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ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSA
Włosy, w przeciwieństwie do doraźnego badania krwi czy moczu, to niezawodny wskaźnik
odzwierciedlający długoterminową ekspozycję na niedobory lub przekroczenia norm zawartości
minerałów w organizmie. Istnieje bardzo ścisła korelacja między zawartością pierwiastków śladowych
we włosach a zaburzeniami metabolicznymi, wieloma chorobami oraz stanami niedoboru
mikroelementów. Mieszki włosów nie mają możliwości wchłaniania substancji z otoczenia, jego
jedyny budulec pochodzi z organizmu człowieka. Dzięki analizie pierwiastkowej włosa można wykryć
nie tylko chorobę, ale już samą tendencję do schorzenia i zapobiec jego wystąpieniu lub rozwojowi
(np. w cukrzycy).
Analiza pierwiastkowa włosa przeprowadzana jest przy zastosowaniu nowoczesnej metody
analitycznej - spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym.
Celem badania jest:
― zweryfikowanie niedoboru lub zbyt wysokiej zawartości makro- i mikroelementów
w organizmie
― określenie poziomu zawartości metali ciężkich
― ocena stanu mineralnego organizmu oraz określenie ryzyka związanych z nim stanów
chorobowych
Analiza pierwiastkowa włosa ma zastosowanie m.in. w przypadkach zagrożenia:
― zespołem złego wchłaniania
― alergiami
― zaburzeniami hormonalnymi
― zaburzeniami neurologicznymi
― zaburzeniami dermatologicznymi (łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów)
― otyłością
― schorzeniami kostno-stawowymi
― zaburzeniami kardiologicznymi
― zatruciami pierwiastkami toksycznymi
― zaburzeniami słuchu
Bardzo istotna jest również możliwość:
― Profilaktyki - zapobiegania powstawania schorzeń
― Kompensowania niedoborów przy długotrwałym wysiłku fizycznym i podczas rehabilitacji
― Diagnozy podczas planowania i przebiegu ciąży dla par starających się o powiększenie rodziny
- przy problemach z zajściem w ciążę (zalecane jest badanie dla obojga partnerów)
Główne zalety analizy pierwiastkowej włosów:
― Próbki do badań bardzo łatwo pobrać
― Pozwala na wykrycie niedoborów lub zatruć długo przed wystąpieniem objawów
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― Stężenia większości mikro- i makro- elementów są znacznie wyższe we włosach niż we krwi,
a tym samym łatwiej wykryć ich niedobory
― Włosy zostały wybrane przez Światową Organizację Zdrowia jako medium w celu
przetestowania wpływu metali ciężkich na organizm ludzki
― Analiza pierwiastkowa włosów pozwala na ustanowienie indywidualnych zaleceń
żywieniowych i suplementacji diety jak również oszacowanie typu metabolicznego oraz
tendencji do różnych chorób
Kiedy warto zrobić analizę pierwiastkową włosa?
― Kiedy chorujesz. Między innymi w przypadku zespołu złego wchłaniania, zaburzeń
hormonalnych, zaburzeń neurologicznych, schorzeń kostno-stawowych, kardiologicznych,
zatruć pierwiastkami toksycznymi, zaburzeń dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo,
wypadanie włosów), zaburzeń słuchu, leczeniu otyłości, przy długotrwałym wysiłku fizycznym
oraz rehabilitacji, podczas planowania i przebiegu ciąży, dla par starających się
o powiększenie rodziny - przy problemach z zajściem w ciążę (zalecane jest badanie dla
obojga partnerów), oraz wielu innych schorzeniach
― Kiedy chcesz wiedzieć jaka jest zawartość w organizmie ważnych dla Twojego zdrowia
pierwiastków oraz czy Twój organizm jest w stanie równowagi pierwiastkowej
― Kiedy chcesz się dowiedzieć jak dobrać odpowiednią dietę lub suplementację
― Kiedy włosy nie są gładkie i gęste

W zakresie analiz pierwiastkowych włosa Centrum Zdrowia SALUS współpracuje
z renomowanym Laboratorium SCALLAD, Poznań, ul. Rubież 46H, tel. 535
801 228, e-mail: biuro@scallad.pl, www.scallad.pl
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