
Przykłady reakcji krwi na kontakt z alergenem:

Gdzie wykonać badanie?

Test Kod Metaboliczny wykonasz jedynie w Centrum Medyczne VIMED. Tylko do końca września 
możesz skorzystać z limitowanej promocji. 

Zadzwoń pod nr 22 409 19 06 i umów swoje dziecko na badanie. Podając  hasło „zdrowy 
uczeń ”, otrzymasz 25% zniżkę. 

Dowiedz się więcej na stronach kod-metaboliczny.pl oraz vimed.pl

• ma ono nadwagę lub jest otyłe mimo racjonalnej 
diety,

• cierpi z powodu biegunek bądź zaparć,
• ma nadmierny apetyt na słodycze,
• ma stale zatkany nos i nawracające infekcje układu 

oddechowego,
• nie chce jeść i narzeka na bóle brzucha, 

• ma podkrążone oczy, jest blade i apatyczne,
• nieustannie czuje się zmęczone, ospałe i często się 

przeziębia,
• ma problemy z koncentracją i nauką,
• bywa rozdrażnione lub agresywne,
• ma częste zmiany skórne (pokrzywka, świąd, AZS).

Opóźniona alergia pokarmowa to przesadna reakcja naszego układu odpornościowego na kontakt z określonymi 
obcymi substancjami. Co najgorsze, jej symptomy pojawiają się do kilku dni po spożyciu drażniącego pokarmu 
i w dodatku mogą zmieniać się z wiekiem. 

Zastosowanie indywidualnego programu odżywiania, 
opracowanego na podstawie wyników testu Kod Metabo-
liczny:

• pomoże dziecku schudnąć bez uczucia głodu 
i intensywnych ćwiczeń fi zycznych,

• pokryje zapotrzebowanie na wszystkie składniki 
odżywcze, witaminy i składniki mineralne,

• ureguluje przemianę materii i pomoże pozbyć się 
nadmiernych kilogramów,

• wzmocni układ odpornościowy, 
• poprawi odżywienie organizmu,
• zapobiegnie występowaniu uporczywych 

dolegliwości,
• zapewni prawidłowy wzrost i rozwój dziecka.

Wystarczy, że sprawdzisz, co powoduje u niego nadwagę i problemy ze zdrowiem, 

i w prosty sposób, poprzez dietę, wyeliminujesz zagrożenia. Twoje dziecko zasługuje 

na to, żeby wreszcie zacząć cieszyć się życiem! Co zrobić? 

Wykonaj swojemu dziecku test KOD METABOLICZNY – nowoczesne badanie, 

które zmieniło już życie tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie i w Azji 

i wreszcie dostępne jest także w Polsce.

Czy twoje dziecko ma nadwagę? Skarży się, że koledzy mu dokuczają? 
Jest nieustannie zmęczone i nie radzi sobie z nauką? Możesz to zmienić!

Bardzo prawdopodobne, że - tak jak 99% dzieci i młodzieży cierpi na podstępne 

schorzenie jakim jest opóźniona alergia pokarmowa (nietolerancja pokarmowa).

Zabierz dziecko na takie badanie, jeśli:

1. Brak reakcji alergicznej na pomidor - zdrowe krwinki.

2. Silna reakcja alergiczna na pomidor - rozpad białych 
krwinek.

Test Kod Metaboliczny jak żadne inne badanie wykrywa wszelkie szkodliwe 

reakcje, jakie wywołuje dany produkt spożywczy i pozwala na ułożenie smacznej,

zdrowej i zbilansowanej diety. 


