TEST: intolerantie / voeding / metaal
Toestemming Formulier Test
Vul de volgende gegevens in en voeg dit formulier bij uw voorbeeld (en):

Persoonlijke gegevens
Voer de gegevens in van de persoon of personen die getest worden:

Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: ____________________ Geboortedatum:

/

/

/

/

/

/

/

/

Postcode / Stad: _______________
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: ____________________ Geboortedatum:
Postcode / Stad: _______________
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: ____________________ Geboortedatum:
Postcode / Stad: _______________
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: ____________________ Geboortedatum:
Postcode / Stad: _______________

Geef een e-mailadres op om testresultaten te ontvangen:
Primaire email adres:______________________________________________

Over uw bestelling
Naam koper: ___________________

Transactie Nummer: __________________

Datum van aankoop: ___________

SNELLE LEVERING BETAALD:

JA / NEE

Vermeld duidelijk uw BESTELNUMMER en POSTCODE / ZIP CODE met uw steekproef (en) voor testen.

Retourneer dit ingevulde formulier met uw duidelijk gelabelde haarmonsters naar:
Test Your Intolerance, Healthy Stuff Online Ltd, Keizersgracht 482, 1017EG Amsterdam, Netherlands

Lees deze zorgvuldig door:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tests vereisen slechts een paar haartjes (3/4 draden) als het haar langer is dan 2,5 centimer.
We testen elke vorm van haar uit uw lichaam.
In het ideale geval moeten monsters de haarwortel bevatten, maar we begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is.
Zorg er bij het knippen van het haar voor dat u zo dicht mogelijk bij de wortel knipt.
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 blijft.
Veiligheid tijdens transport. Stuur geen haarmonsters in metaalfolie of andere metalen verpakkingen.
Plaats haarmonsters in een beveiligde envelop met postzegel naar het bovenstaande adres.
Zorg ervoor dat de correcte frankering wordt betaald. Onjuiste verzending kan vertragingen in de verwerkingstijd veroorzaken.
Bovendien zijn Test Your Intolerance niet aansprakelijk om deze kosten te betalen - uw pakket kan worden teruggestuurd.
Let op dat u geen andere items in dezelfde zak opneemt als dat van het haarmonster, omdat dit invloed kan hebben op het testen.
Zorg ervoor dat u alle details correct hebt ingevuld.

Neem contact met ons op via e-mail of Livechat
Klantenservice 24 uur per dag, van maandag tot vrijdag.
Email: info@testyourintolerance.com
Website: www.testuwintolerantie.nl

