Vain toimistokäyttöön: Intoleranssi  Ravinto  Metalli 

ALLERGIATESTI
Kiitos, kun ostitte allergiatestinne
meiltä! Jotta testinne käsitellään,
noudatattehan ohjeita…

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
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Ota näyte
Ota päivittäiset
hiusnäytteet,
merkitse ne
selkeästi ja sinetöi
ne tarkasti.

Postita lomake ja
näytteesi
Lähetä meille
näytteesi ja tämä
lomake.

LÄHETÄ LOMAKE JA NÄYTTEESI OSOITTEESEEN:
Allergy Test / Healthy Stuff
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo, Suomi

Täytäthän lomakkeen englanniksi isoilla
kirjaimilla, mustalla kynällä
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Tulosta tämä
lomake
Tulosta tämä
lomake ja täytä
siihen tietosi.

Syötä testattavan henkilön/henkilöiden tiedot…

Henkilö 1 (mikäli ostettu erillinen testi):
Titteli:

Etunimi:

Sukunimi:

Syntymäaika:

PP/KK/VV

Sukunimi:

Syntymäaika:

PP/KK/VV

Sukunimi:

Syntymäaika:

PP/KK/VV

Sukunimi:

Syntymäaika:

PP/KK/VV

Henkilö 2 (jos ostettu tuplatesti tai perheen monipakkaus):
Titteli:

Etunimi:

Henkilö 3 (mikäli ostettu perheen monipakkaus):
Titteli:

Etunimi:

Henkilö 4 (mikäli ostettu perheen monipakkaus):
Titteli:
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Etunimi:

TILAUKSESI Syötä tilaustietosi ja sähköpostiosoite, johon haluat saada tulokset…

Nimi:

Verkkotilauksen
tunnus:

AT -

Osoite:
Postinumero:

Sähköposti

Ostopäivämäärä:

PP/KK/VV

LUETHAN HUOLELLISESTI:
Vaadimme vain 5-7 hiussuortuvaa, ja niiden tulee olla vähintään tuuman mittaisia.
Testaamme mitä tahansa vartalon karvaa, sen ei tarvitse olla hiusta.
Mieluiten otamme näytteitä, jotka sisältävät hiuksen juurta, mutta ymmärrämme sen
irrottamisen olevan monille kivuliasta. Mikäli leikkaat hiuksen, varmista, että leikkaat niin läheltä
juurta kuin mahdollista.
Hiusväri ei vaikuta testaukseen.
Kun olet ottanut hiusnäytteesi, asetathan suortuvat mielellään tiivistettyyn pussiin niin, että
hiukset pysyvät kuivina ja paikoillaan kuljetuksen aikana.
Varmista, että jokainen näyte on merkitty asianmukaisesti.
Aseta hiusnäytepussi(t) ja lähetyslomake kirjekuoreen.

Pyrimme lähettämään testien tulokset 7-10 arkipäivän kuluessa (alkaen siitä, kun olemme
vastaanottaneet testit).
Varmistathan, että maksat asianmukaisen postimaksun. Virheellinen postimaksu voi aiheuttaa
pitkiä viiveitä käsittelyaikaan. Lisäksi The Intolerance Testing Group ei ole vastuussa näiden
maksujen maksamisesta, joten pakettisi saattaa palautua sinulle.
Älä lähetä hiusnäytteitä foliossa tai muussa metallisessa pakkauksessa.
Ethän lisää muita tuotteita samaan pussiin hiusnäytteidesi kanssa, sillä se voi vaikuttaa testiin
ja tuloksesi voivat siten olla väärässä.
Me EMME lähetä mitään tulostettuja raportteja. Pyydämme vain hiusnäytteesi testaukseen ja
lähetämme sinulle tulokset sähköpostilla niiden valmistuttua.

Saadaksesi apua, vieraile sivustollamme ja ota yhteyttä sähköpostitse tai Livechat-järjestelmämme kautta…

Sähköposti: info@allergytest.fi | Sivusto: www.allergytest.fi

