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TESTFORMULÄR (SIDA 1 AV 2) 

Alla hårprover ska skickas till (glöm inte bifoga detta formulär): 

Health Diagnostics Lab
Box 1382
116 74 Stockholm

Vänligen fyll i nedan och skicka tillsammans med ditt hårprov. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Personlig information

Förnamn: Efternamn:

Kvinna: Man:

E-post dit rapporten ska skickas: Texta tydligt!

Om din beställning från healthdiagnosticslab.se

Namn på beställare:

Ordernummer:

Datum för beställning:
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OM DITT INTOLERANSTEST - LÄS NOGGRANT (SIDA 2 AV 2) 

Några viktiga punkter att komma ihåg innan du tar ditt prov. 

 Vi behöver endast ett fåtal hårstrån för att testa dina intoleranser (cirka 4 till 5

hårstrån), om håret är längre än 2,5 cm

 Vi testar alla kroppshår

 Vi föredrar helst att proverna inkluderar hårroten, men vi förstår att det kan vara

smärtsamt för många

 Om du klipper i håret, se till att du klipper så nära hårroten som möjligt

 Hårfärgningsmedel påverkar inte testet

 När hårprovet väl samlats in, vänligen placera hårstråna i en liten förslutningsbar

påse så att håret förblir torrt och säkert under transporten

 Fyll i formuläret på föregående sida och bifoga i kuvertet, så att vi vet hur vi ska

leverera resultatet

Vi strävar efter att skicka alla testresultat inom 15 arbetsdagar (från datum för mottagande).

ÖVRIGT 

Kontrollera att rätt porto betalas, då felaktigt porto kan orsaka stora förseningar för 

hanteringstiden. 

Se till att hårproverna är slutna och tydligt märkta. Skicka inte hårprover i metallfolie eller 

andra metallförpackningar. Var försiktig så att du inte får med dig andra poster i samma påse 

som ditt hårprov eftersom detta kan påverka ditt resultat.  

KONTAKTA OSS  

Om du har några frågor angående din beställning eller bearbetning av ditt test - 

kontakta oss på e-post: kontakt@healthdiagnosticslab.se.

Placera hårprovet i kuvert med lämpligt porto skicka till följande adress: 

Health Diagnostics Lab
Box 1382
116 74 Stockholm


