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Зареєстрована ліцензована торгова марка 

Компанія зареєстрована в національній службі реєстрації запитів 
Міністерства освіти, університетів та досліджень (Італія).  
Запатентована технологічна система. 
Відповідає вимогам ISO 9001 - EA 38 - Охорона здоров'я. 
Відповідає вимогам ISO 14001 - Навколишнє середовище.  

 

Державні органи охорони 
здоров'я підтвердили 

повторюваність (точність) 
методу на рівні 94%  

Система управління 
якістю повністю 

відповідає стандарту  
UNI EN ISO 9001 

Загальні умови поставки  
товару/послуги (ЮП)    

СЛОВНИК ЮП 
Загальні умови поставки товару/послуги: ця угода, що також далі в документі називається 
«угода» або «ЮР». Розміщено в розділі «Legal notes» (Юридичні примітки) на веб-сайті 
Daphne і в деяких Центрах Daphne®. Також містить посилання на інші документи, що 
додаються, які є невід'ємною частиною цієї угоди, зокрема словник і вступна частина. 
Центр Daphne®: це незалежні професійні оператори, які співпрацюють з мережею Daphne 
Lab® і мають право просувати продукцію під брендом Daphne Lab®. 
Веб-сайт Daphne: офіційний веб-сайт бренду Daphne Lab www.daphnelab.com.  
БіоМетаТест: це редакційний продукт та/або пов'язана з ним послуга, список каталогів якого 
також доступний на веб-сайті Daphne. 
Супутні послуги: усі послуги, які можуть бути пов'язані з БіоМетаТестами, як-от консультації, 
дієти, навчання, освіта в області харчування, консультації фахівців і тощо. 
Daphne Lab®: це торгова марка, передана в концесію різним компаніям на різних 
міжнародних територіях. У цій угоді під «Daphne Lab» мається на увазі власник авторських 
прав, тобто Unizenic Limited з Гібралтару, де БіоМетаТести виконуються і ліцензуються у 
всьому світі, хоча це також можуть бути компанії-ліцензіати, які підписали ліцензійну угоду на 
використання і поширення продуктів і послуг Daphne Lab у своїх країнах. 
Редакційний продукт: це сутність БіоМетаТесту як редакційного продукту, для якого Центр 
Daphne® та/або клієнт мають ліцензію для використання, визначеного цією угодою. 
База даних: повна або часткова база даних усіх Центрів Daphne®, а також броматологічного 
вмісту БіоМетаТесту (або часткового), що належить Daphne Lab® або іншим сторонам, яким 
Daphne Lab® також юридично передала право власності, а також весь вміст проспектів, листів, 
додатків, посібників, керівництв тощо, які збагачують зміст БіоМетаТесту. Усі бази даних 
захищені авторським правом. 
Клієнт: особа, що запрошує БіоМетаТест та/або пов'язані з ним послуги (може бути 
приватним або бізнес-клієнтом), чи особа, яка має законні права стосовно неповнолітніх, 
недієздатних тощо. Зокрема, під клієнтом також розуміється простий відвідувач веб -сайту або 
Центру Daphne®, який взаємодіяв і збирав матеріали, бази даних, керівництва і завантажений 
вміст. 
ПК: Політика конфіденційності — це документ, який регулює обробку персональних даних між 
учасниками процесів. 
Інтернет-користувач: це клієнт, який переглядає офіційні й пов'язані веб-сайти 
daphnelab.com або завантажує з них матеріали будь-якого характеру. 
 

ВСТУПНА ЧАСТИНА 
Цю угоду про загальні умови надання послуг і продуктів Daphne Lab® укладено між 
компаніями, які надають послугу/продукт, як-от Центром Daphne®, авторизованими веб-
сайтами, іншими операторами, а також веб-сайтом електронної комерції компанії 
daphnelab.eu з одного боку (далі — «Daphne Lab») і клієнтом, який може бути як приватним, 
так і комерційним, тобто особою, яка запитує БіоМетаТест та/або пов'язані з ним послуги 
(далі — «клієнт», у той час як в ПК така особа називається користувачем) або навіть 
користувачем-відвідувачем, який зібрав матеріал або завантажив файли з будь-якого 
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авторизованого веб-сайту або навіть з фізичного місця розташування. Для неповнолітніх 
клієнтом є один з батьків або законних опікунів. Клієнт приймає цю угоди й додатки до неї 
(зокрема словник і вступну частину) в повному обсязі і без будь-яких застережень. 
 

