να
μειώσετε την πρόσληψη της ουσίας
ΟΧΙ ΒΕΛΟΣ → Δεν υπάρχει επίδραση του γενετικού σας προφίλ στη θρεπτική ουσία 

ß-καροτένιο Γλυκ.Δείκτης Καφές Κορεσμένα Χαλκός α-λινολενικό

Βιταμίνη C Βιταμίνη B Ψευδάργυρος EPA DHA
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ΘΡΕΠΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Συστατικά τροφίμων και θρεπτικά συστατικά

Κάθε τρόφιμο αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία θρεπτικών συστατικών. 
Μερικά έχουν θετικά αποτελέσματα στην υγεία μας, ενώ άλλα επηρεάζουν 
αρνητικά το σώμα μας. Τα γονίδια μας και οι σχετιζόμενοι με την υγεία κίνδυνοι 
επηρεάζουν επίσης την ποσότητα των διαφορετικών θρεπτικών συστατικών 
που χρειαζόμαστε και την επίδραση που έχουν οι διάφορες ουσίες στο σώμα. 
Όλα αυτά μεταβάλλουντις ανάγκες μας για ορισμένα συστατικά,όπου 
απαιτείται η εξατομίκευση αυτών, διότι κάθε διατροφικό πλάνο δεν ταιριάζει 
σε όλους. Η γενετική σας ανάλυση μας επέτρεψε να εντοπίσουμε εκείνα τα 
θρεπτικά συστατικά που πρέπει να αυξήσετε στη διατροφή σας, καθώς και 
αυτά που συνιστάται να μειώσετε ή να αποφύγετε.

Στη συνέχεια της συγκεκριμένης αναφοράςπαρατίθεται πίνακας όπου 
συστήνεται για κάθε συστατικό τροφής ποια είναι η συνιστώμενη μεταβολή της 
πρόσληψης συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που 
αναφέρθηκαν πριν. Παρόλα αυτά, ορισμένα τρόφιμα περιέχουν τόσο θετικά 
όσο και αρνητικά συστατικά, επομένως η ποσότητα ενός δεδομένου 
συστατικού είναι συχνά σημαντική. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
συμβουλή του διατροφολόγου σας, ώστε να σας απλοποιήσει τη διαδικασία 
σχεδιασμού διαιτολογίου. Ο επιστήμονας διατροφής θααξιολογήσει τα 
διάφορα τρόφιμα σύμφωνα με τα γονίδια σας, χρησιμοποιώντας έναν 
πολύπλοκο αλγόριθμο, αξιολογεί τα κύρια συστατικά κάθε μεμονωμένης 
τροφής, καθώς και το τυπικό μέγεθος μερίδας βάσει του γενετικού σας προφίλ. 

Όσο καλύτερα ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες, τόσο αποτελεσματικότερα η 
διατροφή σας θα προάγει την υγεία του οργανισμού σας με βάση τις 
εξατομικευμένες συστάσεις που προκύπτουν από το γενετικό υλικό σας. 
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β-Καροτένιο

Φολικό Οξύ

Βιταμίνη Α

Βιταμίνη Β2

Βιταμίνη 
Β6-Β12

Βιταμίνη C

Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ

Βιταμίνη A

Βιταμίνη B2

ß- καροτένιο

Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ Φολικό οξύ

Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A

Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2

Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12

Βιταμίνη CΒιταμίνη CΒιταμίνη C Βιταμίνη CΒιταμίνη CΒιταμίνη CΒιταμίνη C Βιταμίνη C Βιταμίνη CΒιταμίνη CΒιταμίνη CΒιταμίνη C Βιταμίνη CΒιταμίνη C

Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12 Βιταμίνη B6/Β12

Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B2

Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A Βιταμίνη A

ß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιοß- καροτένιο

Βιταμίνη B6/Β12 



38

Βιταμίνη D3

Βιταμίνη Ε

Σίδηρος

Κάλιο

Αλβέστιο

Ασβέστιο

Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3

Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E Βιταμίνη E

Σίδηρος ΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηροςΣίδηρος

Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός

Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο Ασβέστιο

Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο Κάλιο

Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3 Βιταμίνη D3
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Mαγνήσιο

