SA⁄LIKLI B‹R YAﬁAM TARZI POTANS‹YEL‹N‹ OLUﬁTURUN

FORMA GiRiN,
SA⁄LIKLI KALIN
PATHWAY S‹ZE NASIL
YARDIMCI OLAB‹L‹R
Genlerinizi analiz eden Pathway Fit:
Diyet, Beslenme ve Egzersiz Raporu
ile metabolizman›z, egzersiz kapasitesiniz
ve zindeli¤inizi anlaman›n yan› s›ra kilo
vermenin ve sa¤l›kl› bir yaﬂam tarz›
sürmenin en iyi yollar›n› sa¤lamaktad›r.

HER ‹NSANIN AYRI
B‹R B‹REY OLDU⁄UNU
UNUTMAYIN
Pathway Fit Raporu aﬂa¤›daki
hedeflerin baﬂar›lmas›nda yard›mc›
olmak için kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ bilgi ve
öneriler sa¤lamaktad›r:
• Sa¤l›kl› bir kiloya kavuﬂma ve sürdürme
süreci,
• Metabolizma ve diyet al›ﬂkanl›klar›n›z›
anlama,
• En iyi performan için fizik aktivite ve egzersiz
etkilerinin ideal durumuna getirilmesi,
• Diyetinizin beslenme dengesinin
geliﬂtirilmesi,
• Kendinizi daha iyi hissetme ve daha fazla
enerjiye sahip olma.

Dünyan›n en iyi bilim adamlar›, doktorlar, genetik
uzmanlar›, beslenme ve performans uzmanlar›yla
iﬂbirli¤i yapan Pathway, her bir insan›n ayr› bir birey
oldu¤unu hat›rda tutarak, sizlere bu devrim
niteli¤indeki yeni hizmeti getirmektedir.
Bu Pathway hizmeti insan vücudu içerisinde
metabolizmay›, egzersizi ve enerji kullan›m›n›
etkiledi¤i bilinen yaklaﬂ›k 200 farkl› geni analiz
etmektedir. Beyin, mide, ba¤›rsak, kas, pankreas
gibi çeﬂitli organlarda ve do¤rudan ya¤
dokusunda görev yapan bu genlerin incelenmesi
yoluyla, vücudunuzun ﬂekerleri, ya¤lar›, besin
maddelerini ve vitaminleri nas›l iﬂledi¤ine daha
yak›ndan bakabiliyoruz. Ayr›ca raporumuz
vücudunuzun egzersiz ve performansa nas›l yan›t
verdi¤i ve sa¤l›kl› kiloya ulaﬂma ve sürdürme
potansiyeliniz ile ilgili ayr›nt›l› bir analizi içermektedir.

KOLAY ‹ﬁLEM, ANLAﬁILMASI
KOLAY SONUÇLAR
Basit bir tükürük örne¤i alma iﬂleminden sonra,
size özgü DNA’n›za ve yaﬂam tarz› bilgilerinizi
analiz etmek için en yüksek bilimsel kriterleri
bar›nd›ran zengin ve kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ bir rapor
sunuyoruz. Siz ve doktorunuz aﬂa¤›daki
kategorilerle iliﬂkili faydal› bilgiler bulacaks›n›z:
Yeme Davran›ﬂ Özellikleri
At›ﬂt›rma
Açl›k Hisleri
Doygunluk – Tokluk Hissi
Yemenin Engellenmesi
Yeme ‹ste¤i
Tatl›ya Düﬂkünlük

G›da Reaksiyonlar›
Kafein Metabolizmas›
ﬁeker ve Tatl›
Laktoz ‹ntolerans›
Alkole Ba¤l› Cilt K›zar›kl›¤›
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Beslenme Gereksinimleri
Vitamin B6
Vitamin B12
Folat-Folik Asit
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Egzersiz
Güç ve Dayan›kl›¤› E¤itimi
Aﬂil Tendonu Yaralanmas›
Kilo Kayb› ve Egzersiz
Yan›t›
‹yi Kolesterol (HDL)
Vücut Ya¤›n›n Kayb›
Kan Bas›nc›
‹nsülin Hassasiyeti
Sprinter Geni
Vücudunuz ve Kilo
Kilo Kayb› ve Yeniden Kilo
Alma
Metabolizmas›
Adiponektin Seviyeleri
Bel Çevresi
Obezite ile ‹liﬂkili Rahats›zl›klar
Kilo Kayb› ve Yeniden Kilo Alma
Metabolizmas›
Adiponektin Seviyeleri
Bel Çevresi

B‹LG‹ GÜÇTÜR

PATHWAY’‹N AVANTAJI

NASIL CALIﬁMAKTADIR

‹stedi¤iniz bilginin türü önemli olmaks›z›n,
Pathway Genomics taraf›ndan sunulan kiﬂisel
genetik raporlar sizin ve doktorunuzun sa¤l›kla
ilgili daha iyi seçim yapma gücünüzü art›rmaya
yard›mc› olmaktad›r.

