Ștampila sau codul de bare al Daphne Point

Companie care respectă standardul de calitate UNI EN ISO 9001

NOTE: Completai toate datele solicitate din acest formular (formularul 62). Contactai DAPHNE LAB pentru instruciunile de plată. Trimitei formularul împreună cu
proba de analizat și dovada plăii la adresa indicată. Semnai lizibil și datai cererile. Datele trebuie completate cu majuscule și trebuie să fie lizibile. Clientul acceptă
toate meniunile legale ale BioMetaTestelor, descrise în seciunea „Meniuni legale” și în Politica de Confidenialitate care pot fi consultate pe site sau în orice Unitate
Daphone. BioMetaTestele nu sunt teste de diagnosticare clinică sau medicală, prescriptivă, sanitară sau genetică, nu indică intolerane clinice la lactoză sau gluten și
nici alergii de orice tip. BioMetaTestele NU trebuie efectuate la femeile însărcinate. Fiecare cerere de BioMetaTest trebuie recomandată întotdeauna de medicul dvs.
Rapoartele de analiză trebuie verificate și aprobate întotdeauna de medicul dvs. înainte de a urma orice program recomandat. Valabilitatea fiecărui BioMetaTest este
de 90 de zile. Pe site-ul www.daphnelab.com găsii exemple ale tuturor BioMetaTestelor disponibile și instruciuni de completare a Formularului 62.

Nume

*

Prenume

Cod poștal

*

Localitatea

*

Adresa

ara

*

*

Telefon fix

Ocupaia

Adresă de e-mail

Locul și data nașterii

B

A

*

Cod TVA sau cod fiscal

*

Care dintre aceste conformaii seamănă
cel mai bine cu corpul dvs.?

C

D

LUNĂ

ZI

G

F

E

*

*

H

AN

L

I

Cu care dintre ele v-ar plăcea să
semănai?

Greutatea actuală
(kg)

*

*

Înălimea actuală
(cm)

Circumferina încheieturii
(cm)

Părul dvs. a fost colorat, vopsit, făcut permanent sau a fost supus unui alt tratament?
DA

NU

*

Normală

(Dacă da, specificai)

DA

DA

NU

*

DA

Grupa sanguină
A
AB
RH+
/
B
0
RH-

(Ce sport și de câte ori pe săptămână?)

NU

Avei:*

(Indicai și cantitatea)

amalgam

material dentar de sigilare

obturaii

altele?

NU

Avei tatuaje
permanente? DA

NU

Insomnii?
DA

NU

Ridicată

Suntei la menopauză
sau
DA NU
andropauză?

Avei o relaie bună
cu corpul dvs.?
DA NU

(Ce alergii avei?)

nu știu

Practicai vreun sport?

Scăzută

Însărcinată?*

NU

Avei alergii?

*

Tensiunea arterială

Luai medicamente și/sau droguri? (Dacă da, specificai mai multe informaii aici sau în seciunea de meniuni)
DA

Genul

Circumferina abdominală
(cm)

uneori

Constipaie?
uneori

Câte igări fumai
pe zi?

DA

NU

uneori

Suferii de foame nervoasă?
DA

NU

uneori

®

CERERE PENTRU ANALIZA BIOMETATEST METODA DAPHNE MOD.62 - Vers. 2.0d din 11/11/2019 ©

Vârsta

*

*

Telefon mobil

*

Alimentele pe care le preferai :
cafea
alcool
ciocolată

pâine
paste
pizza

Gusturile pe care le preferai:

legume
fructe
leguminoase

carne
pește
brânză

cereale
zahăr
bio

(putei indica mai multe răspunsuri)

Suntei:
omnivor
vegetarian
vegan

amar
dulce
fără gust

da

nu

câi litri pe zi?

uneori

Cine completează formularul 62?*

(putei indica mai multe răspunsuri)

DaphnePoint

Indicai motivul pentru care solicitai efectuarea BioMetaTestul:

clientului

al treilea

*

fructarian
raw vegan
altă opiune

Ai mai făcut vreo analiză Daphne BioMetaTestTM?
Ce BioMetaTest ai efectuat deja
la Daphne Lab?