1. Ці договірні умови (ЮП) на поставку послуг і продаж продуктів Daphne БіоМетаТест або 
пов'язаних послуг застосовуються між поточною компанією, яка проводить БіоМетаТест  (або 
яка явно займає своє положення в референтній країні та всі пов'язані компанії) і клієнт 
(приватна особа, підприємство чи відвідувач, в будь-якому випадку завжди «клієнт»), який 
запитує послугу за допомогою певної процедури або через форму запиту 62, яку можна 
завантажити з веб-сайту Daphne Lab®, отримати в будь-якому з Центрів Daphne® або 
безпосередньо на місці в головному офісі Daphne Lab чи за допомогою якоїсь іншої форми 
запиту, зокрема паперової, усної або факсимільної, яка вважається прийнятною для Daphne 
Lab®. Або через форму 62 лише останньої версії, доступної на момент запиту на офіційному 
веб-сайті www.daphnelab.com (далі — «веб-сайт Daphne»), або через інші форми запиту, 
навіть застарілі, якщо вони будуть прийняті Daphne Lab®. У разі, якщо Daphne Lab® приймає 
форму запиту, навіть якщо вона застаріла, вважається, що клієнт прийняв і підписав останню 
версію форми 62 на веб-сайті Daphne, і він не має права пред'являти претензії в майбутньому 
з цього приводу. Зокрема, клієнт беззаперечно погоджується з тим, що все регулюється цією 
угодою ЮР. Замовник може переглянути останню версію форми 62 на офіційному веб-сайті 
Daphne Lab® або запросити її в офісах компанії Daphne Lab®, і він в жодному разі не може 
припустити, що йому не було відомо про існування останньої версії через будь-які обставини. 
Клієнт зобов'язаний запитувати останні версії форм, приклади БіоМетаТесу або тести різного 
характеру і будь-який інший документ лише через офіційний веб-сайт Daphne Lab, а не через 
інші веб-сайти, які можуть повідомляти про застарілі або неправильні версії документів. 
2. Список Центрів Daphne® можна переглянути на веб-сайті www.daphnelab.com або запитати 
телефоном в Daphne Lab®. Daphnelab.com — це офіційний веб-сайт компанії, з якого можна 
підключитися до різних міжнародних компаній, що мають в концесії бренди, послуги, 
продукти, території тощо. База даних Центру Daphne® захищена принципами 
конфіденційності і авторським правом відповідно до статті 2A цієї угоди. Клієнт приймає 
статтю 2А повністю без будь-яких застережень. 
2А. Кожна база даних, яка містить зразки тестів, звіти, інтернет, керівництва, публікації, 
брошури, внутрішні публікації та будь-які інші форми вмісту є базою даних, створеною на 
основі багаторічного досвіду Daphne Lab® і захищеною авторським правом. Абсолютно 
заборонено копіювати, змінювати, привласнювати, використовувати її в комерційних цілях 
або для приватного чи комерційного забороненого використання. Тільки Центр Daphne® і 
клієнт можуть використовувати бази даних протягом терміну дії ліцензійної угоди і лише на 
підставі цієї угоди — лише для особистого використання - без їх копіювання, публікації або 
зміни будь-яким чином. У будь-якому випадку вони можуть використовуватися в особистих 
цілях лише для правильного запуску будь-яких натуропатичних програм протягом терміну дії 
ліцензійної угоди. Бази даних включають, крім іншого, список продуктів, броматологічний 
профіль продуктів, список Центрів Daphne®, різні інші списки, які групують разом вітаміни, 
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мінерали, метали тощо як зазначено в нашому тесті, зокрема графічні дані та макет. База 
даних захищена авторським правом і не може бути скопійована, змінена або використана для 
інших цілей, якщо інше не погоджено в письмовій формі. Daphne Lab® або компанія, що 
володіє правами на базу даних або на вміст, захищений авторськими правами, залишає за 
собою право подавати скарги як в кримінальному, так і в цивільному порядку на тих, хто 
використовує бази даних без письмової згоди, навіть в суди, крім тих , які узгоджені в цьому 
документі. 
Усі форми, зокрема форма 62 і форма 93, а також будь-які пов'язані рекламні матеріали 
належать Daphne Lab®. Будь-який тип несанкціонованого привласнення вважається 
неправомірний. 
3. Актуальні версії цих договірних умов надання послуг доступні для всіх у відповідних 
юридичних офісах кожної національної компанії і в деяких Центрах Daphne® за явним запитом 
клієнта, а також на офіційному веб-сайті Daphne Lab. Клієнт має право і зобов'язаний уважно 
прочитати цю угоду, зокрема будь-які додатки, і запитувати БіоМетаТест та/або пов'язані з 
ним послуги лише у випадку, якщо він повністю зрозумів і прийняв всі умови цієї угоди ЮР, усі 
додані додатки, усі документи в розділі «Юридичні примітки» на веб-сайті, методологію 
БіоМетаТестів та будь-які інші форми і документацію, що пояснюють їх характер, а також 
приклади тестів, представлені на веб-сайті Daphne, відповідні форми й матеріали. Словник, 
вступна частина і додатки становлять невід'ємну частину цієї угоди ЮР. 
4. Тести, які проводить Daphne Lab® або будь-які компанії, пов'язані з її брендом у всьому світі, 
з використанням методу Daphne Lab®, можуть бути позначені тут також як «Мікро-
непереносимість» або «Біологічна непереносимість» у загальний спосіб або «БіоТест», 
«МетаТест» чи «БіоМетаТест». 
5. Ця угода є повною угодою між сторонами; з одного боку, клієнт, який запитує послугу або 
продукт, просто завантажує чи копіює вміст або має доступ до матеріалів Daphne Lab будь-
яким чином, а з іншого боку — Daphne Lab® або будь-яка пов'язана з нею компанія. Ця угода 
замінює будь-яку іншу попередню угоду між сторонами, зокрема усну або письмову. Однак 
ця угода жодним чином не анулює будь-які борги, які клієнт накопичив перед Daphne Lab або 
пов'язаними з нею компаніями, якщо немає окремої письмової угоди, прийнятої всіма 
залученими сторонами. 
6. Daphne Lab® проводить БіоМетаТести, які визначені в натуропатичній літературі як 
«біоенергетика» або «біорезонанс», з використанням зразка волосся або іншої тканини 
клієнта, яка вважається прийнятною, наприклад мазка слини або іншого типу зразка, які 
Daphne Lab® час від часу встановлює. БіоМетаТести повністю відрізняються від лабораторних 
тестів, визнаних класичною наукою і кодифікованих постановами відповідних національних 
компетентних органів охорони здоров'я. Вони базуються на запатентованій і зарезервованої 
методології, яка не має нормативних, медичних або клінічних цілей і не замінює будь-яке 
лікування. Не виключний і дієтичний протокол тесту вважається придатним для 
натуропатичної науки, що часто вважається ненауковою в інших систематизованих 
дисциплінах. Клієнти повинні завжди звертатися до свого лікаря до, під час і після проведення 
будь-якого БіоМетаТесту і пов'язаних з ним послуг, навіть для отримання дозволу на його 
запит. Якщо клієнт не отримав схвалення свого лікаря на проведення та/або дотримання 
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вказівок будь-якого БіоМетаТесту, такий продукт/послуга не вважатимуться придатними до 
клієнта, і клієнт звільняє компанію Daphne Lab® і Центр Daphne®, який надав продукт/послугу, 
та/або будь-яку іншу компанію чи фахівця, який брав участь в процесі поставки, від будь-якої 
форми збитків або зловживання, беручи на себе повну відповідальність за свій вибір. Daphne 
Lab® не зобов'язана перевіряти, чи є у клієнта дозвіл від лікаря виконувати БіоМетаТест або 
пов'язані з ним послуги, оскільки не потрібно перевіряти достовірність даних, наданих 
клієнтом. Клієнт повинен дізнатися, чи вважає законодавство його країни законною практику 
використання продуктів, послуг, які регулюються цією угодою ЮР і відповідними додатками. В 
іншому випадку замовник повинен повідомити про це Daphne Lab® і не використовувати 
жодні послуги або продукти та в жодному разі не змушувати Daphne Lab® виконувати будь-які 
послуги, які, як він розуміє, є невідповідними або незаконними. 
7. Відповідно до цієї угоди, Daphne Lab® зобов'язується, серед іншого, надати клієнту 
тимчасову ліцензію на поставку товару/послуги під назвою Daphne БіоМетаТест в порядку і 
відповідно до графіка, встановленими її картою обслуговування CAR (документ, щодо якого 
клієнт заявляє, що переглянув і прийняв його без застережень) і будь-якими пов'язаними 
ліцензіями. 
8. Daphne БіоМетаТест — це не клінічний тест, а немедичний біологічний тест. Тому він не 
замінює жодних аналізів, виконуваних лабораторією або лікарнею, акредитованими 
уповноваженими національними органами охорони здоров'я в країні клієнта. Це не 
діагностичний тест, він не передбачає будь-якої терапії або призначення лікаря; це не 
санітарний тест і не заміна будь-якого іншого тесту. Він не носить судового характеру (тобто не 
може використовуватися як доказ в юридичних, судових або страхових справах) і не може 
вказувати на звільнення від зобов'язань, як-от вакцинація чи обов'язкова або медична 
допомога. Клієнт/користувач повністю приймає таку природу продукту БіоМетаТесту як 
редакційного продукту, ліцензованого на кількість днів, вказаних у самому БіоМетаТесті, і не 
може висувати жодних претензій, за винятком характеру його редакційного продукту. Перед 
покупкою покупець повинен дізнатися про термін дії продукту, оскільки він може змінюватися 
в залежності від країни і різних параметрів. Клієнт повинен перевірити приклад обраного 
БіоМетаТесту на веб-сайті Daphne, щоб бути впевненим у замовленому продукті, а також в 
обробці його даних (відповідно до Політики конфіденційності ПК). Покупець може отримати 
відшкодування тільки в тому випадку, якщо куплений товар суттєво відрізняється від прикладу 
на сайті Daphne. 
9. БіоМетаТести — це редакційні та інформативні продукти, які збирають дані, що стосуються 

