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Általános Együttműködési Feltételek 

Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program 

 
A "Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Programban" nyújtott egészségügyi        
információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak diagnosztizálásra, öndiagnózisra, bármilyen        
egészségügyi probléma kezelésére, nem helyettesítik az orvos általi alapos, szakszerű          
vizsgálatot, tanácsadást és kezelést. Az ennek elmaradásából származó        
egészségkárosodásért a Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program hivatalos        
képviselője és programvezetője nem vállal felelősséget! 
 
A "Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program" célja, hogy általános         
tájékoztatást  adjon a funkcionális egészségfejlesztéssel kapcsolatban.  
A "Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program" nem nyújt orvosi vagy hasonló           
szakmai szolgáltatást és nem képvisel tanácsadást, a megadott információk nem          
helyettesíthetik az orvostól kapott egészségügyi javaslatokat.  
 
Ha ilyen szolgáltatásokat vagy tanácsot szeretne igénybe venni, illetve ilyenre lenne           
szüksége, konzultáljon az Ön számára ellátást nyújtó egészségügyi szakemberrel. 
Kizárólag csak saját felelősség mellett használható a "Funkcionális Labor Értelmezés          
Állapotfelmérési Program", illetve az abban közzétett bármilyen információ, utalás.  
Sem utasításokként, sem egyértelmű nyilatkozatokként, csakis tájékoztató, figyelemfelkeltő        
információként értelmezhetőek a különböző (szöveges, képi, vagy hang formájú) tartalmak.  
 
A tartalmak, információk közzétevője, megjelenítője, vagy szerzője semmilyen erkölcsi, vagy          
anyagi felelősséggel nem tartozik a használatból eredő bármilyen - közvetlen, vagy közvetett            
– jellegű kárért. 
 
Bármely étrend- és életmódbeli változtatás csak a  kezelőorvossal történt egyeztetést          
követően javasolt. 
 
A "Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program" hivatalos képviselője és         
programvezetője orvosi végzettséggel nem rendelkezik. 
 
Az általános orvosi álláspont és értelmezés a Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési           
Programban kiadott dokumentum tartalmától eltérhet. 
 
 
AMENNYIBEN SÜRGŐS ORVOSI ELLÁTÁSRA/KEZELÉSRE VAN SZÜKSÉGE, KERESSE 
FEL KEZELŐORVOSÁT VAGY A LEGKÖZELEBBI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYT! 
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A "Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program" során készülő írásos         
dokumentum Dr. Kokaveczné Nagypál Katalin, Funkcionális Diagnosztikai és Táplálkozási         
mentor, funkcionális szemléletű Lifestyle-Coach, a "Funkcionális Labor Értelmezés        
Állapotfelmérési Program" magyarországi hivatalos képviselőjének szellemi terméke.  
 
A kézhezvétellel egyidejűleg a címzett elismeri és elfogadja az alábbi szerződési és            
együttműködési feltételeket. 
 
A ""Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program"" tartalmának és címének         
másolása, átdolgozása (vagy majdnem azonos, vagy hasonlóságot mutató átdolgozása is)          
tilos vagy díjköteles. 
 
A ""Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program"" foglaltak szerzői jogi         
jogvédelem alatt állnak.  
 
A jogosulatlan felhasználás a szerzői jogi jogsértések büntetőjogi jogkövetkezményeit vonja          
maga után. 
 
A '"Funkcionális Labor Értelmezés Állapotfelmérési Program"" anyagának felhasználása, saját         
célú használatot meghaladó használata, átdolgozása, átalakítása, hasznosítása tilos. Ezen         
tilalom megszegése minden esetben jogi következményeket von maga után. 

 

2 

 

http://www.medkozpont.hu/
http://www.medkozpont.hu/
http://www.medkozpont.hu/
http://www.medkozpont.hu/
http://www.medkozpont.hu/

