Sadece ofis kullanımı için: İntolerans  Besin  Metal 
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ALERJİ TESTİ

Bu formu yazdırın
Bu formu yazdırın ve
bilgilerinizi girin.

Alerji Testi'ni bizden satın
aldığınız için teşekkür ederiz!
Testinizin işleme geçmesi için
lütfen talimatları uygulayın...
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Numunenizi alın
Saç numunelerinizi
alın, belirgin olacak
biçimde etiketleyin ve
güvenli bir şekilde
saklayın.

03
Formunuzu ve
numunenizi postayla
gönderin
Numunelerinizi ve bu
formu birlikte gönderin.

FORMUN VE NUMUNELERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
Allergy Test. Aeropark İş MerkeziYenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı
No:11 A Blok Kat:5
Pendik-İstanbul-TÜRKİYE

Lütfen siyah tükenmez kalem kullanarak İngilizce dilinde
ve büyük harflerle formu doldurun
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KİŞİSEL BİLGİLER

Test edilecek kişilerin bilgilerini girin...

Kişi 1 (eğer satın alınan test tek kişilik ise):
Unvan:

Ad:

Soy ad:

Doğum tarihi:

GG/AA/YY

Soy ad:

Doğum tarihi:

GG/AA/YY

Soy ad:

Doğum tarihi:

GG/AA/YY

Soy ad:

Doğum tarihi:

GG/AA/YY

Kişi 2 (eğer çiftler veya aile için satın alındıysa):
Unvan:

Ad:

Kişi 3 (eğer aile için satın alındıysa):
Unvan:

Ad:

Kişi 4 (eğer aile için satın alındıysa):
Unvan:

02

Ad:

SİPARİŞİNİZ Sipariş bilgilerini ve sonuçların gönderileceği eposta adresini girin...
Web Sipariş ID:

Ad:

AT -

Adres:
Posta kodu:

Satın alma tarihi:

Eposta:

GG/AA/YY

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN:
Sadece 5-7 saç teline ihtiyaç duyuyoruz ve en azından 2,54cm uzunluğunda olmaları gerekiyor.
Numunenin baş bölgenizden olması gerekmiyor, her vücut tüyü üzerinde test yapıyoruz.
İdeal olarak saç numunelerinin kökü de dâhil edecek biçimde olmasını tercih ediyoruz ancak
bunun birçok kişi için acı verici olabileceğinin farkındayız. Eğer saçınızı kesiyorsanız, köke
olabildiğince yakın şekilde kestiğinizden emin olun.
Saç boyası testleri etkilememektedir.
Saç numuneleriniz toplandıktan sonra, aktarım esnasında kuru ve güvende kalmalarını
sağlamak için saç tellerini tercihen kapalı bir numune torbasına yerleştirin.
Her numunenin uygun bir şekilde etiketlendirildiğinden emin olun.
Saç numune torbalarını ve teslim formunu bir zarfa yerleştirin.

Tüm test sonuçlarını 7-10 iş günü içerisinde (test merkezinin sonuçları aldığı tarihten itibaren)
göndermeyi planlıyoruz.
Posta ücretinin doğru ödendiğinden emin olun. Hatalı ödeme, işlem sürecinde büyük
gecikmelere sebep olabilir. Buna ek olarak İntolerans Test Grubu bu ücretleri ödemekle
yükümlü değildir ve gönderiniz iade edilebilir.
Saç numunelerini metalik folyo veya diğer metalik ambalajlarla göndermeyin.
Testinizi etkileyebileceğinden ve sonuçlarınızı yanlış gösterebileceğinden saç numunenizin
olduğu torbaya başka bir eşya koymamaya lütfen dikkat edin.
Yazdırılan raporların hiçbirini GÖNDERMİYORUZ. Test için sadece saç numuneleriniz
gerekiyor ve test sona erdiğinde sonuçlarınız size gönderiliyor.

Yardım için lütfen web sitemizi ziyaret edin ve eposta yoluyla ya da Canlı Sohbet sistemimiz üzerinden iletişime geçin...

Eposta: info@allergytestturkey.com | Web Sitesi: www.allergytestturkey.com

