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Ta rewolucyjna metoda wystartowała na
początku sierpnia we Francji. Przez kilka lat naukowcy z Francji, Szwajcarii
oraz Niemiec pracowali nad opracowaniem tego testu, który śmiało możemy
nazwać najnowszą, unikatową metodą
na świecie. Dokładnie jest to analiza mikrobioty jelitowej za pomocą sekwencjonowania DNA bakterii jelitowych.
Gniom — Check wykorzystuje najnowszą technologię: ARN 16S. Ta technologia jest dla ludzi świata nauki, którzy
chcą ustalić więcej konkretów na temat
metodyki badania. Polska ruszyła nieoficjalnie na początku września. Musimy się pochwalić, że język polski był
pierwszym językiem obcym po francuskim i angielskim, który pojawił się na
platformie, co oznacza, że kilkudziesięciu naszych partnerów działających na
platformie www.so-check.pl, nabyło testy na potrzeby własne i swoich najbliższych. Oficjalne otwarcie rynku dla klinik, gabinetów oraz terapeutów odbyło
się w 4.10.2020 roku w Poznaniu podczas
konferencji: Czego Ci lekarz nie powie,
organizowanej przez Harmonie, najbardziej prestiżowe czasopismo medycyny
holistycznej, skupiającej „Elitę polskiej
medycyny skutecznej”. Badania można
nabyć u Państwa terapeuty lub lekarza,
który ma dostęp do platformy So/check.
W Polsce w około 50 miejscach są świadczone usługi na tej platformie. Jeśli
chcielibyście Państwo, mogę sam aktywować badanie i być osobą prowadzącą
całą terapię, zaleconą w wyniku Gniom
— check. Test jest samoobsługowy i nie
wymaga bezpośredniego kontaktu z terapeutą, co jest udogodnieniem w tym
dziwnym dzisiejszym czasie. Terapia
może być również prowadzona i monitorowana przez telefon lub połączenie internetowe.

Dodatkowo możemy także określić:
ogólny stan jelit, różnorodność szczepów, poziom nieszczelności jelit, poziom trawienia, skłonność do przybierania na wadze, poziomy neuroprzekaźników, rodzaje alergii i nietolerancji, syntezę witamin, poziom dysbiozy, skłonność do wzdęć i zaparć, odporność, produkcję energii, zapalenia, stan
ścian jelit i wiele innych.

Teraz pora na przedstawienie mocnych
stron badania. Słabe wyjdą od Państwa.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie,
które pozwalają nam doskonalić metodykę, chociaż na razie jest ogólne zadowolenie.
1. Najbardziej lukratywna cena w Polsce, co powoduje ogólną dostępność.

Możemy także sprawdzić, czy nie brakuje nam szczepów odpowiedzialnych
za przetwarzanie białek, węglowodanów czy tłuszczy. Jeżeli taka sytuacja
nie zostanie wyregulowana w jelitach,
to przyjmowanie nawet najbardziej biologicznych produktów odżywczych, będzie brało w łeb, ponieważ znikome
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Możliwość realizacji badania bez
przemieszczania.
Znikoma ilość materiału potrzebna
do analizy.
Pierwsze tego typu badanie na świecie.
Wynik, mimo że profesjonalny,
w większości jest zrozumiały dla pacjenta.
Jedyny test genetyczny w kraju,
w którym oprócz wyniku, otrzymujemy celowaną probiotykoterapię
ukierunkowaną indywidualnie pod
każdy organizm.
Zmierzone poziomy ponad 100 najważniejszych bakterii, pokazane
ich prawidłowe poziomy, niedobory
i nadwyżki.
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wartości z tego, co jemy, będzie wykorzystywane i przetwarzane.
W wyniku badania otrzymujemy listę
produktów żywnościowych, na których powinniśmy bazować przy regulacji flory jelitowej. Badanie jest okraszone świetną grafi ką, która przemawia do pacjenta, a zarazem jest klarowne i czytelne.
Przed wykonaniem tego badania warto
obejrzeć tzw. wynik modelowy umieszczony na stronie: www.so-check.pl.
Należy wybrać zakładkę PLATFORMA, a następnie GNIOMCHECK i raport
z badania w PDF (w raporcie opisana
jest analiza wyników, oprócz wyszczególnionych ponad 100 bakterii i ich poziomów w organizmie, które znajdziecie
Państwo w realnym wyniku).
W Imieniu polskiego przedstawicielstwa fi rmy Techno-Med France zapraszam na badania do naszych punktów w całej Polsce. Adres najbliższego
z nich znajdziecie Państwo na naszej
stronie w zakładce BADANIA.
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