Μαγγάνιο

Νάτριο

Φώσφορος

Σελήνιο

Ψευδάργυρος

Σελήνιο Σελήνιο

ΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυροςΨευδάργυρος

Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο Σελήνιο

Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο

Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος

Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο Νάτριο

Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος Φώσφορος ΦώσφοροςΦώσφορος Φώσφορος

Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο Μαγνήσιο

Μαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο ΜαγγάνιοΜαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο Μαγγάνιο ΜαγγάνιοΜαγγάνιο
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Φυτικό Οξύ

Φυτικές ίνες

Καφεΐνη

Λουτεΐνη

Λυκοπένιο

Μεθυλο - σουλφονύλο
μεθάνιο (MSM)

Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ Φυτικό οξύ

Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες Ίνες

Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη Καφεΐνη

Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο Λυκοπένιο

MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM MSM

Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη ΛουτεΐνηΛουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη Λουτεΐνη
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Oξαλικό Οξύ

Φυτοστερόλες

Αλφα -
λινολεικό
οξύ

Ωμέγα - 3
Λιπαρά οξέα

DHA

ΕPA

Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό

Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ. Φυτοστ.

Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό Οξαλοξικό

α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ. α- λινολ.

Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3 Ωμέγα 3

DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA DHA

EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
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Κορεσμένα 
Λιπαρά

Ακόρεστα 
λιπαρά 
οξέα

Αραχιδονικό 
οξύ

Χοληστερόλη

Φρουκτόζη

Ολικά σάκχαρα

Φρουκτόζη Φρουκτόζη Φρουκτόζη Φρουκτόζη

Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα

Φρουκτόζη Φρουκτόζη ΦρουκτόζηΦρουκτόζη Φρουκτόζη ΦρουκτόζηΦρουκτόζη Φρουκτόζη Φρουκτόζη Φρουκτόζη

Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα Ολ. Σάκχαρα

Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό

Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη

Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό Αραχιδονικό

Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη Χοληστερόλη

Κορ. Λιπαρά

Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα Ακόρεστα

Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. ΛιπαράΚορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά Κορ. Λιπαρά
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Λακτόζη

Σουκρόζη

Αλκοόλ

Αλφαλιποϊκό 
οξύ

Συνένζυμο Q10

Kυστεΐνη

CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10 CoQ10

Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ Αλκοόλ

ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA

Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη Λακτόζη

Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη Σουκρόζη

Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη Κυστεΐνη
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Υψηλός 
γλυκαιμικός 

δείκτης

Καφές

Μεθειονίνη

Πουρίνες

Μεθειονίνη Μεθειονίνη Μεθειονίνη Μεθειονίνη Μεθειονίνη Μεθειονίνη

ες ες ες ες ες ες

Γλυκ. Δείκτη Γλυκ..Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη

Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές Καφές

Γλυκ. Δείκτη Γλυκ..Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη Γλυκ.Δείκτη
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Αλκοόλ 
Το αλκοόλ είναι μια ουσία που μπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία εάν η 
κατανάλωση είναι πολύ υψηλή. Λόγω των γενετικών διαφορών, ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στις 
αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Άλφα λιπολικό οξύ
Tο άλφα λιπολικό οξύ (ALA) είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά το σώμα να εξουδετερώσει τις τοξικές 
ελεύθερες ρίζες που διαφορετικά θα προκαλούσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις βλάβης στα κύτταρα και τους 
ιστούς.

Αραχιδονικό οξύ 
Το αραχιδονικό οξύ  μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συμπτώματα σε μερικούς ανθρώπους. Τα άτομα με 
αυξημένη γενετική προδιάθεση για φλεγμονώδεις αντιδράσεις πρέπει να αποφεύγουν το αραχιδονικό οξύ.

Φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες αποτελούνται από άπεπτο φυτικό υλικό που παραμένει στο έντερο, όπου βοηθά στη μηχανική 
διάσπαση των συστατικών των τροφίμων

Χοληστερόλη 
Ο οργανισμός παράγει χοληστερόλη από μόνος του, αλλά επίσης απορροφά και από τη διατροφή μας. Τα 
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών επιπτώσεων στο σώμα.

Συνένζυμο Q10
Το συνένζυμο Q10 είναι ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να παράγει ο οργανισμός, αλλά χρειάζεται ένα ειδικό 
γονίδιο για να το μετατρέψει στη δραστική του μορφή, την ουμπικινόλη.