Anlaﬂ›lmas› Kolay Genetik Raporlar
Genetik bilimi t›p teknolojisinin son noktas›nda
oldu¤undan, Pathyway Genomics’in raporunun
tamam› eriﬂilebilir ve kolayl›kla anlaﬂ›labilir
biçimde tasarlanm›ﬂt›r. Genetik doktorlar›m›z
sizin ve doktorunuzun raporunuzu anlaman›z›
sa¤lamak için yard›ma haz›rd›r. Her raporda
sunulan genetik bilgiye ilaveten, Pathway
Genomics Harvard T›p Fakültesinden uzmanlar
taraf›ndan geliﬂtirilen hastal›¤a özel bilgileri
içermektedir. Bu ilave içerik güncel ve
güvenilirdir ve semptomlar›, tedavileri ve
ilave de¤erli bilgileri aç›klamaktad›r.

Çal›ﬂma süreci kolayd›r. Önce, Pathway Fit’i
doktorunuzla tart›ﬂ›n. Doktorunuz genetik raporu
isteyecektir ve size bir Tükürük Örne¤i Alma Kitini
anlatacak ve ard›ndan sadece kitte bulunan
talimatlar› takip etmenizi istiyecektir.
Tükürük örne¤inizi verdikten sonraki haftalar
içerisinde, Pathway doktorunuza size özel
genetik raporu sa¤layacakt›r.

‹lave bilgi için, doktorunuzla konuﬂun veya
0.312 440 45 75 numaral› telefondan aray›n.
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Metabolizma ve Diyet Dan›ﬂmanl›¤›
T›p doktorlar› ve beslenme dan›ﬂmanlar› raporda
yer alan bilgileri eksiksiz ﬂekilde anlaman›za
yard›mc› olabilmektedir.

Bireysel Genetik Dan›ﬂmanl›k

Hastalar›n sahip olabilecekleri herhangi bir test
öncesi sorunun yan› s›ra bireysel genetik
raporun yorumlanmas› ve dan›ﬂmanl›k hizmeti
almak için bizimle iletiﬂim kurman›z
gerekmektedir.
Genetik dan›ﬂmanl›k alman›z
için ilgili telefon numaras›ndan
randevu alarak bize
ulaﬂabilirsiniz.

Amerika Birleﬂik Devleti Taraf›ndan Onayl›
Laboratuvar
Pathway Genomics’in kendi laboratuvar›n›n
federal CLIA (Klinik Laboratuvar ‹yileleﬂtirme
De¤iﬂiklikleri) ve California belgeli oldu¤unu
bilmenin güvenini hissedin. Bu özelli¤imiz size
ve doktorunuza en yüksek kalitedeki sonuçlar›
güvenli bir ortamda sa¤lama taahhüdümüzü
sergilemektedir.
Genetik Rapor Güvenli¤i
Tükürük örne¤iniz laboratuar›m›za ulaﬂt›¤› anda,
DNA’n›z› dikkatli bir ﬂekilde kullan›yoruz.
DNA’n›z› güvenli DNA Lockbox™ içerisinde
sakl›yoruz ve genetik raporlar›n›z› doktorunuzla
paylaﬂ›yoruz.
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1. ADIM

Diyet, Beslenme & Egzersiziyet,
Kiﬂisel Genetik Rapor

Önce, Pathway Fit’i doktorunuza sorunuz.

2. ADIM
Pathway’in Tükürük Örne¤i Alma Kitini
kullanarak, az miktarda tükürük örne¤i
vereceksiniz. Doktorunuz, istek bilgileriyle
birlikte tükürük örne¤inizi CLIA-sertifikal›
laboratuvar›m›za gönderecektir.

3. ADIM
Pathway, örne¤inizi kendi laboratuvar›nda
analiz edecektir.

4. ADIM
Genel olarak, size özel sonuçlar›n›z dört-alt›
hafta içerisinde doktorunuza gönderilmiﬂ
olacakt›r. Doktorunuz sonuçlar› tart›ﬂmak
için sizinle görüﬂmeyi isteyebilir ve
kendinizin incelemesi için raporlar› size
verebilir. Her iki durumda da, raporunuzda
yer alan bilgileri anlaman›z› sa¤lamak için
doktorlar›m›z sizlere yard›mc› olacakt›r.

Z‹NDEL‹⁄E
UZANAN
YOLUNUZ

