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Prislista konsultation 

Hälsokonsultation nybesök, 60 min. / 90 min. / 2 timmar                           890 kr / 1300 kr / 1500 kr 

Återbesök 15 min./ 30 min. / 60 min.              250 kr / 400 kr / 750 kr 

Vi arbetar med kost- och livsstilsrådgivning, blodanalys i mikroskop, provtagningar, Frekvensterapi (F-
scan, ES Teck), Infraröd madrass, Qi Terapi/ Ljusakupunktur, coachning mm. 

Prislista analyser 

Analyserna nedan kan köpas till vid en konsultation och görs på kliniken; 

Oxidativ stress / fria radikal belastning                 300 kr  
ORAC värde / antioxidanter                  300 kr 
HbAIc / långtidsblodsocker                  150 kr 
Kolesterol                   100 kr 
Blodtryck                     40 kr 
Paketpris: Oxidativ stress, Antioxidanter, Kolesterol, långtidssocker, blodtryck              712 kr 

- Till paketet behöver du boka 30 min. Eller 60 min. om du även vill ha konsultationstid. 
Metallbelastning urin (zink, bly, koppar, kadmium, kvicksilver)                 90 kr 
Combur 10, urinprov (pH, nitrit, protein, glukos, vita blodkroppar, urobilinogen, bilirubin, ketonkroppar, 
röda blodkroppar)                    60 kr 
Binjureutmattningstest, urinprov mäter salthalt i urin                150 kr 
Matintoleranstest 46 livsmedel (IgG antikroppar)              1400 kr 

Analyserna nedan kan köpas till vid en konsultation och skickas till laboratorier utomlands; 

Hårmineralanalys*                        1295 kr 
Fettsyraprofilanalys (15 mätvärden inkl. omega 3:6 kvot)*               625 kr 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG antikroppar)*             2400 kr 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG + IgA antikroppar)*             3400 kr 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG + IgA + 19 livsmedel IgE)*, **            4200 kr** 
DUTCH Complete - könshormoner, kortisol, kortison, melatonin mm. Urinprov*             345 Euro 
DUTCH Plus – könshormoner, kortisol, kortison, melatonin mm. Urin- & salivprov.*             389 Euro 
DNA Health – urval av hälsomarkörer som du kan påverka, salivprov*              225 Euro 
DUTCH Complete + DNA Health + DNA Östrogen, urinprov*              579 Euro 
Urinprov (organiska syror, cellämnesomsättning och miljögifter)*              365 Euro 
 
*Tester beställs genom JA Hälsan och betalas direkt efter provtagning antingen till JA Hälsan (håranalys, 
fettsyraanalys) eller direkt till laboratoriet (övriga tester). Rådgivning kring resultatet sker genom JA Hälsan 
genom att boka en ny tid. Kostnad för återbesök tillkommer. Det behövs 15-60 minuter för att gå igenom ett 
provsvar. Fettsyraanalys 15 min, Håranalys 30 min, matintoleranstest 30 min, övriga 60 minuter. 
**Tillkommer 375 kr för provtagningskostnad för venöst blod hos vårdcentral. 
 