Κυστεΐνη και μεθειονίνη
Τα αμινοξέα είναι τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών και είναι απαραίτητα για τη ζωή.Η κυστεΐνη και η 
μεθειονίνη είναι τέτοια αμινοξέα που μπορούν, ωστόσο, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των οστών σε 
ορισμένους γενετικούς τύπους.

Σίδηρος
Ο σίδηρος είναι ένα συστατικό του αίματος το οποίο μεταφέρει οξυγόνο με τη μορφή αιμοσφαιρίνης. 
Ορισμένες γενετικές παραλλαγές μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική απορρόφηση σιδήρουμε αποτέλεσμα να  
βλάψει ορισμένα όργανα.

Φολικό οξύ, Βιταμίνη Β6 & Β12
Αυτές οι βιταμίνες βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης στο αίμα, τα οποία επηρεάζονται από 
ορισμένες γενετικές παραλλαγές. Τα υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία της 
καρδιάς και πρέπει να διατηρούνται χαμηλά.

Βιταμίνη Β2
Παρόμοια με το φολικό οξύ, αυτή η βιταμίνη μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των επιπέδων της 
ομοκυστεΐνης, αλλά μόνο εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη γενετική παραλλαγή. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, η 
βιταμίνη Β2 δεν επηρεάζει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης.

Φρουκτόζη
Η φρουκτόζη, που ονομάζεται επίσης σάκχαρο φρούτων, είναι ένα μικρό μόριο που μπορεί να απορροφηθεί
στην κυκλοφορία του αίματος χωρίς να αφομοιωθεί από ένζυμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν δυσανεξία σε αυτό
το σάκχαρο και πρέπει να μειώσουν την κατανάλωσή του για να αποφευχθούν δυσάρεστα συμπτώματα.

Ολικό λίπος & ολική ζάχαρη 
Αυτές οι δύο πηγές ενέργειας περιέχονται στους περισσότερους τύπους τροφίμων και μπορούν να οδηγήσουν 
σε υπερβολική αύξηση βάρους εάν καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες. Ορισμένοι γενετικοί τύποι 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις ποσότητες λίπους και σακχάρου στη διατροφή τους και θα πρέπει να μειωθεί η 
πρόσληψη εάν είναι δυνατόν.
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Κορεσμένα λιπαρά
Τα κορεσμένα λιπαρά είναι μια ομάδα λιπών που θεωρούνται «ανθυγιεινά λίπη» και μπορούν να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην καρδιά. Ορισμένοι γενετικοί τύποι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιεκτικότητα 
κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή τους.

Υψηλός δείκτης GI (γλυκαιμικός)
Οι τύποι τροφίμων με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη περιέχουν σάκχαρα που εισέρχονται γρήγορα στην κυκλοφορία 
του αίματος και προκαλούν ταχεία αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Ορισμένα γονίδια 
εξουδετερώνουν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά ορισμένες γενετικές παραλλαγές μπορούν να κάνουν αυτό το 
σύστημα να είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, ορισμένοι γενετικοί τύποι θα πρέπει να αποφεύγουν 
τύπους τροφίμων με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Καφές / Καφεινη
Ο καφές περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και  μπορεί να είναι ευεργετικός στην πρόληψη 
ορισμένων μεταβολικών προβλημάτων που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Η καφεΐνη μπορεί, ωστόσο, 
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των οστών και πρέπει να αποφεύγεται από ορισμένους γενετικούς 
τύπους

Κάλιο 
Το κάλιο είναι ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για διάφορες σωματικές λειτουργίες και έχει ισχυρό 
αντίκτυπο στην αρτηριακή πίεση και τη γνωστική υγεία. Ορισμένοι γενετικοί τύποι επωφελούνται από την 
υψηλότερη πρόσληψη καλίου.

Ασβέστιο
Το ασβέστιο είναι ένα σημαντικό συστατικό πολλών σωματικών λειτουργιών. Ορισμένοι γενετικοί τύποι 
απαιτούν υψηλότερες ποσότητες ασβεστίου για τη βέλτιστη υγεία των οστών και για να βοηθήσουν στην 
αποτοξίνωση

Χαλκός
Ο χαλκός είναι ένα σημαντικό συστατικό πολλών ενζύμων και επομένως είναι ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο για 
το μεταβολισμό. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι μειώνει την επιθετικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και 
βελτιώνει την υγεία των ματιών..

