TEST SUBMISSION FORM
Please complete the following details and enclose this form with your hair sample and send
in a small envelope to your nearest delivery point, please make sure you pay for the correct
amount of postage or our facility may not receive your letter. Please text clearly!

Please enter the details of the person being tested:
First name: ______________________________________________
Last name: ______________________________________________
Order number: ______________________________________________
Order date: ______________________________________________

Please provide an email address to receive test results (text clearly):
Primary email address: ______________________________________________

Purchased test:
Check the correct box below on the purchased test.

□
□
□
□

Name

Items tested

Total Premium

750 food- and non food items, 80 nutritional items
and 50 metals tested

Core

100 food items and 50 non food items

Pet Food Allergy Test

30 food items for pets

For Two*

750 food- and non food items, 80 nutritional items
and 50 metals tested

*If you have purchased a couples test “For Two”, then please fill out a form for each person being tested and
make sure the hair sample is clearly marked with the person’s name.
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Send this form to your closest delivery point
Return this completed form with your clearly labelled hair sample to your closes delivery point.

INSTRUCTIONS
Tests vereisen slechts enkele haartjes (3/4 draden) als het haar langer is dan een inch.
We testen elke vorm van haar uit uw lichaam.


Idealiter zouden monsters de haarwortel moeten omvatten, maar we begrijpen dat dit
niet altijd mogelijk is.



Als je het haar knipt, zorg er dan voor dat je zo dicht mogelijk bij de wortel snijdt.



Haarverf of behandelingen hebben geen invloed op het testen.



Zodra het haarmonster is verzameld, plaatst u de draden in een kleine afsluitbare
zak, zodat het haar droog en veilig blijft tijdens het transport. Stuur geen
haarmonsters in metaalfolie of andere metalen verpakkingen.



Plaats haarmonsters in een beveiligde envelop of portemonnee en plaats deze in ons
lab.



Zorg ervoor dat de juiste verzendkosten worden betaald. Onjuiste verzending kan
vertragingen in de verwerkingstijd veroorzaken.



Let op dat u geen andere items in dezelfde tas als uw haarmonster plaatst, omdat dit
van invloed kan zijn op het testen.



Zorg ervoor dat je alle details correct hebt ingevuld.

QUESTIONS?
Please send an email to sales@healthdiagnosticslab.com.
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