
   
                                              Zastosowanie biurowe: nietolerancja / odżywianie / metal 
 

Skontaktuj się z nami przez e-mail lub Livechat 
Obsługa klienta 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. 
Email: info@allergytest.com         Website: www.testnaalergie.pl 

 
Formularz zgłoszenia testu 

  
Uzupełnij następujące szczegóły i dołącz ten formularz do swoich próbek: 
 
Dane osobowe 
 
Wprowadź dane osoby testowanej: 
 
Tytuł: ____ Imię: _________________ Nazwisko: ____________________ Data urodzenia:        /        /  
 
Kod Pocztowy: _______________ 
 
Tytuł: ____ Imię: _________________ Nazwisko: ____________________ Data urodzenia:        /        /  
 
Kod Pocztowy: _______________ 
 
Tytuł: ____ Imię: _________________ Nazwisko: ____________________ Data urodzenia:        /        /  
 
Kod Pocztowy: _______________ 
 
Tytuł: ____ Imię: _________________ Nazwisko: ____________________ Data urodzenia:        /        /  
 
Kod Pocztowy: _______________ 
  
Podaj adres e-mail, aby otrzymać wyniki testu: 
 
Podstawowy adres e-mail: ______________________________________________  
 
 
O Twoim zamówieniu 
 
Imię kupującego: ___________________  Numer transakcji: __________________ 
 
Data zakupu: ___________    	
 
Proszę wyraźnie podać NUMER ZAMÓWIENIA oraz KOD POCZTOWY / KOD POCZTOWY wraz z próbkami do testowania. 
 
 

Zwróć ten wypełniony formularz z wyraźnie oznakowanymi próbkami włosów do: 
 

Healthy Stuff Online, Ul. Chmielna 73B /14, 00-801, Warsaw, Poland 
 

 
Proszę czytać uważnie: 
 
• Testy wymagają tylko kilku włosów (3/4 pasm), jeśli włosy są dłuższe niż jeden cal. 
• Testujemy każdą formę włosów z twojego ciała. 
• Idealnie próbki powinny zawierać cebulkę włosową, jednak rozumiemy, że nie zawsze jest to możliwe. 
• Podczas obcinania włosów upewnij się, że tniesz je jak najbliżej korzenia. 
• Farba do włosów lub zabiegi nie wpływają na testowanie. 
• Po pobraniu próbki włosów umieść pasma w małej zamykanej torebce, aby włosy pozostały suche i 
• bezpieczne podczas transportu. Nie wysyłaj próbek włosów w metalowej folii lub innym metalowym opakowaniu. 
• Umieść próbki włosów w bezpiecznej kopercie lub portfelu pocztowym i wyślij na powyższy adres. 
• Upewnij się, że opłacono prawidłową wysyłkę. Nieprawidłowa opłata pocztowa może powodować opóźnienia w 
przetwarzaniu. 
• Dodatkowo, sprawdź swoją nietolerancję, nie ponosimy opłaty - pakiet może zostać zwrócony. 
• Uważaj, aby nie umieszczać innych przedmiotów w tej samej torbie co próbka włosów, ponieważ może to mieć wpływ na 
badanie. 
• Upewnij się, że poprawnie podałeś wszystkie szczegóły. 
 


