Jogi nyilatkozat
A Funkcionális Labor Állapotfelmérés Jelentésben (a továbbiakban Állapotfelmérés) szereplő
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 az
Állapotfelmérés készítője nem vállal felelősséget.
Az Állapotfelmérés a fent megnevezett címzett kizárólagos felhasználására szánt információkat, továbbá
bizalmas információkat tartalmaz. Ha Ön nem a fent megnevezett címzett vagy nem kapott engedélyt a fent
megnevezett személytől, tilos elolvasnia, vagy bármilyen módon felhasználnia ezt az Állapotfelmérést,
továbbá szigorúan tilos ezt az Állapotfelmérést bármilyen módon forgalmazni, terjeszteni és másolni.
Az ebben az Állapotfelmérésben megadott információkat kizárólag oktatási célra nyújtjuk!
Sem az Állapotfelmérést, sem az abban foglalt információkat nem orvosi diagnózis, megelőzés vagy
kezelés megállapítására szánták és nem is lehet ilyen célra felhasználni, beleértve az ön-diagnózist,
megelőzést és -kezelést is. Ez a Jelentés nem használható fel szakképzett orvosi ellátás helyettesítésére,
továbbá nem használható fel valamely egészségügyi állapot, panasz vagy betegség diagnózisa vagy
kezelése megállapításának alapjául. Az ebben az Állapotfelmérésben foglalt „optimális tartományok” csak
általános referenciaérték ajánlások. Nem szándékunk iránymutatást nyújtani ezzel senkinek.
Az ebben az Állapotfelmérésben foglalt „optimális tartományok” és információk kizárólag oktatási célokra
szolgálnak, és nem szánták azokat arra, továbbá nem értelmezhetők úgy, hogy orvosi diagnózis vagy
kezelés igénylésére vagy igénybevételére szolgáljanak. Sem az Állapotfelmérés, sem az abban foglalt
semmilyen információ nem tekinthető teljesnek vagy kimerítőnek. Az Állapotfelmérés nem tartalmaz
betegségre, panaszra, fizikai állapotra, vagy azok kezelésére vonatkozó információkat. Az Állapotfelmérés
a benyújtott laboratóriumi adatokon alapul, amelyek esetében előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az
állapotfelmérésen részt vett személy biokémiai értékeinek valamennyi releváns és megfelelő mérőszámát.
Egy adott mikro-tápanyagra, vitaminra, vagy azok bármely kombinációjára vonatkozó figyelmeztetés
hiánya semmilyen módon nem értelmezhető annak jelzéseként, hogy az adott mikro- vagy makro tápanyag,
illetőleg táplálék-kiegészítő, vagy azok bármely kombinációja biztonságos, hatásos vagy megfelelő az
állapotfelmérésen részt vevő személy számára.
A Jelentésből szerzett bármely információt, bármely egészségügyi állapotra vonatkozó valamennyi
információt a háziorvosával vizsgáltassa felül!
SOHA NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL A SZAKKÉPZETT ORVOS ÁLTAL ADOTT
TANÁCSOKAT, NE HALASSZA EL ORVOSI VIZSGÁLAT VAGY KEZELÉS KÉRÉSÉT ÉS NE
HAGYJA ABBA FOLYAMATBAN LÉVŐ ORVOSI KEZELÉSÉT OLYAN INFORMÁCIÓ
MIATT, AMIT EBBEN A JELENTÉSBEN OLVASOTT.
AMENNYIBEN SÜRGŐS ORVOSI ELLÁTÁSRA/KEZELÉSRE VAN SZÜKSÉGE, KERESSE
FEL KEZELŐORVOSÁT VAGY A LEGKÖZELEBBI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYT!
Konzultáljon háziorvosával vagy szakképzett egészségügyi kezelőorvosával arról, hogy alkalmazható-e az
ebben az Állapotfelmérésben nyújtott bármely információ vagy anyag az Ön tünetei vagy egészségügyi
állapota esetében. Mindig konzultáljon háziorvosával, mielőtt új kezelést, étrendet, testmozgást, fitnesztervet vagy egészségügyi tervet vagy programot kezd meg, mielőtt bármely gyógynövény, táplálék-

kiegészítő, vagy azok bármely kombinációjának szedését megkezdi, vagy ha kérdései, aggodalmai vannak
egészségével, valamely egészségügyi állapottal vagy bármely kezelési tervvel vagy annak menetével
kapcsolatban.
Kizárólag csak saját felelősség mellett használható az Állapotfelmérés, illetve az abban közzétett bármilyen
információ, utalás.
Sem utasításokként, sem egyértelmű nyilatkozatokként, csakis tájékoztató, figyelemfelkeltő információként
értelmezhetők a tartalmak.
A tartalmak, információk közzé tevője, megjelenítője, vagy szerzője semmilyen erkölcsi, vagy anyagi
felelősséggel nem tartozik a használatból eredő bármilyen - közvetlen vagy közvetett – jellegű kárért.
Az Állapotfelmérésnek és a benne található információknak nem szándéka semmilyen betegség
diagnózisának megállapítása, kezelése, meggyógyítása vagy megelőzése. Az Állapotfelmérés szerzője
kifejezetten kizár minden felelősséget, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy az ezekben az
anyagokban foglalt bármely és mindennemű információ, vagy egyéb tartalom alapján valamely cselekvést
megtesznek, vagy nem tesznek meg. Ezek az anyagok és információk kizárólag oktatási és tájékoztatási
célokat szolgálnak, és semmi esetre sem értelmezhetők orvosi tanácsadásként. Az Állapotfeléréssel átadott
információ nem hoz létre szakképzett egészségügyi szakemberrel való kapcsolatot, és nem szándéka ilyen
kapcsolatot helyettesíteni sem. Mindig kérje ki háziorvosa vagy más szakképzett egészségügyi szakember
tanácsát valamely egészségügyi állapotra vagy az egészségére vonatkozó bármely kérdésével, valamint
mielőtt különleges étrendbe, testmozgásba kezd, vagy táplálék-kiegészítő szedését kezdené meg.