натуропатії, природної нетрадиційної медицини і харчових добавок, які натуропатична 

література пропонує для відновлення балансу цілісного благополуччя суб'єкта. Інформація, що 

міститься в БіоМетаТестах, призначена тільки для інформаційних цілей, вона не є медичною і 

зовсім не обов'язковою. Будь-яка інформація про продукти / послуги повинна бути схвалена 

лікарем клієнта до початку будь-якого виконання протоколу або рекомендації. Клієнт звільняє 

Daphne Lab® і Центри Daphne® або будь-яку іншу сторону, що бере участь в поставці товару та/

або послуг, від будь-яких дій проти них будь-якого роду, якщо він не дотримується цієї умови.  

10. БіоМетаТести та їх результати вказують лише на ймовірний розподіл стану енергетичної 
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рівноваги (тому індикатори також визначені як критичні). Кожен отриманий результат — це 
дані, засновані на принципі профілю ризику, а не на аналізі абсолютних або клінічних даних, 
якщо не вказано інше. У той час як протокол відновлення балансу і всі пов'язані з ним 
рекомендації мають єдину мету — вказати лікарю клієнта, що рекомендовано 
натуропатичною літературою для відновлення енергетичного балансу пацієнта. Однак 
юридична функція з призначення та утвердження кожного протоколу є винятковою 
відповідальністю лікаря, що перебуває на національній території клієнта. Клієнт повинен 
зв'язатися зі своїм лікарем для будь-якої інтерпретації протоколу, його затвердження і зміни, а 
також для виконання кожної програми і рекомендації, включеної в продукт або пов'язані з 
ним послуги. Наприклад, в якості прикладу, але не вичерпного: дієти, рекомендації з 
лікування гомеопатичними квітковими препаратами Баха, музична терапія, хромотерапія, 
добавки, використання ліків, поєднання продуктів, виключення їжі, вживання їжі тощо. Тому 
Daphne Lab® не несе відповідальності за неправильне використання БіоМетаТестів у всіх його 
формах, і Клієнт звільняє Daphne Lab® і будь-які Центри Daphne®, а також всі сторони, які 
беруть участь у поставці продукту та/або послуги, від будь-яких дій, якщо клієнт неправильно 
виконав і прийняв цю умову. Якщо замовник неправильно виконав підхід до ліцензії на 
продукт або неправильно розтлумачив правила цієї угоди, то він, в свою чергу, може бути 
притягнутий до відповідальності за завдані збитки. 
11. У будь-якому разі клієнт повинен проконсультуватися зі своїм лікарем до, під час і після 
БіоМетаТесту, а в разі будь-яких особливих потреб він повинен зв'язатися з фахівцем в області 
охорони здоров'я, призначеним на цю посаду відповідно до законодавства своєї країни. 
Компанія не несе відповідальності за використання БіоМетаТестів неналежним або іншим 
чином за власною інтерпретацією, чи відмінно від того, як явно пояснюється тут. 
12. Натуропатія, хоча і є визнаною наукою в багатьох частинах світу, ще не отримала визнання 
в деяких країнах як така і часто визнається з різних юридичних формулах від країни до країни. 
Деякі країни офіційно не визнають роботу натуропатів, у той час як законодавство деяких 
країн визнає лише лікарів і офіційну медицину у сфері діагностики і лікування захворювань 
людини їх власними методами, а також ветеринарів у сфері діагностики та лікування хвороб 
тварин, а також відповідного призначення ліків і правильного використання протоколів, 
послуг та/або продуктів. Клієнт зобов'язаний дізнатися про правила своєї країни, що 
регулюють парамедичне обслуговування і натуропатію, і не використовувати БіоМетаТести 
інакше, ніж для цілей, викладених і повністю описаних у цьому документі, або з порушенням 
законів своєї країни. 
13. Відповідно до законодавства країни користувача, кожна рекомендація, включена в 
БіоМетаТест чи на веб-сайті Daphne Lab або Центрах Daphne, орієнтована лише на інтеграцію 
загального благополуччя і не вважається дієтою або медичною дієтичною послугою, ні 
рецептом на речовини, визнаних як ліки або аналогічні, і не є обов'язковою в цілому або 
медичним обслуговуванням (якщо не вказано інше). Хоча може здатися, що деякі поради 
мають клінічний та/або медичний характер, клієнт і будь-який професіонал, а також будь-який 
відвідувач заявляють, що повністю інформовані про те, що будь-яка інформація та зміст 
БіоМетаТестів і пов'язаних з ними послуг не мають абсолютно такого характеру за умови, що 
вони явно не оголошені клінічними. У разі виникнення будь-яких сумнівів з приводу змісту 
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інформації клієнти та їх лікарі завжди повинні зв'язуватися з Daphne Lab® і запитувати про 
характер різних програм, протоколів, систем і змісту БіоМетаТестів і пов'язаних з ними послуг, 
виключаюси збиток або дискофморт для Daphne Lab®, викликаного будь-якою формою 
самостійної інтерпретації; у будь-якому випадку, навіть в цьому випадку, тільки лікар клієнта 
може прийняти рішення про продовження, зміну або навіть часткове переривання протоколу і 
пов'язаних послуг. 
14. Клієнт не повинен переривати або змінювати будь-яку терапію, призначену його лікарем, 
а БіоМетаТест Daphne не замінює будь-які інші офіційні медичні протоколи, визнані такими 
відповідно до законодавства країни клієнта. Якщо до поточного лікування додаються будь-які 
рекомендації, це завжди слід виконувати за рецептом і зі схвалення лікаря або гомеопата чи 
іншого медичного працівника клієнта, визнаного національним компетентним 
законодавством, з яким клієнт завжди повинен беззаперечно консультуватися, незалежно від 
будь-яких вказівок, навіть усних, будь-якого оператора, пов'язаного з компанією або мережею 
Центру Daphne®. 
15. Протоколи, які можуть іноді пропонувати БіоМетаТести, вивчаються відповідно до 
натуропатичної літератури або профілями ризику даних, отриманих в результаті 
БіоМетаТестів, або відповідно до алгоритмів, які система Daphne використовує в своїх 
системах обробки БіоМетаТестів. У будь-якому випадку вагітним або жінкам, які годують 
груддю, не слід застосовувати жодні протоколи, дієтичні рекомендації або інші поради, якщо 
їх не схвалює їх лікар або довірений гінеколог, а також їх не слід застосовувати для дітей або 
немовлят, якщо це спеціально не дозволено їхнім лікарем або педіатром. Крім того, жодні 
протоколи не слід застосовувати до будь-яких тваринам, якщо це не дозволено їхнім 
ветеринаром. Як правило, інші клієнти з явною або передбачуваної патологією не повинні 
застосоувати жодні рекомендації, якщо вони не схвалені їхнім лікарем або іншим визнаним 
медичним працівником, який вже стежить за пацієнтом або має для цього законні навички. 
Таким чином, клієнт звільняє Daphne Lab®, пов'язані з нею компанії, будь-який Центр 
Daphne®, а також будь-якого іншого оператора, який бере участь в ланцюжку поставок 
продукту і/або послуги, від будь-яких юридичних, кримінальних або цивільних позовів будь-
якого характеру, якщо вони виникають стосовно будь-якого продукту і/або послуги, 
пов'язаними з БіоМетаТестами, якщо вони використовуються у спосіб, що не відповідає цій 
угоді та/або відрізняється від ліцензії. Термін дії всіх БіоМетаТесту вказується в самому 
БіоМетаТесті. Після закінчення цього періоду у клієнта більше не буде ліцензії на 
використання БіоМетаТесту і пов'язаних з ним послуг. Використання неліцензійного продукту 
суворо заборонено. Якщо не вказано інше, передбачається 90-денна ліцензія. 
Після отримання БіоМетаТесту клієнт зобов'язаний уважно прочитати і прийняти весь його 

вміст. Клієнт звільняє Daphne Lab®, пов'язані з нею компанії і будь-який Центр Daphne® від 

будь-якого збитку, якщо БіоМетаТести використовуються у спосіб, що не відповідає 

викладеним у ньому правилам. Використання продукту і пов'язаних з ним послуг усупереч 

правилам цієї угоди може призвести до пошкодження системи якості Daphne Lab®, а також до 

пошкодження її іміджу. У такому випадку клієнт, його лікар або законний опікун несуть 
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відповідальність за таку шкоду, заподіяну компаніям, що входять в мережу Daphne Lab®, і 

будь-яким пов'язаним компаніям і операторам, зокрема Центрам Daphne®. 