*Date obligatorii

picant
sărat
acru

Bei multă apă?*

DA

Completai căsuele numai dacă răspunsul este afirmativ

NU

Indicai codul de bare numeric de pe
testul pe care l-ai efectuat deja

Indicai data la care ai efectuat
ultimul BioMetaTest

După ce ai urmat protocolul, v-ai simit
mai bine
mai rău
la fel

La nivel:
fizic

1/2

psihologic

ambele

Daphne Lab, BioMetaTest și Daphne Point sunt mărci comerciale acordate spre utilizare companiilor locale.

RO

Site & e-mail
www.daphnelab.com - info@daphnelab.com
Numere de telefon
Tel. +39.02.37920609 - +39.06.87811887
Fax +39.02.45509949
Cererile se vor trimite la adresa:
DAPHNE LAB c/o Eldavia
Via Milano, 2 - 81030 Lusciano CE - ITALIA

Formular deinut de Unizenic Limited.

Spaiu rezervat pentru DAPHNE LAB

®

Tulburări și boli actuale *
Aciditate
Acnee
Fatigabilitate
Stomatită aftoasă
Halitoză
Alergii
Căderea părului
Anemie
Anxietate
Arterioscleroză
Artroză / Artrită
Autism
Calculi biliari

Litiază renală
Cancer
Candidoză
Boală celiacă
Chisturi ovariene
Hipercolesterolemie
Colită
Depresie
Dermatită
Diabet: tip
Diaree
Dismenoree
Tulburări cardiace

Suntei o persoană precaută? Frici/fobii?
nu
da
nu
da
uneori

uneori

Tulburări comportamentale
Tulburări gastrointestinale
Boli pulmonare
Diverticulită / Diverticuloză
Dureri abdominale
Edem
Migrene
Hemoroizi
Epilepsie
Hernie hiatală
Fibrom
Flebită
Fragilitate capilară
Vă simii mai obosit/ă
dimineaa după-amiaza
Vă enervai des?
nu
da

Vă simii fericit/ă?
nu
da
uneori

Pierderi recente?
nu
da

Trăii în stres?
nu
da

Coșmaruri frecvente? Cum vă descărcai furia
în exterior
în interior
nu
uneori
da

uneori

Nicio tulburare

În cazul bolilor diagnosticate, atașai un exemplar al analizelor sau diagnosticului.

seara

Gastrită / Ulcer gastric
Gută
Infecii recurente
Lipsa apetitului
Intolerană la lactoză
Hiperglicemie
Hipertiroidism
Hipoglicemie
Hipotiroidism
Cefalee
Flatulenă
Miastenia gravis
Nevralgie

Plângei des?
nu
da

uneori

Obezitate
Osteoporoză
Pancreatită
Periodontită
Prostatită
Mâncărimi continue
Psoriazis
Reumatism
Scleroză multiplă
Talasemie
Trigliceride crescute
Varice
Ameeli

Vă simii mai degrabă
extravertit/ă
introvertit/ă

uneori

Avei sentimente de vinovăie?
uneori
nu
da

Vă simii mai degrabă
pesimist/ă
optimist/ă

nu știu

Vă simii mai degrabă
altruist/ă
individualist/ă

Suntei o persoană hotărâtă?
(de la 1 la 10)

Meniuni

Trimiterea formularului
Prima depunere
A doua depunere
Tipul probei trimise

Nume

*

Prenume

Descărcai cea mai
nouă versiune a
Formularului 62!

