PREVENCIÓ

SALUT

Risc Cardiovascular
Omega-3

inclòs!
tottot
inclòs!

170 €

Aquest estudi permet determinar l'índex Omega-3, considerat avui dia com un dels indicadors més precisos per
avaluar el risc de patir malalties cardiovasculars o
cerebrals, ja que un nivell baix d'aquest índex crea un entorn
favorable per al desenvolupament de l'arteriosclerosi.

Estudi del risc

525 €

Estudi que integra la informació genètica amb la informació
genètica i estil de vida del pacient determinant el risc
cardiovascular real. Està especialment indicat en persones
amb risc cardiovascular moderat, persones amb antecedents
familiars de malaltia cardiovascular i persones majors de
35 anys classificades en risc baix i sense antecedents
familiars.

Estudis tumorals
Avui és el futur. Anticipa’t

Estudistumorals
tumoralspreventius
Estudis
Neoplàsia de mama (BRCA)

PROGRAMA PREVENCIÓ
AMB ESTUDIS GENÈTICS
I BIOQUÍMICS
preu

1.220 €

Avaluació del risc de desenvolupar un càncer de mama o
d’ovari hereditari. Possibilita la realització d'un seguiment
personalitzat per cada pacient i els seus familiars.

Neoplàsia de còlon

315 €

Prova de cribatge per la detecció precoç del càncer de
còlon en sang. Indicat per la població en general, a partir
dels 50 anys sense antecedents familiars de la malaltia.

Consulta opcions de finançament sense interessos

finançament

12 mesos sense interessos

Orientació diagnòstica
Neoplàsia de mama

Anàlisi mol·lecular d'expresió genètica, indicat en dones
postmenopàusiques intervingudes de càncer de mama, que
permet classificar el tumor en funció del pronòstic.

Neoplàsia de pròstata

infolleida@vithas.es

2.670 €

505 €

Prova diagnòstica de detecció en orina de cèl·lules cancerígenes prostàtiques donant un resultat més específic que
l'analítica convencional en sang. Indicat en casos dubtosos
de càncer de pròstata.
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informa’t!

Dur uns hàbits de vida saludables
i fer-te revisions mèdiques periòdiques
t'ajudaran a prevenir la malaltia i possibles dolències.
L’estudi dels teus gens i bioquímica personal
permetran detectar possibles alteracions futures,
fent que gaudeixis amb plenitud d'allò que més
t'agrada.
finançament
12 mesos sense interessos
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Unitats
Especialitzades

Informa’t
636 15 08 85 / 607 43 18 79

Dilluns a divendres de 9 a 19.30h
cita online: www.vithas.es

segons servei

Tot inclòs!

Preus vàlids fins el 30.09.2016
o proper canvi de tarifes

www.vithas.es

526 €

Benestar i qualitat de vida

Diagnòstic dermatològic

Perquè el pas del temps no minvi la teva salut has d'anticipar-te i tenir cura del teu cos i la teva ment. Dur uns hàbits de
vida saludables i fer-te revisions mèdiques periòdiques
t'ajudaran a prevenir la malaltia i possibles dolències fent que
gaudeixis amb plenitud d'allò que més t'agrada.

Perfil biològic nutricional que avalua diferents paràmetres
(perfil àcids grassos, vitamines, carotenoides, estrès oxidatiu)
que comporten un envelliment cutani prematur. Indicat per a
persones que desitgin prevenir i alentir el procès normal
d’envelliment.

Els avenços en medicina posen al teu abast estudis dels gens i la
bioquímica de cadascú per detectar possibles alteracions
futures. Cada un de nosaltres és únic, la genètica, els factors
externs ambientals, socials, hàbits, personalitat, etc. intervenen
en el nostre estat físic, mental, emocional i biològic. Si t'agrada
veure't bé físicament el primer pas és conèixer l'interior. I és tan
fàcil com fer-te una prova de saliva, sang, orina o femta,
depenent de l'estudi, i obtindràs una valoració mèdica exhaustiva i unes pautes a seguir personalitzades per millorar i mantenir
un bon estat de salut.

