
  Kontor: Intoleranser / näring / metaller 

 
 

Kontakta oss via e-post eller livechatt 
Kundtjänst aktiv 24 timmar om dygnet, från måndag till fredag 
E-post: info@allergytest.com         Web site: www.allergytest.se  
 

 

Testformulär 

Vänligen ange följande information och bifoga detta formulär med dina prov (er): Personliga detaljer 

Ange uppgifterna för den eller de personer som testas: 

Titel: ____ Fornamn: _________________ Efternamn: _______________________  

Fodelsedatum:             /           /                 Postnummer: ________________ 

Titel: ____ Fornamn: _________________ Efternamn: _______________________  

Fodelsedatum:             /           /                 Postnummer: ________________ 

Titel: ____ Fornamn: _________________ Efternamn: _______________________  

Fodelsedatum:             /           /                 Postnummer: ________________ 

Titel: ____ Fornamn: _________________ Efternamn: _______________________  

Fodelsedatum:             /           /                 Postnummer: ________________ 

 

Ange en e-postadress för att få testresultaten: 

Primär e-postadress: ______________________________________________  

 

Information om din beställning: 

Köparens namn: ___________________   Transaktionsnummer: __________________ 

Köpsdatum: ___________                        Snabba leveranser spåras:  SI’ / NO 

 

Ange tydligt ORDERNUMMER och POSTKOD med provet / proven som ska testas. 
______________________________________________________________________________________ 

Returnera det ifyllda formuläret med hårproverna tydligt märkta till: 

Allergy Test, Healthy Stuff Online, Box 1550, 116 74 Stockholm, Sweden 
 

Vänligen läs noga: 
 
• Tester kräver endast ett fåtal hårstrån (3/4 trådar) om håret är längre än en tum.  
• Vi testar alla hårtyper på din kropp.  
• Helst bör proverna innehålla hårroten, men vi förstår att det inte alltid är möjligt.  
• Om du bestämmer dig för att klippa håret måste du klippa det så nära roten som möjligt.  
• Färgämnen eller behandlingar påverkar inte testerna.  
• När hårprovet har samlats upp, placera låsen i en liten förseglad påse för att säkerställa att håret förblir torrt och säkert under transporten. Skicka inte hårprover i 
metallfolier eller annan metallförpackning.  
• Lägg dina hårprover i ett säkert kuvert eller postmapp och skicka till ovanstående adress.  
• Se till att fraktkostnaderna betalas korrekt. Felaktig porto kan orsaka förseningar i behandlingstiderna. Testa heller inte din intolerans för att betala dessa avgifter och 
paketet kan skickas tillbaka.  
• Var försiktig så att du inte inkluderar andra föremål i samma kuvert som hårprovet, eftersom det kan påverka testningen.  
• Se till att du har angett alla detaljer korrekt. 