*

Indicai BioMetaTestul DAPHNE dorit*. Dacă nu facei nicio alegere, se va procesa testul Thema 01:
Consultai www.daphnelab.com/en/the-biometatests/ pentru a vedea limbile disponibile pentru fiecare test.
thema 01
Bio-intolerane alimentare Analiză bio-energetică + regim alimentar și tratament natural holistic
thema 01 Junior
Bio-intolerane alimentare pentru copii Analiză bio-energetică + articole pediatrice
thema 02
Mineralogramă Analiza bio-energetică a metalelor toxice, oligoelementelor + drenajului
thema 03 fitness
VMATM fitness Analiza bio-energetică a vitaminelor, mineralelor, aminoacizilor + protocol sportiv
TM
thema 03 m&s
VMA manager & student Analiza bio-energetică a vitaminelor, mineralelor, aminoacizilor
thema 04
Virusuri, bacterii și parazii Analiza bio-energetică a solurilor toxice
thema 05
Organe Analiză bio-energetică + tabele holografice cu comparaii ale organelor
thema 06
Disbioză intestinală Analiză bio-energetică + protocol reechilibrare
thema 07
Metabolismul calciului Analiză bio-energetică + protocol integrare
thema 08
Antiîmbătrânire Analiza bio-energetică a oxidării, metaboliilor și radicalilor liberi, anti îmbătrânirea
thema 09
Feng Shui bio-arhitectural și toxicitate Analiză bio-energetică
thema 10
Remedii florale Bach și aromaterapie Analiză bio-energetică + tratament Bach
thema 11
Metabolismul fierului Analiză bio-energetică + tratament integrare
thema 12
Metabolismul inimii și grăsimilor Analiză bio-energetică
thema Esthetic
Antiîmbătrânire și bio-intolerane alimentare Analiză bio-energetică
thema Exclusive
Bio-intolerane alimentare-Mineralogramă-Disbioză intestinală Analiză bio-energetică
thema Exclusive Junior Bio-intolerane alimentare-Mineralogramă-Disbioză intestinală pentru copii - An.bio.
seturile S
1 Aditivi 2 Dentar1 3 Dentar2 4 Memorie 5 Flori californiene 6 Stres ocular 7 Gemoterapie 8 Homeopatie 9 Săruri Schüssler 10 Apă
TM

11

altul

Ficat

12

Caligo

Disciplina serviciilor și/sau produselor oferite de Daphne Lab
este cuprinsă în „meniunile legale”, în „condiiile generale de
furnizare a produsului/serviciului (NL)”, precum și în toate
anexele și documentele referitoare la NL, disponibile în
seciunea legală a site-ului www.daphnelab.com.
Subsemnatul client, declar că am fost informat în mod
corespunzător cu privire la metodele BioMetaTestelor, la
protocoalele utilizate, și că am citit, îneles pe deplin și
acceptat fără rezerve condiiile contractuale NL aferente
prestării serviciului indicat în documentele de mai sus și
licena BioMetaTest, semnând această cerere de confirmare
și primire a documentelor aferente pe care le accept fără
rezerve.

Subsemnatul client, mai declar că sunt de acord în mod
specific cu prevederile condiiilor generale de furnizare a
produsului/serviciului (NL) prezente în seciunea „meniuni
legale” a site-ului www.daphnelab.com, indicate mai jos: art.
1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 26a - 26b - 27 28 și toate anexele, Politica de Confidenialitate (PP) și licena
de utilizare a BioMetaTestului fără nicio rezervă. De
asemenea, jurisdicia și legislaia competentă sunt în afara
Comunităii Europene. Subsemnatul, accept acest formular
62 și toate instruciunile și avertizările aferente.

Subsemnatul client, declar că am citit și acceptat fără
rezerve politica de confidenialitate (PP), prezentă pe
site-ul www.daphnelab.com în scopul prelucrării datelor
cu caracter personal sensibile, biometrice, genetice și de
sănătate și îmi dau consimământul deplin și complet
pentru prelucrarea și stocarea datelor, conform PP care
autorizează și transmiterea, păstrarea și prelucrarea de
către companii conexe, chiar și din afara Comunităii
Europene, în toate scopurile incluse în PP, precum și
pentru colectarea datelor copiilor. Se acceptă că
jurisdicia și instana competentă se află în afara
Comunităii Europene.

Semnătura * lizibilă a clientului sau tutorelui

Semnătura * lizibilă a clientului sau tutorelui

Semnătura * lizibilă a clientului sau tutorelui

SEMNĂTURĂ SEMNĂTURĂ SEMNĂTURĂ
Locul și data *

Locul și data *

Locul și data *

Solicitantul își poate exercita dreptul de retragere în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, prin notificarea
UNIZENIC LIMITED - Elscot House (2° Floor), Arcadia Avenue, Finchley, N3 2JU, London, United Kingdom prin scrisoare recomandată.

*Date obligatorii

2/2

Declaraie de consimământ pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal în scop de marketing.

DA NU

N.B. Formularele nesemnate sau nedatate nu vor fi procesate.