Λακτόζη
Το σάκχαρο του γάλακτος, η λακτόζη,  δεν μπορεί να αφομοιωθεί πλήρως από ορισμένους γενετικούς τύπους. 
Ανάλογα με τα γονίδια τους, ορισμένα άτομα αντιδρούν αρνητικά στη λακτόζη και πρέπει να μειώσουν την 
κατανάλωσή της.

Λουτεΐνη και λυκοπένιο
Η λουτεΐνη και το λυκοπένιο είναι ουσίες της ομάδας καροτενίων και έχουν αποδειχθεί ευεργετικές για την
υγεία των ματιών. Επομένως, η αυξημένη πρόσληψη αυτών των ουσιών είναι ευεργετική για ορισμένους
γενετικούς τύπους.

Μαγνήσιο
Το μαγνήσιο είναι ένα βασικό συστατικό για περισσότερα από 300 ένζυμα, και επομένως ιδιαίτερα σημαντικό 
για το μεταβολισμό, τη λειτουργία των μυϊκών κυττάρων και την υγεία των οστών.

Μαγγάνιο
Το μαγγάνιο είναι ένα σημαντικό συστατικό πολλών ενζύμων και έχει αντίκτυπο στην εξουδετέρωση των 
ελεύθερων ριζών και στην προστασία των αρθρώσεων. Ορισμένοι γενετικοί τύποι επωφελούνται  εάν αυξηθεί 
η πρόσληψη μαγγανίου.

Μεθυλοσουλφονυλο μεθάνιο
Αυτή η οργανική ένωση θείου μειώνει την επιθετικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να 
βοηθήσει στην προστασία των αρθρώσεων σε ορισμένους γενετικούς τύπους.
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Νάτριο 
Το νάτριο είναι συστατικό του επιτραπέζιου αλατιού και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης 
σε ορισμένα άτομα

Οξαλικό, φυτικό 
Αυτές οι ουσίες περιέχονται σε πολλούς τύπους τροφίμων και μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία των οστών.

Φυτοστερόλη
Σε γενετικούς τύπους, όπου τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα επίπεδα HDL 
χοληστερόλης, οι φυτοστερόλες είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τη βελτίωση των επιπέδων 
χοληστερόλης

Πουρίνες
Οι πουρίνες παράγονται από το σώμα μας, αλλά λαμβάνονται επίσης σε μεγάλες ποσότητες κατά την 
κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Πολύ υψηλά επίπεδα πουρινών μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία των αρθρώσεων σε ορισμένους γενετικούς τύπους

Σουκρόζη
Αυτό το σάκχαρο μπορεί να έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένους γενετικούς τύπους όσον αφορά 
τη γνωστική υγεία και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Σελήνιο
Το σελήνιο είναι ένα σημαντικό συστατικό πολλών ενζύμων, μερικά από τα οποία μπορούν να 
εξουδετερώσουν τις ελεύθερες ρίζες. Ορισμένοι γενετικοί τύποι χρειάζονται υψηλότερες ποσότητες σεληνίου 
για την αύξηση της αντιοξειδωτικής προστασίας.

Β-καροτένιο και βιταμίνη Α
Αυτές οι βιταμίνες όπως και άλλες σημαντικές ουσίες περιέχονται στα χρωματιστά λαχανικά και μπορούν να 
βοηθήσουν ορισμένους γενετικούς τύπους σε διαδικασίες όπως η αποτοξίνωση, η προστασία από τις 
ελεύθερες ρίζες και τη γνωστική υγεία.

Βιταμίνη C, E και ψευδάργυρος
Αυτές οι ουσίες είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά και μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη γνωστική υγεία, την 
υγεία των ματιών, την υγεία των αρθρώσεων και την προστασία από τις ελεύθερες ρίζες.

Βιταμίνη D
Αυτή η βιταμίνη μπορεί να παραχθεί από το δέρμα χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως και είναι ένα σημαντικό 
συστατικό για υγιή οστά. Ορισμένοι γενετικοί τύποι απαιτούν υψηλότερες δόσεις αυτής της βιταμίνης για τη 
διατήρηση της βέλτιστης υγείας των οστών.