Benestar

Adreçat a persones que volen conèixer què fer per mantenir la
salut, el benestar i la qualitat de vida en el present i el futur.
S'aconsella també abans de prendre qualsevol tipus de complement (vitamínic o nutricional) per evitar qualsevol efecte
secundari.

Anti-aging o optimització de l'envelliment
Alteracions del son

285 €

La falta de son està directament relacionada amb l'envelliment prematur i altres malalties. Aquest estudi determina els
nivells de melatonina, hormona que actua com inductor del
son a més de ser un potent antioxidant. Està indicat per a
persones amb alteracions del son, canvis rotatius dels
horaris de treball, que viatgin amb freqüència, que pateixin
d'estrès, depressió o esgotament professional (burn out).

Estrès oxidatiu

533 €

L'estrès oxidatiu és el responsable de l'envelliment prematur
i està relacionat amb nombroses malalties cardiovasculars,
neurològiques, degeneratives i alguns tipus de càncer.
Indicat per a persones que desitgin controlar el procés de
l'envelliment i prevenir les malalties relacionades amb
l'estrés oxidatiu. També per a persones amb antecedents
personals o familiars de malalties relacionades amb aquest.

954 €

Per aquelles persones que desitgin mantenir o millorar un estat
de salut òptim prevenint, en la mesura del possible, les malalties cròniques freqüents de l’edat adulta i per a persones que
tinguin antecedents familiars de malalties freqüents de l'edat.

Dietètica i Nutrició
Ment-aliment

414 €

Pacients amb alteracions de l'humor, del caràcter o amb declivi
cognitiu i persones amb antecedents familiars d'aquestes
alteracions. Indicat per qui desitja gestionar proactivament i
optimitzar la seva salut i funció cerebral.

Dolències cròniques (enzim DAO)

235 €

Indicat especialment per persones que pateixen habitualment
dolències tals com migranya, cefàlees vasculars, transtorns
gastrointestinals, intestí irritable, restrenyiment o diarrea,
flatulència, transtorns dermatològics, com l’atopia o la psoriasi,
transtors ossis, alteracions musculars, fibromiàlgia, fatiga
crònica i altres.

Intoleràncies alimentàries

446 €

Tenir intolèrància a algún aliment pot causar lleus i moderades
molèsties que no impideixen dur una vida normal, tot i que amb
el temps poden arribar a causar malalties greus i/o cròniques.
Indicat en casos de transtorns intestinals (dolors abdominals,
estrenyiment, diarrea, inflor abdominal, nàusees, gastritis, etc.),
problemes dermatològics (acnè, èczemes, psoriasi, picor i
urticària), molèsties neurològiques (mal de cap, migranya,
mareig i vertígen), alteracions respiratòries (tos, bronquitis,
asma i rinitis), afeccions psicològiques (ansietat, depressió,
fatiga i hiperactivitat) i transtorns musculoesquelètics (dolor,
rigidesa, artritis i fibromiàlgia).

Salud digestiva i intestinal
Intolerància a la lactosa

369 €

No metabolitzar la lactosa (sucre de la llet) pot produir
diferents transtorns gàstrics i consegüents malalties.
Aquest estudi detecta la predisposició genètica a la
intolerància a la lactosa.

Detecció de gluten en la dieta

215 €

Control de la dieta sense gluten en pacients celíacs, amb
sensibilitat al gluten no celíaca o amb al·lèrgia al gluten.
Control de la dieta sense gluten en trastorns relacionats
amb el gluten com esofagitis eosinofílica, duodenitis limfocitària, anèmia ferropènica o diabetis mellitus tipus I, entre
d'altres. Diagnòstic de la malaltia celíaca refractària, és a
dir, que tot i treien el gluten de la dieta es continua tenint
simptomatologia.

Estudi microbià de la flora
intestinal

230 €

Estudi del canvis en la flora intestinal que estan directament relacionats amb l'origen de nombroses malalties tals
com inflamacions intestinals, alteracions en l'absorció de
nutrients (anèmies persistents), pell atòpica, candidiasis
crònica, etc.

Intolerància al gluten

290 €

La cel·liaquia es produeix per una intolerància permanent
al gluten, que apareix en individus genèticament susceptibles. Aquest estudi detecta la predisposició genètica a
aquesta malaltia.

