INSTRUCTIES VOOR HET TEST INZENDFORMULIER:
Vul op het bijgaande formulier uw gegevens in en print het formulier.
Zend vervolgens het formulier voldoende gefrankeerd met een
haarmonster in een zakje (duidelijk gelabeld) naar:
Mijn Voedsel Intolerantie Test
Myra Wardsingel 7
2652 LA Berkel en Rodenrijs
Heeft u een dubbele test of een gezinstest besteld, gebruik dan voor
iedere testpersoon een volledig ingevuld formulier en zend alle
formulieren in 1 enveloppe naar het bovenstaande adres.
Doe een label op het zakje waarin u het haarmonster doet, voorzien
van naam van de test persoon, postcode en geboortedatum.

Formulier Voedsel Intolerantietest.
VUL DE VOLGENDE GEGEVENS IN:

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vul de gegevens in van de persoon die wordt getest:

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geef hier -duidelijk geschreven- het e-mailadres om de testresultaten te
ontvangen:

Naam van de koper:
Ordernummer:
Aankoopdatum:

Welke test heeft u besteld (vink het vakje van uw keuze aan):
 Basis Voedsel Intolerantie test
 Uitgebreide Voedsel Intolerantie Test
 Complete Voedsel Intolerantie Test
 Complete Voedsel Intolerantie Test EXTRA

OVER DE INTOLERANTIE TEST:
LEES DIT ZORGVULDIG:

- Wij vereisen slechts enkele haren voor de test - 3 of 4 haren, indien het
langer is dan 2,5 cm;
- Wij testen elke soort lichaamshaar;
- Ideaal gezien geven wij de voorkeur aan monsters waarbij de haar de
wortel bevat, maar wij begrijpen dat dit voor veel mensen pijnlijk kan zijn.
Indien het haar wordt afgeknipt, zorg er dan voor dat het haar zo dicht
mogelijk bij de wortel wordt afgeknipt.
- Haarverf heeft geen invloed op de test; zodra het haarmonster is verzameld,
stop u de strengen in een kleine afsluitbare zak om ervoor te zorgen dat het
haar tijdens het transport droog en onbeschadigd blijft;
- Plaats het haarmonster (met extra producten om te testen) in een
veilige enveloppe en verstuur deze naar het volgende adres:

Mijn Voedsel Intolerantie Test
Myra Wardsingel 7,
2652 LA Berkel en Rodenrijs;
• Wij streven ernaar om alle testresultaten binnen 7–10 werkdagen naar u
te sturen (vanaf de datum van de bevestiging van ontvangst).
OPMERKINGEN
Zorg ervoor dat de juiste port is betaald. Onjuiste verzendkosten kunnen leiden
tot grote vertragingen in de verwerktijd. Daarnaast is Mijn Gezond Advies niet
aansprakelijk voor deze kosten– uw pakket kan worden geretourneerd.
Zorg ervoor dat de haarmonsters zijn geseald en duidelijk gelabeld. Stuur geen
haarmonsters in aluminiumpapier of andere metalen verpakkingen.
Wees voorzichtig als u andere producten in dezelfde zak stopt als
uw haarmonster. Dit kan effect hebben op het testen.
Tenzij anders afgesproken, versturen wij géén producten per mail. Wij hebben
simpelweg het haarmonster nodig om te testen.
Zorg ervoor dat u alle gegevens correct heeft ingevuld. NEEM CONTACT
MET ONS OP Als u vragen heeft over uw bestelling of het testproces – via
email: support@mijnvoedselintolerantietest.nl

