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SAĞLIKLI YAŞAMIN 
YAPI TAŞLARI

ImuPro, daha sağlıklı bir yaşama açılan yolda  

güvenilir bir dosttur. Test sonuçlarınız ve kişisel beslenme rehberiniz, size iyi 
gelen gıdalar ile vücudunuzda reaksiyona sebep olan „tetikleyici gıdaları“ 
saptamanızda yardımcı olacaktır. Siz dokunan gıdalardan uzak durarak, 
vücudunuzdaki olası inflamatuvar süreçleri azaltabilir, hatta durdurabilir ve 
vücudunuzun kendini toplamasını sağlayabilirsiniz.

Bu kapsamda 270 kadar gıda test edilir. Test sonuçlarıyla 
birlikte kişisel beslenme konseptinizle de tanışacaksınız. - 
Daha sağlıklı bir yaşam için uymanız gereken temel ilkeler.

ImuPro testi yaptırın. – Daha sağlıklı bir yaşam için uymanız gereken 
temel ilkeleri öğrenin.

IMUPRO 
Kişisel beslenme analizi & kişisel rehberlik
ImuPro, IgG gıda alerjilerine yönelik güvenilir 
ve kapsamlı bir kan testi ile  test sonrası 
benzersiz rehberlik hizmetlerinden oluşan bir 
konseptdir.

Neyse ki bu konuda size yardım edebilecek 
güvenilir bir tanılama testi ve beslenme konsepti var: 
ImuPro. ImuPro ile kronik şikayetlerinizin sebebinin 
gecikmeli gıda alerjisi olup olmadığını 
öğreneceksiniz. 

IgG gıda alerjisi nedir? Tip III gıda 
alerjisinde, bağışıklık sistemi genellikle zararsız 
gıda alerjenlerine ve IgG antikorları denen 
spesifik antikorların üretimine tepki verir. Bu 
antikorlar daha sonra inflamatuar reaksiyona 
sebep olan çeşitli kronik rahatsızlıklara sebep 
olabilir. Bu semptomlar gecikmeli olarak ortaya 
çıkar.

Not: IgG gıda alerjisi klasik gıda alerjisi 
ilekarıştırılmamalıdır (tip I). Eğer tip I gıda alerjiniz 
varsa, immun sistem IgE antikorları üretir. Bu 
antikorlar anında alerjik reaksiyona yol açarlar. Ciltte 
şişme, döküntü, kaşıntı, nefes almada güçlük hatta 
anaflaktik şok gibi belirtiler saniyeler veya dakikalar 
içinde ortaya çıkar. ImuPro, bu IgE alerjilerini 
araştırmaz. 

IgG Gıda Alerjisi
Bir türlü kurtulamadığınız kronik şikayetleriniz varsa, 
bunun nedeni gecikmeli bir IgG gıda alerjisi (tip III) 
olabilir. IgG gıda alerjileri çoğu zaman fark edilmeden 
varlığını sürdürür. Bu semptomların ancak tetikleyici 
gıdanın tüketilmesinden saatler hattagünler sonra 
ortaya çıkar. Bu durum IgG gıda alerjilerinin teşhisini 
oldukça  güçleştirir.
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Adım 2

Test sonrası benzersiz rehberlik

Adım 1

IgG gıda alerjisi için kan analizi

IgG Gıda Alerjisi: Teşhis ve Danışmanlık



IMUPRO KONSEPTİ -  
TEŞHİS VE REHBERLİK
Kapsamlı bir laboratuvar analizi yapılarak, spesifik gıda 
proteinleriyle bağlantılı yüksek IgG antikor düzeyleri 
güvenilir ve kesin olarak ölçülür. Test sonucunuzla birlikte, 
sonuçları yorumlamanızı ve anlamanızı sağlayan kapsamlı 
bir beslenme rehberi tarafınıza sunulur.

2. Provokasyon evresi

Eliminasyon evresinden 
sonra provokasyon diyetine 
geçer ve bir önceki evrede 
uzak durduğunuz gıdaları 
birer birer menüye dahil 
etmeye başlarsınız. 
Provokasyon evresi size 
kişisel “tetikleyici 
gıdalarınızı” tanıma olanağı 
sağlar. Bir gıdanın 
şikayetlerinize yol açan gıda 
olup olmadığına karar 
verebilmek için her seferinde 
sadece bir yeni gıda tekrar 
menüye dahil edilmelidir. 

