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Daphne Lab é uma marca LÍDER no setor das intolerâncias alimentares de terceira geração, presente 
em toda a Itália com uma forte ênfase a nível internacional. Especializada no campo das novas 
Tecnologias Paládio para BioMetaTest, desenvolveu um sistema de investigação das biofrequências 
que podem ser analisadas pelas amostras de cabelo ou saliva. Com este sistema, os laboratórios 
Daphne Lab podem processar 30 BioMetaTest, analisar mais de 600 alimentos, 200 vírus e bactérias, 
25 vitaminas, 30 minerais, metais tóxicos, metabolitos, órgãos e muito mais. A única empresa no 
campo da medicina natural com um sistema avançado de gestão da qualidade em relação ao meio 
ambiente e uma Carta de Serviços inovadora que visa respeitar os clientes. Relatada por 94% de 
estudos de repetibilidade e está em conformidade com os padrões internacionais ISO 9001.
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Método relatado com 
94% de repetibilidade

a sua saude é lida nos nossos testes

* Todos os produtos BioMetaTest, Thema e Paineis S são produtos editoriais e quaisquer serviços associados são não médicos, não clínicos, não prescritivos, destinados a "campos de alterações" e não a condições médicas. A análise 
ocorre em biorressonância (ver norma C5 UNI 11491). Todas as informações detalhadas podem ser encontradas em "notas legais" do site www.daphnelab.com. Este documento é apenas para �ns informativos. Cada BioMetaTest 
deve sempre ser aprovado pelo seu médico. Os produtos editoriais e quaisquer serviços são fornecidos pela Unizenic Limited e são distribuídos em vários países por empresas locais.



Para mais detalhes:  www.daphnelab.com

Thema 04 é uma profunda análise bioenergé�ca de 
centenas de cepas virais, incluindo cepas intes�nais, 
fungos, leveduras e parasitas. Um teste altamente 
inovador no campo da medicina natural com protocolos 
adequados de defesa imunológica e aconselhamento 
complementar.
Thema 04, também detecta as predisposições aos vírus, 
proporcionando a prevenção mais adequada e 
conselhos contra vírus/bactérias com os quais você está 
em dissonância bioenergé�ca. *

A DISBIOSE INTESTINAL representa uma desorganização 
da flora bacteriana e uma intoxicação do intes�no, 
muitas vezes também grave. A Disbiose poderia levar a 
níveis de perturbação: deficiências do sistema 
imunológico, velhice prematura, alterações de humor, 
fadiga, dores de cabeça, problemas com gastrite, colite, 
dificuldade de digestão, doenças graves do intes�no. 
Thema 06 controla e verifica o equilíbrio da flora 
bacteriana delicada, aminas tóxicas e enzimas 
diges�vas, que desempenham um papel importante na 
saúde e no es�lo de vida correto para o nosso 
bem-estar. *

De qual alimento você é intolerante? Sua dieta é eficaz? 
BIOINTOLERÂNCIAS ALIMENTARES representam um 
modo de alterações que retarda certas funções 
metabólicas. As biointolerâncias podem aumentar a 
tendência para ganhar peso e induzir doenças agudas ou 
crônicas. O Thema 400 é capaz de fornecer uma tabela de 
alimentos aos quais você é intolerante, um esquema 
alimentar personalizado, um programa de bem-estar e 
uma avaliação interpreta�va de 360°. Existem mais de 
600 alimentos, 6 índices, tabelas nutricionais, ginás�ca, 
etc.
Uma versão mais adequada para crianças também está 
disponível, solicite informações sobre o Thema Junior! *

É o BioMetaTest mais abrangente, rico em tabelas e 
vetores, projeções e esta�s�cas, três �pos de testes: 
intolerância alimentar, mineralograma e disbiose 
intes�nal. Contém tabelas esta�s�cas de coleta de 
alimentos, IMC, mini relatórios sobre o peso do 
indivíduo e painel de poluentes metabólicos 
enriquecidos em relação ao mineralograma individual. 
Ele oferece uma integração entre os três testes de uma 
perspec�va holís�ca de riqueza e plenitude de detalhes.
Uma versão mais adequada para crianças também está 
disponível, solicite o Thema Exclusive Junior! *

Você se sente cansado antes de um jogo? Você sempre 
tem dores musculares? Você quer melhorar seu 
desempenho espor�vo e mudar sua a�tude dinâmica? 
Thema 03 VMA analisa o metabolismo muscular e 
quan�fica vitaminas, minerais e aminoácidos a serem 
tomados para enfrentar um esporte.
O Thema 03 VMA é adequado para atletas antes de um 
campeonato para aumentar sua performance espor�va 
muscular, dinâmica, de força e coordenação.
Voce não é um espor�vo? 
Prove o VMA Manager & Student, para memória e 
stress intelectual. *

Menopausa, osteoporose e cálcio ...
Com Thema 07, o metabolismo do cálcio é man�do sob 
estrito controle. Não é suficiente saber apenas a 
quan�dade de cálcio, mas também como é 
metabolizado no corpo e os metabólitos envolvidos.
Thema 07 não só fornece uma análise bioenergé�ca 
simples das quan�dades percentuais, mas também 
oferece uma avaliação personalizada ampla e 
adequada, além de um protocolo voltado para o 
bem-estar psico�sico para um equilíbrio adequado do 
cálcio. *

