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Prislista konsultation 

Konsultation/provtagning, 15 min./ 30 min. / 60 min.           250 kr / 450 kr / 790 kr 

Vi arbetar med kost- och livsstilsrådgivning, natur- och funktionsmedicin, blodanalys i mikroskop, olika 
provtagningar (hår, blod, saliv, urin), 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 (950 kr för endast detta test inkl. 45 min besök)              400 kr  
- Vid uppföljning går det boka 15 min, vilket blir 650 kr totalt. Rådgivning ingår då ej. 

ORAC värde / antioxidanter                  400 kr 
HbAIc / långtidsblodsocker                  300 kr 
Kolesterol                   200 kr 
Matintoleranstest 46 livsmedel (IgG antikroppar) Svar inom 1 timme.             1500 kr 

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

Hårmineralanalys*                          1600 kr 
Fettsyraprofilanalys (15 mätvärden inkl. omega 3:6 kvot)*               625 kr 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG antikroppar)*             2600 kr 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG + IgA antikroppar)*             3600 kr 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG + IgA + 19 livsmedel IgE)*, **            4400 kr** 
Matintoleranstest 96 livsmedel (IgG + IgA + IgG4 + 19 livsmedel IgE)*,**            5200 kr** 

- Alla ovan går öka till 144 livsmedel för en extra kostnad. 
Inhalanter 18 träd, 12 örter, 8 gräs, 4 mögel, katt, hund, kvalster, kackerlacka, latex* 

- Inhalanter (mäter IgG, IgA, och / eller IgG4 antikroppar)                       1100 kr- 2600 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)*              3600 kr 
 
*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. Boka gärna 
längre tid om du vill hinna prata om annat under besöket. 
**Tillkommer 375 kr för provtagningskostnad för venöst blod hos vårdcentral. 