16. Форми заявок на БіоМетаТест Daphne, що стосуються неповнолітніх або недієздатних, 
повинні мати підпис хоча б одного з батьків і повинні бути прямо дозволені одним з батьків 
або опікунів, які беззаперечно приймають всі умови й додатки цієї угоди. Підписи законних 
опікунів або батьків (достатньо однієї) при подачі форми 62 вважатимуться Daphne Lab® як 
вірні.  Daphne Lab® не перевірятиме точність підписів і не зможе це зробити. У разі виявлення 
фальшивого або фальсифікованого підпису дитини, Daphne Lab® залишає за собою право 
повідомити про це батькам або опікунам. У разі крадіжки особистих даних або якщо інша 
особа заповнила і підписала форму 93 членства або форму 62 запиту продукту/послуги, клієнт 
повинен подати звичайну скаргу до компетентних правоохоронних органів своєї країни і 
надіслати копію скарги в Daphne Lab® протягом 15 днів. Daphne Lab® не перевірятиме, хто є 
дійсним опікуном чи батьком неповнолітнього, вважаючи справжнім підпис у формі запиту 62 
або інших відповідних формах. 
17. Daphne Lab® залишає за собою право змінювати БіоМетаТести, їх графік, макет, 
інформацію, що міститься в них, бази даних, елементи й продукти харчування, протоколи, 
каталоги, інформацію на веб-сайті, ціни та умови надання послуг/продуктів у будь-який час 
без зобов'язання інформувати про це клієнта, Центри Daphne® або будь-якого іншого 
оператора чи місцеву концесійну компанію. Клієнти, Центри Daphne® або будь-який інший 
оператор повинні час від часу ознайомлюватися з будь-якими змінами на офіційному сайті 
www.daphnelab.com, або надіславши електронного листа в DaphneLab® на офіційні адреси 
електронної пошти, які можна знайти на сайті в розділі «Контакти». 
18. Daphne Lab® застосовує свою карту обслуговування CAR, а також юридичні примітки, 
правове повідомлення про використання Інтернету, торгових марок, політики 
конфіденційності ПК та інших документів, що додаються до цієї угоди/послуги на поставку 
продукції як гарантії захисту і безпеки міжнародної якості для своїх клієнтів і своєї продукції з 
метою збереження постійної прозорості між сторонами. Таким чином, ці документи, а також 
всі процедури запиту та проведення БіоМетаТестів становлять невід'ємну частину цієї угоди. 
Клієнт, який не бажає надавати та/або надає неточні та/або неповні дані, може погіршити 
процедуру контролю якості, результат БіоМетаТестіу і всю послугу. Крім того, тим самим 
клієнт змушує Daphne Lab® розміщувати невірні дані у своєму програмному забезпеченні, що 
підриває систему обчислень і знижує точність алгоритму, що призводить до серйозних 
збитків, які компанія вимагатиме компенсувати. У разі надання клієнтом неправдивих або 
невірних даних звіт BioMetaTest або будь-яка пов'язана з ним послуга можуть бути 
фальсифіковані, що вплине на весь результат, систему якості компанії та її імідж, а також базу 
даних розрахунків, яка лежить в основі системи. У цьому випадку на клієнта може бути 
подано скаргу як в цивільному, так і в кримінальному порядку, і він беззаперечно приймає 
платежі відповідно до розділу ст. 22. 
19. Клієнт може в будь-який час звернутися в Daphne Lab® для обробки своїх особистих і 
конфіденційних даних. Дані зберігаються відповідно до правил Політики конфіденційності, 
опублікованій на веб-сайті Daphne, яку клієнт приймає беззаперечно, перш ніж приступити до 
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замовлення та купівлі БіоМетаТесту або пов'язаних продуктів/послуг. В іншому випадку 
повернення коштів неможливе. У разі запиту на видалення або зміна даних після їх додавання 
до архівів, клієнт несе відповідні витрати на скасування або зміну, припускаючи, що ця 
процедура можлива і не впливає на всю базу даних, дані яких пов'язані. З будь-яких питань 
конфіденційності клієнт повинен звертатися лише до контролера даних, у цьому випадку з 
Unizenic Ltd, а не з національними дистриб'юторами або місцевими менеджерами Центрів 
Daphne®. 
20. БіоМетаТести Daphne, запитані клієнтом безпосередньо в Daphne Lab® або в Центрі 
Daphne® у будь-якій частині світу, полягають у наданні послуги або продукту з відповідною 
тимчасовою ліцензією. Якщо немає попередніх угод, клієнт погоджується сплатити суму, яку 
Daphne Lab® або Центр Daphne® виставить у рахунку-фактурі і в одному рішенні. Запит 
БіоМетаТесту за допомогою подачі форми 62 як у паперовому, так і у цифровому форматі є 
обов'язковим для оплати продукту відповідно до прейскуранта (LIST), який може бути 
надісланий клієнтові або переданий усно. У будь-якому випадку покупець повинен 
дізнаватися поточний прайс-лист перед кожною покупкою і кожним запитом. 
21. Усі документи, надіслані в Daphne Lab®, зокрема медичні записи, медичні програми, 
форми та інші матеріали в кожному форматі, будуть розглядатися як конфіденційні дані 
відповідно до правил забезпечення конфіденційності ПК і ніколи не будуть повернуті клієнту 
навіть за рішенням місцевого суду. Тому рекомендуємо клієнтам надсилати лише копії. 
22. Сторони зобов'язуються бути етично коректними у своїх взаєминах: зокрема, клієнтам 
зобов'язується в жодному разі не використовувати БіоМетаТест для статистичних, 
демонстраційних, журналістських цілей, вивчення, порівняння, наукових або паранаукових 
вимірювань або для будь-яких інших цілей вимірювання чи з метою неналежного 
використання, яке заборонено ліцензією на використання, якщо інше не дозволено у 
письмовій формі Daphne Lab®. Клієнт також зобов'язується не розголошувати результати 
БіоМетаТестів конкуруючим компаніям або тим, хто хоче використовувати їх неналежним 
чином або в спекулятивних цілях. Про таку поведінку буде повідомлено як в юридичному, так 
і в адміністративному порядку з претензією про відшкодування шкоди, яку клієнт (і в знак 
солідарності з будь-ким, хто замовив продукт/послугу від імені клієнта) негайно виплатить 
Daphne Lab® без жодних суперечок у розмірі двадцяти тисяч євро за БіоМетаТест, необхідний 
для невідповідного використання, не враховуючи будь-який додатковий збиток, заподіяний 
Daphne Lab®, Центрам Daphne® та пов'язаним компаніям і фахівцям. Інформація, що міститься 
в BioMetaTests, має особистий характер, і клієнт не може розкривати її будь-яким чином 
третім особам, крім як в особистому і конфіденційному порядку. Клієнт у жодному разі не 
може поширювати будь-яку інформацію в соціальних мережах, Інтернеті, на телебаченні, 
радіо, газетах тощо або серед громадськості. В іншому випадку клієнт буде нести 
відповідальність за виплату суми, прямо обумовленої тут, у розмірі п'ятнадцяти тисяч євро 
DaphneLab®, крім будь-якого додаткового збитку компанії. За кожне порушення, викликане 
будь-якою іншою поведінкою, що відрізняється від вказаної в ліцензії на використання або 
такою, що суперечить їй, клієнт або особа, що діє від його імені, несе відповідальність за 
виплату суми в розмірі двадцять тисяч євро. 
23. У разі виникнення будь-яких незрозумілих запитань і сумнівів щодо цієї угоди про 
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постачання клієнт може зв'язатися з Daphne Lab®, яка чітко його поінформує в розумні 
терміни. 