A bioenergé�ca dos órgãos revela valores de referência 
para conhecer o estado de saúde e a dinâmica funcional 
dos órgãos vitais. O Thema 05, único teste do gênero, 
graças à técnica holográfica, a par�r de cálculos sobre os 
meridianos da MTC (medicina tradicional chinesa), 
também fornece importantes indicações sobre as 
tendências de diversas doenças, além de fornecer 
orientações sobre es�los de vida mais adequados ao 
indivíduo. *
 

Os remédios florais de Bach estão centrados no cuidado 
de estados emocionais, medos e inseguranças. Ideal 
para o tratamento de stress e distúrbios mentais, mas 
também para muitos distúrbios alimentares, como 
fome nervosa ou ataques de pânico, colite e gastrite de 
origem nervosa. 
O Thema 10 permi�rá que você descubra o grupo de 
Florais de Bach mais indicado e levará gen�lmente a 
consciência do sujeito para uma luz interior e bem-estar 
mental. *

Nossa estrutura orgânica consiste em 80% de água e 
19% de minerais que desempenham um papel 
importante no bom funcionamento do metabolismo 
humano. Através do Thema 02 Mineralograma é 
possível conhecer o próprio desempenho endócrino e, 
portanto, o atual estado de saúde e as tendências em 
relação às futuras doenças. A análise de metais pesados 
permite iden�ficar o grau de toxicidade em seu corpo e 
mostrar o sistema para eliminar toxinas. *
 

O Thema 11 visa um aspecto muito importante da nossa 
saúde: o ferro como mineral essencial à vida e os ciclos 
do sistema metabólico. Descobrir como é depositado e 
quais são as deficiências ocultas do ferro é tão 
importante quanto vital.
Thema 11 destaca com uma visão bioenergé�ca, 
deficiências, excessos, relacionamentos, tendências 
com estruturas altamente dinâmicas e precisas dos 
metabólitos envolvidos para melhor avaliar o 
metabolismo sistêmico e funcional do ferro em nosso 
corpo. *

A Metabolização das gorduras, as condições de saúde do 
coração, o estado de bem-estar do nosso sistema 
circulatório ...
... avaliações, tabelas, porcentagens e expressões sobre 
o motor mais importante do nosso sistema: o coração.
Thema 12 contém uma série de ar�gos, painéis de 
análise e comparações sobre as condições de saúde do 
coração e da metabolização das gorduras, uma visão 
geral das tendências funcionais e um programa de 
bem-estar que visa a saúde do seu coração e do coração 
de quem é importante para você. *

O Thema an�envelhecimento oferece uma visão 
completa dos processos de envelhecimento do corpo 
através de uma análise específica e exata.
Thema 08 inclui a análise bioenergé�ca do processo de 
oxidação, em par�cular dos polifenóis conhecidos como 
an�oxidantes poderosos, a condição da pele, a 
quan�ficação de vitaminas e minerais e a presença de 
alterações dos campos geopá�cos. *

Thema 09 de bioarquitetura permite que você descubra 
se seu corpo é afetado pela energia geopá�ca nega�va, 
o fluxo de energia no quarto ou na sala de estar pode 
fluir de maneira pouco harmoniosa, ou você pode sofrer 
de síndromes por causa da poluição eletromagné�ca, 
ser sensível às radiações ou simplesmente dormir com a 
cabeça em direção a um ponto cardeal errado.
O corpo registra suas informações energé�cas de onde 
você mora e o Thema 09 as revela. *

Não apenas um BioMetaTest sobre esté�ca, beleza, 
celulite e an�envelhecimento ...
... Thema Esthe�c vai além e integra dois testes!
O Thema Esthe�c é composto pelo BioMetaTest sobre 
intolerâncias alimentares com mais de 600 alimentos, 6 
índices biológicos, tabelas de ginás�ca, dieta e Thema 
An�Age de análises bioenergé�cas em metabólitos 
oxidológicos, polifenóis esté�cos, distonia cutânea, 
campos geomagné�cos que podem induzir alterações 
do sistema Oxidológico, vitaminas e minerais para 
reduzir radicais livres e referências para esté�ca e 
celulite. *

Mesmo os nossos amigos de quatro patas têm 
problemas intes�nais ou alterações no metabolismo 
devido a alimentos intolerantes. O Thema Alfa tem sido 
estudado na alimentação de cães e gatos: através de 
um tufo de seus pelos é possível voltar às intolerâncias 
veterinárias e compreender uma série de distúrbios 
que “afligem” nossos amigos domés�cos aos quais são 
frequentemente ignoradas pelo homem. *
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Teste de DNA de 
Nutrigené�ca ELGENETIX

Teste de DNA de 
intolerância a LACTOSE

Teste de DNA de predisposição 
para a DOENÇA CELÍACA

Novo Teste Nutrigené�co para análise de DNA 
mul�fator, indicações nutricionais personalizadas e 

recomendações baseadas em seu DNA.

A lactose é a intolerância enzimá�ca mais comum e 
é determinada pela ausência da enzima necessária 

para a metabolização dos alimentos.

A doença celíaca é uma inflamação crônica do intes�no delgado, 
desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos 

gene�camente predispostos.

Fumaças tóxicas12S


