CENA BADAŃ W
ALAB LABOLATORIA

FOODPROFIL 45
IgG (1-4)

FOODPROFIL 88
IgG (1-3)/IgG4

FOODPROFIL 280
IgG (1-3)/IgG4

490 zł

940 zł

1600zł

PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ
PRODUKTY MLECZNE

Kazeina,
betalaktoglobulina,
mleko krowie,
mleko kozie, mleko
owcze, jogurt,
ser Cheddar,
ser Roquefort,
ser Szwajcarski.

Kazeina, mleko
krowie, mleko kozie,
mleko owcze,
ser Gouda,
ser Camembert.

Kazeina, laktoalbumina, laktoglobulina,
mleko krowie, mleko kozie, mleko
owcze, mleko kobyle, maślanka, kefir,
jogurt, śmietana, serwatka, twaróg,
ser biały, ser Mozarella, ser topiony,
ser Gouda, ser Edamski,
ser Ementaler, ser Parmezan,
ser Camembert, ser Cheddar,
ser Tylżycki, ser pleśniowy niebieski,
ser kozi.
Owomukoid, owoalbumina,
całe jajo kurze,
białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego.

JAJA

Białko jaja kurzego,
żółtko jaja kurzego.

Całe jajo kurze.

ZBOŻA GLUTENOWE

Gluten, pszenica,
jęczmień.

Pszenica zwyczajna,
pszenica orkisz, żyto,
owies.

ZBOŻA
BZGLUTENOWE

Kukurydza, ryż,
gryka.

Kukurydza, ryż, proso,
gryka.

WARZYWA

Pomidor,
marchew,
cebula, czosnek.

Pomidor, marchew,
cebula, czosnek,
kalafior, brokuły,
brukselka, seler,
ziemniak, papryka,
ogórek, cukinia,
kalarepa, rzodkiewka,
szparagi, szczypior,
fasolka szparagowa.

GRZYBY

Grzyby (ogólnie).

Pieczarka.

Pomidor, marchew, cebula, kalafior,
kalafior zielony, brokuły, brukselka,
seler, ziemniak, papryka, ogórek,
cukinia, kalarepa, rzodkiewka, szparagi,
fasolka szparagowa, kapusta biała,
kapusta zielona, kapusta czerwona,
kapusta włoska, kapusta pekińska,
salsefia, pasternak, batat, papryczka
ostra zielona, papryczka ostra
czerwona, bakłażan, dynia, rzodkiew,
brukiew, burak czerwony, botwina,
szalotka, por, chrzan, oliwki zielone,
oliwki czarne, karczoch,
pędy bambusa, koper włoski.
Pieczarka, boczniak, prawdziwek, kurka.

SAŁATY

-

Sałata głowiasta,
szpinak.

Sałata głowiasta, szpinak, endywia,
roszponka, cykoria.

Pszenica zwyczajna, pszenica orkisz,
pszenica orkisz zielony,
pszenica kamut,
pszenica płaskurka, żyto, jęczmień,
owies.
Kukurydza, ryż, proso, gryka,
amarantus, quinoa.

STRĄCZKOWE

Soja, orzech
ziemny.

Soja, orzech ziemny,
groch, fasola biała,
soczewica.

Soja, orzech ziemny, groch, fasola biała,
fasola kidney,
ciecierzyca, soczewica.

OWOCE

Jabłko, truskawka,
pomarańcza,
banan, kiwi,
ananas, awokado.

Jabłko, truskawka,
pomarańcza, banan,
kiwi, ananas, malina,
cytryna, grejpfruit,
winogrono, gruszka,
śliwka, wiśnia,
brzoskwinia, morela,
mango.

RYBY

Dorsz, łosoś.

Dorsz, łosoś, pstrąg,
śledź, makrela,
tuńczyk.

Jabłko, truskawka, pomarańcza, banan,
kiwi, ananas, malina, cytryna,
grejpfruit, winogrono, gruszka, śliwka,
wiśnia, brzoskwinia, morela, mango,
porzeczka czerwona,
porzeczka czarna, jagoda, jeżyna,
borówka, mandarynka, limonka,
rodzynki, agrest, mirabelka,
nektarynka, pigwa, daktyl, figa, granat,
melon, arbuz, rabarbar, owoc kaki,
gujawa, karambole, liczi, marakuja,
papaja, awokado.
Dorsz, łosoś, pstrąg, śledź, makrela,
tuńczyk, sardynka, sardela, sandacz,
halibut, flądra, sola, węgorz, wątłusz,
karp, okoń, szczupak, kałamarnica,
kawior.

SKORUPIAKI I
MIĘCZAKI
MIĘSA

Krewetka.

Krab.

Kurczak, wołowina.

Kurczak, wołowina,
indyk, jagnięcina,
wieprzowina.

ORZECHY I NASIONA

Orzech laskowy,
orzech włoski,
migdał, sezam.

Orzech laskowy,
orzech włoski, migdał,
nerkowiec, kokos.

Orzech laskowy, orzech włoski, migdał,
sezam, nerkowiec, kokos,
orzech makadamia, orzech brazylijski,
orzeszki piniowe, pistacje,
orzechy pekan, kasztan, mak, siemię
lniane, słonecznik, konopie, lucerna.

ZIOŁA I PRZYPRAWY

Musztarda, wanilia.

Wanilia, cynamon,
anyż, bazylia,
pieprz czarny,
koperek, kminek,
liść laurowy, natka
pietruszki, tymianek,
gorczyca,
gałka muszkatołowa.

KAWY, HERBATY,
NAPARY

Herbata (ogólnie).

Herbata rumiankowa,
herbata miętowa.

Wanilia, cynamon, anyż, bazylia, pieprz
czarny, koperek, kminek, liść laurowy,
natka pietruszki, tymianek, gorczyca,
gałka muszkatołowa, pieprz zielony,
pieprz biały, pieprz cayenne, papryka,
ziele angielskie, cząber, chilli, curry,
estragon, kurkuma, imbir, trubula,
kolendra, rzeżucha, lubczyk, majeranek,
oregano, rozmaryn, szafran, szałwia,
szczypior, czosnek zwyczajny, czosnek
niedźwiedzi, kardamon, goździk, owoce
jałowca, melisa cytrynowa, kapary.
Kawa, herbata czarna, herbata zielona,
herbata z dzikiej róży, yerba mate,
pokrzywa, Rooibos, mięta, rumianek,
kwiat lipy, werbena cytrynowa,
hibiskus.

Krewetka, krab, ostryga, homar, rak,
langusta, małże, ślimaki.
Kurczak, wołowina, indyk, jagnięcina,
wieprzowina, kaczka, gęś, dzik, sarnina,
królik, konina.

MIODY I SŁODYCZE

-

-

Miód rzepakowy, miód akacjowy, miód
z koniczyny, syrop klonowy, lukrecja,
czekolada pełnomleczna,
czekolada biała, czekolada gorzka,
syrop z buraka cukrowego.

ZAGĘSTNIKI

-

-

Agar-agar, karagen, guma guar,
żelatyna, pektyna,
karob, tragnat.

POZOSTAŁE

Drożdże piekarskie,
kakao.

Drożdże piekarskie.

Drożdże piekarskie, drożdże piwne,
chmiel, słód, kakao,
czerwone wino, białe wino, algi, aloes.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z oferty badań diagnostycznych to bardzo
proszę o osobisty kontakt telefoniczny lub przez formularz zgłoszeniowy, który jest
dostępny na stronie poradni.