24. Заповнивши форму 62 або будь-яку іншу форму запиту на БіоМетаТест та/або пов'язані 
послуги та надіславши її в Daphne Lab® або Центр Daphne® або в різних формах у компанію, 
клієнт приймає всі умови цієї угоди, а також умови останньої версії форми 62, опублікованої 
на веб-сайті Daphne. Підписи на формі 62 явно необхідні для дозволу на обробку 
персональних даних, а також для прийняття умов. Будь-яка форма, яка не містить підписів або 
обов'язкової інформації, не може бути оброблена. Якщо клієнт не вкаже тип БоіМетаТесту, 
буде автоматично оброблено поточний БіоМетаТест на харчову непереносимість. Угода стає 
синалагматичним договором, коли клієнт запитує БіоМетаТест або пов'язані з ним послуги. 
Навіть якщо форма запиту заповнена неправильно (тобто відсутні підписи), вважається, що 
клієнт прийняв всі ці умови та додатки. Користувач заявляє, що він не приховував жодної 
інформації, повідомив лише правду і що всі заяви, зазначені у формі заявки, є правдивими. 
Клієнт повинен зробити копію форми запиту 62, оскільки компанія не надає копії і може 
знищити запит, а також будь-які додатки після надання послуги. Форма 62 є особистою і не 
підлягає передачі іншій особі. Якщо вона містить коди, що ідентифікують Daphne Point®, її 
може використовувати тільки власник коду. 
25. Щодо тлумачення цієї угоди та юридичних суперечок між клієнтом і Daphne Lab® або 
пов'язаними з нею компаніями виключно суд Гібралтару є компетентним без будь-яких 
заперечень від клієнта. Для будь-якого спору клієнту потрібно буде звернутися лише в суд 
Гібралтару. Інші суди або юридичні форуми інших країн не беруться до уваги. 
У разі порушення авторських прав, патентів, комерційної таємниці та порушень інших прав, 
що належать компаніям або особам в інших державах, відмінних від юрисдикції, такі особи 
або компанії, які незалежно володіють правами, можуть подати позов проти користувача або 
порушника в інших країнах, на відміну від компетентного суду, зазначеного в цьому 
документі. 
Для реалізації своїх прав компанії, пов'язані з Daphne Lab®, можуть використовувати місцеві 
суди, що належать їх території або іншим територіям. У будь-якому випадку клієнт повинен 
звернутися лише в суд Гібралтару. 
26. Усі положення цієї застосовуються в найширших межах, дозволених територіально 
компетентними законами в кожному окремому випадку. Якщо положення цієї угоди буде 
визнано непридатним компетентним судом з юридично дійсною постановою у всіх її 
ступенях, її буде замінено положенням, яке дозволяє в максимальній ступені досягти мети 
положення, що не застосовується. Інша частина угоди не змінюється і тому залишається в силі 
у всіх інших частинах. 
Перш ніж виконувати будь-які судові дії, клієнт повинен зв'язатися з Daphne Lab® для 
отримання будь-яких роз'яснень та/або запитів. Якщо клієнт не отримає обґрунтованого 
роз'яснення своїх запитів, йому доведеться звернутися до третьої особи, арбітру і, нарешті, 
якщо арбітр повністю відповідає вимогам клієнта, він буде мати право звернутися в 
компетентний суд, як зазначено в ст. 25. Daphne Lab® — торгова марка, ліцензована для 
деяких місцевих компаній по всьому світу, які поширюють редакційні продукти, ноу-хау, 
послуги тощо. BioMetaTest — це бренд і редакційний продукт, що поставляється Unizenic 
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Limited, що розсповсюджується і надається в користування різним місцевим компаніям по 
всьому світу. Будь-яке зловживання авторським правом, торговими марками, даними, базами 
даних, каталогами, Інтернетом, ноу-хау, процедурами, патентами, програмним 
забезпеченням, дизайном, макетом тощо, а також будь-яке пошкодження активів або 
зображення буде розглядатися місцевими компаніями, які мають ліцензію і права, але також 
передбачається відповідальність на міжнародному рівні перед іноземними компаніями або 
одночасно декількома компаніями і в різних компетентних судах. БіоМетаТести 
розробляються за межами Європейського співтовариства в різних компаніях за допомогою 
структур розрахунків, розроблених власниками технологічних ноу-хау. Математична модель, 
що лежить в основі технології, також носить статистично-виведений характер і може давати 
різні результати навіть для однієї і тієї ж вибірки, оскільки це нормально для таких моделей, 
заснованих на профілях ризику, як уже було описано. Таким чином, підроблені дані, передані 
в Daphne Lab®, можуть вплинути не лише на звіт, а й на структуру програмного забезпечення 
компанії; порушники можуть бути притягнуті до цивільної або кримінальної відповідальності 
та будуть нести відповідальність за відшкодування будь-якого збитку на додаток до виплати 
сум, узгоджених відповідно до статті. 22 Daphne Lab® та пов'язаним компаніям і фахівцям. 
26А. З моменту оплати покупець або Центр Daphne® повинні використовувати послуги або 
продукти, надані Daphne або будь-якою іншою асоційованою компанією, протягом часу, 
узгодженого в письмовій формі або зазначеного в рахунку-фактурі чи інших угодах. Як 
правило, термін дії залежить від послуги або продукту. У будь-якому випадку відповідальність 
за запит про термін дії продукту/послуги лягає на клієнта. Клієнт зможе купувати продукти/
послуги на відповідних сайтах електронної коиерції і оплачувати їх через електронну систему, 
як-от PayPal, кредитнми картами, Maestro та за допомогою інших способів (за наявності). У 
цьому випадку може стягуватися додаткова комісія, що автоматично генерується системою. 
Коли продукт/послуга або, в будь-якому випадку, БіоМетаТест оброблено, вони не підлягають 
відшкодуванню. Будь-яке відшкодування, правильно запитуване клієнтом, може бути 
здійснено тільки до обробки БіоМетаТесту. У цьому випадку, однак, можуть виникнути деякі 
адміністративні витрати, які клієнт повинен сплатити, наприклад, комісію за банківський 
переказ, поштові витрати та інші витрати або понесені поточні витрати. 
2Б. Абсолютно заборонено інтерпретувати будь-який БіоМетаТест без отримання відповідної 
сертифікації від DaphneLab®, яка зазвичай видається після курсів навчання та стажування. Будь
-яка особа, зокрема лікарі, медичні працівники, призначені судом експерти або будь-які інші 
фахівці, навіть якщо вони призначені місцевим судом, інтерпретують БіоМетаТест або 
проводять уроки інтерпретації БіоМетаТестів без відповідного офіційного й авторизованого 
сертифіката, виданого Daphne Lab, підлягають оскарженню як у цивільних, так і в 
кримінальних справах у будь-якому суді юрисдикції на території правопорушника. 
Правопорушник повинен виплатити Daphne Lab® суму в двадцять тисяч євро, як встановлено 
відповідно до статті 22. Лікар клієнта може затверджувати або змінювати протоколи, що 
містяться в БіоМетаТесті або пов'язаних з ним рекомендаціях, але він ніколи не повинен 
інтерпретувати БіоМетаТести без дозвільної сертифікації від Daphne Lab. 
Ніхто не повинен критикувати, зневажати, обмовляти публічно або перед третіми особами 
будь-які послуги, процедури, технології та/або продукти, що надаються Daphne Lab®, без 
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відповідає стандарту  
UNI EN ISO 9001 

