
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Soul GenomicsSoul GenomicsSoul GenomicsSoul Genomics    
je nov vodilni projekt na področju 

genomike, 

zdravilo prihodnosti. 

Dostop do dragocenih informacij, ki jih 

vsebuje naša DNK, pomeni, da želimo 

živeti bolje, varovati in optimizirati naše 

zdravstveno stanje in spoznati vsak 

potencial našega organizma. 
 



    

Dva testa,Dva testa,Dva testa,Dva testa,    

velvelvelveliko prednostiiko prednostiiko prednostiiko prednosti    
 

 

Z Anima Genomics testi je 

mogoče kvantitetno opredeliti 

genetsko tveganje za več kot 160 

bolezni in stanj. 

Poleg tega kvantificiranje 

genskega tveganja spremlja 

priprava osebnega načrta 

preprečevanja bolezenjskih 

stanj, ki vas bo vodil po poti, ki bo 

vaše stanje, vaš obstoj izboljšala 

za vedno. 

 



AnimaAnimaAnimaAnima    

GenomicsGenomicsGenomicsGenomics    

ReportReportReportReport    
 

 

 

... Privilegiran dostop do vseh 

pomembnih informacij, ki vam 

omogočajo optimizacijo vseh 

vidikov vašega življenja 
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Število analiziranih Število analiziranih Število analiziranih Število analiziranih 
pogojev in redne pogojev in redne pogojev in redne pogojev in redne 

posodobitve: kakšne so posodobitve: kakšne so posodobitve: kakšne so posodobitve: kakšne so 
razlike med obema razlike med obema razlike med obema razlike med obema 

vrstama testov?vrstama testov?vrstama testov?vrstama testov?    
 

Stanja Stanja Stanja Stanja analiziranaanaliziranaanaliziranaanalizirana    
v poročilihv poročilihv poročilihv poročilih    

    

 

ZLATI ZLATI ZLATI ZLATI 

PAKETPAKETPAKETPAKET    
    PLATINASTI PLATINASTI PLATINASTI PLATINASTI 

PAKETPAKETPAKETPAKET    

       

FARMACEVTIKAFARMACEVTIKAFARMACEVTIKAFARMACEVTIKA    50505050        125125125125    

NUTRIGENOMIKANUTRIGENOMIKANUTRIGENOMIKANUTRIGENOMIKA    44444444        110110110110    

FIZIFIZIFIZIFIZIČNA AKTIVNOSTNA AKTIVNOSTNA AKTIVNOSTNA AKTIVNOST    46464646        114114114114    

ZDRAVJE IN DOBRO ZDRAVJE IN DOBRO ZDRAVJE IN DOBRO ZDRAVJE IN DOBRO 

POPOPOPOČUTJEUTJEUTJEUTJE    
63636363        147147147147    

 



Redne Redne Redne Redne 
posodobitveposodobitveposodobitveposodobitve    

Genomski podatki so izjemno močno 

orodje. 

Dejansko se geni s časom ne spreminjajo. 

Kar se spreminja je evolucija znanosti, ki 

vsak dan odkrije nekaj več o človeškem 

DNK. 

Redno posodobitve bi pomenile sledenje 

najnovejšim znanstvenim novicam. Naj bo 

vaša DNK najboljša naložba v vašem 

življenju. 

Anima Genomics je seznanjena z vsemi 

novimi znanstvenimi odkritji katere vam 

ponuja v obliki petletnega posodobitvenega 

načrta. 

Občasno se bodo vaša poročila 

posodabljala na podlagi pravkar 

zaključenih študij na znanstvenem 

področju, informacije vsebovane v vaših 

poročilih pa se bodo spremenile 

samodejno. 


