ANALIZA-BAROMETRU
A NEUROTRANSMIȚĂTORILOR
ȘI HORMONILOR DE STRES
Un instrument pentru diagnosticarea stresului cronic
și recomandări post-testare personalizate.

CONCEPTUL NEUROSPOT
PERSONALIZAREA TRATAMENTULUI PE BAZA RECOMANDĂRILOR POST-TESTARE
Rezultatele testului NEUROSPOT sunt însoțite de recomandări post-testare
care permit conﬁgurarea unui tratament personalizat pentru restabilirea
echilibrului asigurat de buna funcționare a neurotransmițătorilor și a
hormonilor de stres.
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Serotonina

Dopamina
Adrenalina

tratamente naturopate cu produse ﬁtoterapeutice sau homeopatice;
substanțe adaptogene;
cofactori de sinteză a neurotransmițătorilor;
uleiuri esențiale;
vitamine;
minerale;
micronutrienți și amino-acizi;
probiotice.
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Cortizol

Glutamat

Noradrenalina

GABA

DHEA

SIMPTOMELE STRESULUI CRONIC

CONCEPTUL NEUROSPOT

Neurotransmițătorii cu rol excitant, cei cu rol inhibitor, precum și anumiți
hormoni sunt parte a răspunsului normal ﬁziologic la stres, dar numai în
condițiile în care aceștia se aﬂă într-un echilibru perfect. Orice perturbare a
acestei balanțe energetice asigurate de adrenalina, noradrenalina,
dopamină, serotonină, GABA, cortizol sau DHEA poate conduce la apariția
unor probleme de sănătate.

ANALIZA NEUROTRANSMIȚĂTORILOR CA BIOMARKERI
PENTRU AFECȚIUNI NEUROENDOCRINE

Când acest dezechilibru se menține pe perioade îndelungate și împiedică
regenerarea neurotransmitățorilor consumați și depozitarea acestora în
neuroni, organismul nu mai reacționează adecvat și se poate instala stresul
cronic, cu consecințe dintre cele mai diverse asupra sănătății.
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Depresie

Testul NEUROSPOT măsoară nivelul la care se aﬂă neurotransmițătorii și
hormonii de stres, pe baza unei probe de urină și a unei mostre de salivă,
ﬁind astfel un bun instrument de diagnosticare a stresului cronic.

Ce avantaje oferă testul NeuroSpot în practica clinică?
• Modalitate de a obiectiva nivelul de stres înainte ca simptomele conexe să
se agraveze, în special pentru a preîntâmpina situațiile în care pacienții ajung
prematur la tratamente cu somnifere, antidepresive sau medicamente de
substituție hormonală.
• Abordare terapeutică individualizată, recomandată pe baza rezultatelor.
• Tehnologie patentată care asigura rezultate sigure și valide.
• Recoltarea simplă a probelor de urină și salivă, la domiciliul pacientului.

Testul este disponibil în două variante de testare, care măsoară

Dificultăți
de concentrare

Epuizare

Migrenă
Schimbări
de dispoziție

următorii neurostransmițători și hormoni de stres:

Anxietate
Tulburări
de somn

Serotonina
Dopamina
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