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ImuPro Screen  tilbyder individual analyse af 44 al-
mindelige fødevarer, f.eks. mejeriprodukter, korn 
og hønseæg. Du modtager en omfattende rapport med 
præcise resultater. Kostanbefalinger er ikke inkluderet.

ImuPro Basic tester 90 individuelle fødevarer. 
Ud over en omfattende rapport med præcise resultater 
modtager du en skræddersyet ernæringsmæssig vejled-
ning, der inkluderer individuelle anbefalinger til din 4-da-
ges rotation.

ImuPro Complete tester 270 individuelle føde-
varer og tilsætningsstoffer (inklusive de 90 føde-
varer i ImuPro Basic). Din kost finjusteres ud fra resulta-
terne, hvilket betyder, at du får større fødevarevariation i 
4-dages rotationen. 

Med ImuPro Complete modtager du en fyldestgørende 
rapport med præcise resultater samt en skræddersyet, 
ernæringsmæssig vejledning, der hjælper dig gennem 
overgangsfasen til din nye kostplan. Resultatspakken 
inkluderer også individuelle anbefalinger til din 4-dages 
rotation samt en opskriftsbog, der er skræddersyet til fø-
devarer, der ikke er IgG reaktive for dig. 

Få mere information om IgG fødevareintolerance og  

ImuPro testen på www.hankomedico.dk

DINE IMPUPRO 
VALGMULIGHEDER

SYMPTOMER PÅ 
FØDEVAREINTOLERANCE 

SYMPTOMER PÅ FØDEVAREINTOLERANCE 

  Fertilitetsproblemer

  Forstyrret menstruationscyklus / infertilitet

  Mavesmerter

  Diarré

  Forstoppelse

  Udslet og eksem

  Hovedpine

  Muskel- eller ledsmerter

  Overvægt
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IgG fødevareintolerance: Diagnostik og vejledning



SUNDE KROPPE SKABER 
SUNDE BABYER

OPNÅ MAKSIMAL 
FERTILITET

DIN PERSONLIGE IMUPRO-DIÆT KAN 
FÅ DRØMMEN OM EN BABY TIL AT GÅ 
I OPFYLDELSE

Fertilitetsproblemer påvirker et stigende antal par. Vores mo-
derne livsstil, der typisk foregår i et højt tempo med stress og 
usund mad, nedsætter frugtbarheden for et stort antal kvinder 
og mænd. 

Ved at identificere, hvilke fødevarer du er overfølsom over for, 
kan du optimere din fertilitet og minimere risikoen for spontan 
abort. Identifikation af IgG positive fødevarer via ImuPro-prøver 
er et vigtigt værktøj til behandling af nedsat fertilitet og kroniske 
betændelsestilstande i kroppen. 

Ernæring kan påvirke mandens sædproduktion og sædcellernes 
form (morfologi). Derfor er det vigtigt at give både mande- og kvin-
dekroppen det rigtige kost, når fertiliteten skal hjælpes på vej.

Sædkvalitet og motilitet kan påvirkes af kosten. En balanceret kost 
rig på vitaminer, mineraler og fedtsyrer er afgørende, da sædcellen 
bærer halvdelen af den nødvendige DNA for befrugtning af kvindens 
æg. Sunde sædceller spiller en central rolle for undfangelsespro-
cessen og kan nedsætte risikoen for spontan abort. 

Din kost kan øge dine chancer for at blive gravid.

ImuPro er en blodprøve, der sporer niveauet af fødeva-
respecifikke IgG antistoffer i dit blod. Kombineret med et 
ernæringsmæssigt koncept, der er tilpasset dine individuelle 
prøveresultater, hjælper ImuPro dig med at optimere din kost 
og øge din fertilitet. Når du eliminerer problematiske fødeva-
rer, kan kroppen helbrede sig selv, og det bliver lettere for dig 
at blive gravid. 

IMUPRO - DIT NÆSTE SKRIDT IgG-FØDEVAREINTOLERANCE KAN  
OGSÅ PÅVIRKE MANDENS FERTILITET

SÅDAN HJÆLPER DIN KOST DIG