конкретних доказів заявлених фактів у вигляді клінічно обгрунтованих досліджень. У цьому 
випадку злочинець підлягає цивільному і кримінальному переслідуванню та повинен 
сплатити суму в розмірі двадцяти тисяч євро, як встановлено відповідно до статті 27. 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ІНСТРУКТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
За умовами угоди на освітні послуги і курси навчання щодо харчової непереносимості, 
БіоМетаТестів або іншої натуропатичної медицини клієнт може напряму зв'язатися з Daphne 
Lab® для укладення конфіденційних угод. Кожна освітня послуга, представлена на веб-сайті 
або пов'язана з ним, призначена лише для інформаційних цілей; тому клієнт і будь-який 
Центр Daphne® завжди повинні консультуватися з лікарем щодо будь-якого застосування 
протоколів або рекомендацій, щоб позбавити Daphne Lab® від будь-якого збитку, викликаного 
неправильним використанням освітніх послуг, що надаються Daphne Lab® або її дочірніми 
компаніями чи фахівцями. Усі дидактичні матеріали, зокрема, крім іншого, CD-ROM, DVD-
диски з курсами і конференціями, навчальні матеріали, керівництва тощо, які Центр Daphne®, 
клієнт або будь-який інший відвідувач зміг отримати в будь-якій формі, не підлягають 
розголошенню третім особам будь-яким чином і в будь-якій формі, фотокопії, сканування або 
зберігання в небезпечному вигляді, а також надсиланню кому-небудь, якщо інше не 
погоджено в письмовій формі з компанією. Як правило, клієнт не може отримати доступ або 
ознайомитися з навчальними матеріалами, поширення яких заборонено співробітникам, не 
уповноваженими Daphne Lab® в явній формі. 
 

28. ПОВІДОМЛЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ДОСТУПНОЇ НА ВЕБ-
САЙТАХ І СЕРВЕРАХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ DAPHNE LAB® АБО ПОВ'ЯЗАНИМ КОМПАНІЯМ, А ТАКОЖ 
НА КОМПАКТ-ДИСКАХ, DVD-ДИСКАХ АБО ІНШИХ ЦИФРОВИХ НОСІЯХ. 
Центр Daphne® або клієнт мають право використовувати документацію, що належить компанії 
або доступну на її веб-сайті, за умови, що (1) повідомлення про авторські права присутнє в усіх 
копіях і супроводжується відповідним письмовим дозволом, (2) використання такої 
документації призначене тільки для інформаційних цілей або для особистого, не 
комерційного використання, і що вищезгадана документація не копіюється і не поширюється 
на будь-які мережеві комп'ютери або передається через будь-які засоби зв'язку (Інтернет, 
радіо, телебачення, газети, соціальні мережі тощо) ; (3) жодні зміни, навіть мінімальні, не 
вносяться в будь-яку частину документації без дозволу компаній-власників; (4) будь-яке 
використання, крім ліцензії, завжди дозволено Daphne Lab®. Використання для будь-яких 
інших цілей категорично заборонено і може спричинити суворе цивільне і кримінальне 
покарання. Порушники будуть притягнуті до відповідальності в межах, дозволених чинним 
законодавством або, в будь-якому випадку, країною власника авторських прав або ліцензіара 
в національних судах територіальної юрисдикції компаній, навіть якщо вони не належать до 
юрисдикції компетентного суду, як встановлено в ст. 25. Порушники, які порушують хоча б 
один пункт вище, несуть відповідальність за сплату штрафів, як  встановлено в ст. 22. 
Наведена вище документація включає структуру і / або макет веб-сайту Daphne Lab® або будь-
якого іншого сайту, розробленого, ліцензованого, контрольованого Daphne Lab® або Unizenic, 
чи який належить їм. Бази даних, як-от броматологічні списки, списки продуктів харчування, 
списки товарів, назви Центрів Daphne®, списки, що завантажуються з веб-сайту, каталоги, 



12/13 
D

a
p

h
n

e
 L

a
b

 c/o
 U

N
IZ

E
N

IC
 L

IM
IT

E
D

 (G
I)     -     w

w
w

.d
a
p

h
n

ela
b
.co

m
 - in

fo
@

d
a
p
h

n
elab

.co
m

  

Зареєстрована ліцензована торгова марка 

Компанія зареєстрована в національній службі реєстрації запитів 
Міністерства освіти, університетів та досліджень (Італія).  
Запатентована технологічна система. 
Відповідає вимогам ISO 9001 - EA 38 - Охорона здоров'я. 
Відповідає вимогам ISO 14001 - Навколишнє середовище.  