 

1. Eliminasyon evresi
Eliminasyon evresi sırasında, 4-
günlük rotasyonlar halinde, IgG 
antikor düzeyleri normal gıdaları 
tüketebilirsiniz. Bu, hem yeni 
gecikmeli gıda alerjilerinin 
engellenmesi hem de dengeli 
beslenmenin sürdürülmesi 
bakımından fayda sağlayacaktır. 
Bu evrede IgG antikor düzeyleri 
yüksek çıkan tüm gıdalardan uzak  
durulmalıdır. Bu sayede 
inflamatuvar süreçler azaltılabilir 
veya tümüyle kesilebilir. Bu evreye 
en az 5 hafta boyunca devam 
etmelisiniz .

3.Stabilizasyon evresi

Stabilizasyon evresinde, bir önceki 
provokasyon evresinde tespit 
edilen tetikleyici gıdalardan en az 
bir yıl uzak durulmalıdır. Böylece 
IgG antikorları azalacak ve 
vücudunuz kendini toplama fırsatı 
yakalayacaktır. Sonra yeni bir 
provokasyon evresi başlar. Bu 
süreçte, sürekli olarak uzak 
durmanız gereken bir veya iki 
gıdanın varlığını keşfedebilirsiniz.

ImuPro Screen’de toplam 22 gıda analiz edilir. IgG gıda alerjiniz olup olmadığını
öğrenmenin basit ve hızlı bir yoludur. Salt tanılama amaçlı bir tetkiktir. 

ImuPro Screen+’de (44 gıda) süt ürünleri, tahıllar ve tavuk yumurtası gibi çok yaygın
44 gıda analiz edilir. Tetkik sonunda, tüm test sonuçlarını toplu halde görebileceğiniz 
kapsamlı bir rapor sunulur. Herhangi bir beslenme tavsiyesi içermez.

ImuPro Basic’de (90 gıda) tipik et, sebze, meyve ve tahıl türleri, süt ürünleri vetavuk
yumurtası gibi en önemli 90 gıda analiz edilir. Tetkik sonunda, tüm sonuçları toplu halde 
görebileceğiniz kapsamlı bir raporla birlikte İçinde 4-günlük rotasyon diyetinizle ilgili kişisel 
tavsiyelerin de yer aldığı kişisel beslenme rehberiniz de sunulur.

ImuPro Basic+’da (180 gıda) tipik et, sebze, meyve ve tahıl türleri, süt ürünleri ve
tavuk yumurtası gibi en önemli gıdaların ve alternatifleri olan 180 gıda analiz edilir. Tetkik 
sonunda, tüm sonuçları toplu halde görebileceğiniz kapsamlı bir raporla birlikte, içinde  
diyetinizle ilgili kişisel tavsiyelerin de yer aldığı kişisel beslenme rehberiniz de sunulur.         

ImuPro Complete’de toplam 270 gıda ve katkı maddesi analiz edilir. Hem tipik et, sebze,
meyve ve tahıl türleri, süt ürünleri ve yumurta gibi gıdalar, hem de bunların alternatifi olan 
gıdalar test edilir. Bu test kapsamında ayrıca yörelere özgü gıdalar ile çok sayıda baharat, 
çay, kahve, şarap, kıvam artırıcı madde ve koruyucu madde de analiz edilir. Elde edilen 
bulgular ışığında, diyetinizde son derece titiz değişikliklere gidilebilir. Bu da size, 4-günlük 
rotasyonlarınızda çok çeşitli alternatif gıdalardan yararlanma olanağı verecektir. Tetkik 
sonunda, tam sonuçları toplu halde görebileceğiniz kapsamlı bir raporla birlikte size diyet 
değişikliğinizde yol gösterecek kişisel beslenme rehberiniz de sunulur. Doküman 
paketinizde ayrıca, kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir yemek tarifleri kitabı da bulunmaktadır.

Beslenme rehberi üç 
önemli evreden oluşur:

ImuPro Complete

   270 gıda - Tetkik sonunda, tüm test sonuçlarını toplu halde 
görebileceğiniz kapsamlı bir rapor 
   Kişisel beslenme rehberi
   Kişisel ihtiyaçlarınıza uygun spesifik yemek tarifleri kitabı

ImuPro Basic

   90 gıda - Tetkik sonunda, tüm test sonuçlarını toplu halde  
görebileceğiniz kapsamlı bir rapor 
    Kişisel beslenme rehberi

ImuPro Screen+

   44 gıda - Tetkik sonunda, tüm test sonuçlarını toplu halde    
görebileceğiniz kapsamlı bir rapor 

ImuPro Screen
   22 gıda - Tetkik sonunda, test edilen tüm gıdalara ilişkin tam 
sonuçları toplu halde görebileceğiniz kısa bir rapor 

   180 gıda - Tetkik sonunda, tüm test sonuçlarını toplu halde     
görebileceğiniz kapsamlı bir rapor 
   Kişisel beslenme rehberi

ImuPro Basic+

- 22 gıda

- 44 gıda

- 90 gıda

- 180 gıda

- 270 gıda