Ακόρεστα λιπαρά
Αυτός ο όρος περιγράφει όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία γενικά θεωρούνται τα «υγιή λίπη».

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
Αυτός ο γενικός όρος περιγράφει όλα τα ωμέγα-3   λιπαρά οξέα (υπάρχουν διάφοροι τύποι) που μπορούν να 
βρεθούν σε ψάρια και ιχθυέλαια, καθώς και σε ορισμένα φυτά. Έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία των 
αρθρώσεων, αλλά μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην HDL χοληστερόλη σε ορισμένους γενετικούς 
τύπους.

Άλφα λινολενικό οξύ
Το άλφα-λινολενικό οξύ είναι σημαντικό για τη μετατροπή των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και έχει θετική 
επίδραση στην υγεία των αρθρώσεων. Ωστόσο, αυτή η ουσία μπορεί επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα 
επίπεδα χοληστερόλης σε ορισμένους γενετικούς τύπους.
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DHA και EPA
Αυτά τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι σημαντικά για τη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης και τη σωστή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, των αρθρώσεων και του εγκεφάλου. Ωστόσο, ορισμένοι γενετικοί 
τύποι παρουσιάζουν αρνητική επίδραση στα επίπεδα της  HDLχοληστερόλης.

Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τον βέλτιστο μεταβολισμό μακροθρεπτικών συστατικών, τη σωστή 
κατασκευή πρωτεϊνών, την υγιή συντήρηση των οστών και για τη δημιουργία νέου DNA. Είναι ένα βασικό 
μικροθρεπτικό συστατικό για πολλές πρωτεΐνες και ένζυμα.
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Εξατομικευμένες συστάσεις πρόσληψης 
μικροθρεπτικών συστατικών 

Άλφα λιποϊκό οξύ

Ασβέστιο

Συνένζυμο Q10

Χαλκός

Φολικό οξύ

Σίδηρος

Λουτεΐνη

Μαγνήσιο

Μαγγάνιο

Μεθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο

Φυτοστερόλες

Σελήνιο

Βιταμίνη A

Βιταμίνη B12

Βιταμίνη B2

Βιταμίνη B6

ΒιταμίνηC

Βιταμίνη D3

Ψευδάργυρος

Μικροθρεπτικό RDA Εξατομικεμένη 
σύσταση

Οι τιμές RDA είναι γενικά καθορισμένες τυπικές τιμές για τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. 
Ωστόσο, η πραγματική σας ανάγκη θα καθοριστεί από το γενετικό σας προφίλ και τον τρόπο ζωής σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η γενετική σας ανάλυση δείχνει ότι τόσο η υπερβολική όσο και η μειωμένη δόση από τις 
συγκεκριμένες ουσίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία σας.

Μονάδα 
μέτρησης

Ωμέγα 3

ΒιταμίνηE (α-τοκοφερόλη)

Ψευδάργυρος

171 mg

1200 mg

58 mg

2 mg

277 µg

14.9 mg

6.1 mg

241 mg

4.7 mg

171 mg

700 mg

231 mg

100 µg

2500 µg

6.1 µg

1.4 mg

3.5 mg

240 mg

15 µg

36 mg

25 mg

N/A

800

N/A

1

200

14

N/A

375

2

N/A

N/A

N/A

55

800

2.5

1.4

1.4

80

5

12

10
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Εξατομικευμένες συστάσεις πρόσληψης 
μικροθρεπτικών συστατικών 

Βιταμίνη A

Βιταμίνη C

Βιταμίνη E

Βιταμίνη D

Βιταμίνη B2

Βιταμίνη B6

Βιταμίνη B12

Φολικό οξύ 

Ασβέστιο 

Ψευδάργυρος

15%

32%

49%

82%

20%

12%

8%

79%

44%

32%

10%

29%

49%

91%

26%

13%

26%

85%

54%

21%

Μικροθρεπτικά ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Οι τιμές RDA είναι γενικά καθορισμένες τυπικές τιμές για τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα 
ιχνοστοιχεία. Ωστόσο, η πραγματική σας ανάγκη θα καθοριστεί από το γενετικό σας προφίλ και τον 
τρόπο ζωής σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η γενετική σας ανάλυση δείχνει ότι τόσο η υπερβολική όσο και η μειωμένη δόση από τις 
συγκεκριμένες ουσίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία σας.
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