 

Державні органи охорони 
здоров'я підтвердили 

повторюваність (точність) 
методу на рівні 94%  

Система управління 
якістю повністю 

відповідає стандарту  
UNI EN ISO 9001 

пов'язані розділи, керівництва тощо, навіть їх частини, захищені конфіденційністю та/або 
авторським правом і не можуть бути скопійовані або використані, якщо не узгоджено інше. 
Клієнт, який порушив ці угоди і не отримав письмового дозволу, зобов'язаний сплатити 
п'ятнадцять тисяч євро за кожне порушення, а також піддатися цивільному і кримінальному 
переслідуванню. Вміст веб-сайтів Daphne Lab® захищено торговельними угодами, торговими 
марками і положеннями про недобросовісну конкуренцію, а також іншими національними та 
міжнародними законами, і його не може бути скопійовано або імітоване повністю чи 
частково. Жоден логотип, графічний елемент, звук або зображення, взяті з веб-сайту Daphne 
Lab®, не можуть бути скопійовані або ретрансльовані без явного дозволу Daphne Lab®. Вся 
інформація, що міститься на веб-сайтах Daphne Lab®, не оновлюється через регулярні 
проміжки часу, на підставі відповідних законів про публікації видавця Unizenic. Вміст компакт-
дисків або DVD-дисків Daphne Lab® є еквівалентним і має такий же юридичний захист і захист 
авторських прав, як і сам веб-сайт. Вміст CD-ROM/DVD є редакційним продуктом, 
регульованим правилами публікації і, в будь-якому випадку, міжнародними законами про 
авторське право. Доступ до деяких розділів на веб-сайтах надається лише через особистий 
пароль фахівцям в області природної медицини, таким як фармацевти, лікарі, біологи, 
натуропати та інші фахівці, яких зазвичай визначають Центри Daphne®. Деякі види доступу до 
веб-сайту та його вмісту зарезервовані, і Daphne Lab® надає пароль тільки обмеженим і 
особливим клієнтам в медичних, натуропатичних або комерційних цілях. Несанкціонований 
доступ до конфіденційної інформації або передача пароля без дозволу кваліфікується як 
кримінальне, адміністративне або цивільне правопорушення. Всі інформаційні та освітні 
матеріали, DVD-диски, форми тощо зарезервовані з єдиною метою правильного виконання 
БіоМетаТестів і пов'язаних з ними послуг, як визначено в цій угоді ЮР, і не можуть 
використовуватися для інших цілей, якщо спеціально не авторизовані для них Daphne Lab®. 
Деякі дані зберігаються на серверах країн, відмінних від країн клієнтів, і право власності на 
такі дані належить міжнародним компаніям, розташованим за межами Європейського 
співтовариства. Спроба відкликати дані, як якщо б вони перебували на їх національної 
території без дозволу, вважається рівноцінним крадіжці міжнародних даних і порушенням 
міжнародних угод про інтелектуальну й промислової власності. Така поведінка може 
переслідуватися як в цивільному, так і в кримінальному порядку, і злочинець несе 
відповідальність за виплату суми в двадцять тисяч євро, як встановлено в ст. 22, на додаток до 
будь-якого збитку, заподіяного Daphne Lab і пов'язаним з нею компаніям. Весь зміст веб-сайту 
Daphne і його зміст оновлено до останньої версії, всі юридичні примітки, словник форм 62, 
вступна частина, додатки становлять невід'ємну частину цієї угоди ЮР. 
Клієнт, його лікар або інший фахівець, який слідкує за його здоров'ям, Центри Daphne®, будь-
які пов'язані компанії, міжнародні дилерські компанії, будь-який експерт, який бере участь в 
ланцюжку надання послуг та/або продукції, будь-який інший індивідуальний користувач або 
державна чи місцева установа зобов'язані повністю дотримуватися цієї угоди і всіх додатків до 
неї. Початкова версія цієї угоди — італійська, і вона приймається як така як клієнтом, так і будь
-яким іншим користувачем. Інші можливі версії на інших мовах вважаються тільки люб'язно 
наданими перекладами, які не є невід'ємною частиною угоди. Усі Центри Daphne® 
приймають, крім договірних умов, зазначених у формі приєднання 93, також цю угоду й всі 
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додатки до неї, зокрема етичні кодекси в усіх їх частинах і без виключення. 
БіоМетаТести можуть повідомляти про ціну покриття, яку покупець або Центр Daphne® не 
повинні видаляти. Деякі бренди можуть бути зареєстрованими торговими марками. Всі 
клієнти, користувачі, Центри Daphne® або будь-яка особа, яка бере участь у використанні 
зареєстрованих торгових марок, повинні запитувати інформацію про їх реєстрацію, і 
категорично заборонено використовувати зареєстровані торгові марки або авторські права 
без письмового дозволу Daphne Lab®. У разі порушення цієї заборони порушник повинен 
виплатити Daphne Lab® суму в тридцять тисяч євро за кожне порушення прав на торгову 
марку, на додаток до збитків і можливих цивільних і кримінальних скарг, що випливають з 
цього. 
Додатки до цієї угоди ЮР: Політика конфіденційності (ПК), Карта обслуговування (CAR), 
Етичний кодекс Групи (COE), Етичний кодекс Центрів Daphne (CEP), Форма 62, Форма 93, 
приклади БіоМетаТестів на www.daphnelab.com і весь їхній вміст та пов'язані з ними 
призначені для користувача ліцензії, буклети та інструкції для медичних пристроїв, як-от 
Swabel (якщо використовується), умови веб-сайту (TW) і всі інші пов'язані документи, які 
вказані чи на зроблено посилання тут і в додатках. Усі БіоМетаТести мають ліцензію на 
використання (ЛВ), яку клієнт повинен прочитати перед використанням БіоМетаТесту без будь
-яких заперечень. Користувач, клієнт, Центр Daphne® або сторонні компанії зобов'язуються не 
залучати Daphne Lab® і її дочірні компанії в будь-які юридичні суперечки, і вони 
зобов'язуються зберігати конфіденційність всієї інформації і угод, які ще не були оприлюднені. 
 

Співробітники Daphne Lab® 


