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Sveiki atvykę į savo DNAFit maistinių medžiagų ataskaitą

Mielas Kliente,
DNAfit, jau daugelį metų dirba asmeninės mitybos genetikos srityje, siekdami individualizuoti ir pateikti rekomendacijas kiekvienam 
klientui, pagal jo asmeninį genetinį profilį.

Mums tiktai malonu pasveikinti jus su jūsų asmenine genetine ataskaita. Mes tikime, kad tikrasis sveikatingumas “ateina” ieškant teisingo 
kelio ir suprantant, kokią įtaką jūsų genetika daro jūsų organizmo metaboliniams procesams. Tokiu būdu padėsime jums siekti sveikesnio 
gyvenimo būdo. 

Ataskaitoje sužinosite, kaip jūsų DNR gali paveikti kasdienius sprendimus ir kaip būtų galima geriau pritaikyti individualias 
žinias. Pateiksime jums išnagrinėtas genetines variacijas ir paaiškinsime, kaip jos veikia jūsų organizmą ir kokius veiksmus, 
remiantis šiais rezultatais, galėtumėte įtraukti į savo sveikesnį gyvenimo būdą.

Genetika yra tik viena “paveikslo” dalis, tačiau neatsiejama nuo jūsų sveikesnio gyvenimo būdo. Kas jūs easte, remiasi unikalia 
jūsų prigimties ir jūsų pastangų sąveika, todėl patarsime jums kaip geriau suprasti savo prigimtį. 

Linkime viso ko geriausio jūsų asmeninėje sveikatingumo kelionėje!

Tyrimą, paremtą jūsų ataskaita, sukūrė „DNAfit“ mokslinė komanda
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Genetika 101

Kas yra genai?
Genas yra specifinis jūsų DNR segmentas. Jame yra užkoduota organizmo funkcijų informacija, kaip pagaminti tūkstančius skirtingų 
rūšių baltymų, reikalingų normaliam organizmo funkcionavimui. Kiekvienas genas turi atlikti tik jam skirtą funkciją. Todėl mes 
sutelksime dėmesį į tuos genus, kurie turi įtakos mitybos metaboliniams procesams. 

Kas yra genotipas?

Kiekvieno geno konkreti versija, kurią paveldite, vadinama jūsų genotipu. Priklausomai nuo jūsų individualaus genotipo, 
gali skirtis genetinė reakcija į tam tikrus organizmo metabolinius procesus.

Ką reiškia raidės genotipe?
Kiekvienas genas yra sudarytas iš mažesnių molekulių ir vaizduojamas raidžių deriniu. Šios raidės vadinamos “aleliais” -tai mažos geno 
dalies variacijos. Dažniausiai jos žymimos šiomis keturiomis raidėmis:

ACGT

Kiekviename DNAFit ataskaitos skyriuje pateiksime jums lengvai suprantamų veiksmų rinkinį ir jūsų genetinio profilio 
paaiškinimus. Kiekviename skyriuje jūs susipažinsite su:

Su kiekviena geno variacija, mes taip pat 
pateiksime jums individualių 
rekomendacijų, kuriomis galite 
vadovautis, atsižvelgiant į rezultatus.
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Kokius genus mes 
analizuojame ir kodėl  

Kaip šie genai įtakoja 
jūsų organizmą  

Genų, kuriuos 
paveldėjote variacijos  

           Poveikis, kurį jūsų genotipas daro         
kiekvienam bruožui



Jūsų maistinių medžiagų 
rezultatas

Vitaminas A Riboflavinas (Vitaminas B2) Vitaminas B6

Folio rūgštis (Vitamin B9) Vitaminas B12 Vitaminas C

Vitaminas D Vitaminas E Omega 3

Antioksidantai Geležis Kalcis

Selenas
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Jūsų 
Vitamino A 
poreikis
Vitaminas A yra svarbus imunitetui ir sveikam regėjimui. Tyrimais įrodyta, kad genetiniai skirtumai 
gali turėti įtakos, kaip organizmas geba vitamino A pirmtakus  pavesti aktyvia vitamino A forma 
(retinoliu), kuris reikalingas organizmui.
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Jūsų 
vitamino A 
poreikis  

Ar žinojote, kad?
Vitaminas A yra riebaluose tirpus vitaminas, palaikantis 
imuninę funkciją, regėjimą, taip pat reprodukciją. Retinolis, 
beta-karotinas, alfa-karotinas ir karotenoidai yra medžiagos, 
priklausančios  vitamino A šeimai.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šį geną, nes jis vaidina svarbų vaidmenį nustatant, 
kaip jūsų organizmas naudoja vitaminą A. Kai kurie žmonės turi 
genetinę variaciją, dėl kurios padidėja vitamino A poreiks.

Jūsų genetinis rezultatas rodo, kad efektyviai organizmas 
pasisavina vitaminą A iš augalinių šaltinių, o tai parodo, 
kad vitamino A poreikis yra normalus. Remiantis šiuo 
rezultatu, patariame kiekvieną dieną suvartoti  mažiausiai 
600 mcg (moterims) ir 800 mcg (vyrams) vitamino A. Tai 
galite pasiekti įtraukdami vaisius ir daržoves į savo dienos 
racioną.  

Tirtas 
genas

BCO1 

Lokacija

rs7501331  

Jūsų 
Genotipas

CT  

Efektas

*

Svarbu žinoti:

01

Suvartokite 3–5 porcijas  (1 1/2 - 2 1/2 
puodelio virtų arba 3–5 puodelių žalių) 
tamsiai žalių, oranžinių ir (arba) 
geltonų vaisių ir daržovių per savaitę, 
kad būtų patenkintas jūsų vitamino A 
poreikis. Kuo tamsesnė spalva, tuo 
didesnis vitamino A kiekis. 
Vaisiai, pavyzdžiui, melionas, 
abrikosai ir mangai yra geri šio 
vitamino šaltiniai. Saldžiosios bulvės, 
paprikos, špinatai ir morkos yra tik 
keletas daržovių, į kurias turėtumėte 
atkreipti dėmesį.  

02

Daržovių paruošimo būdas labai įtakoja  
vitamino A kiekį daržovėse. Tai apima: 
plaustymą, lupimą ir patį virimą. 
Pabandykite mėgautis daržovėmis 
sveikai, valgykite jas su odele ir 
pasirinkite virimo ar troškinimo būdą ant 
mažos kaitros.  

03

Daugiausia gyvūninės kilmės vitamino A 
(retinolio) yra gyvūnų kepenyje ir kituose 
vidaus organuose. Kiti vitamino A  
šaltiniai yra pieno produktai, tokie kaip 
sūris ir pienas, taip pat silkė, lašiša ir 
kiaušiniai. Stenkitės reguliariai įtraukti 
gyvūninės kilmės vitamino A į mitybą.
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Jūsų 
Riboflavino 
(Vitamino B2) 
poreikis
Vitaminas B2, taip pat žinomas kaip riboflavinas, yra vandenyje tirpus vitaminas B, kuris organizme 
taip pat veikia kaip antioksidantas. Vitaminas B2 yra atsakingas už energijos lygio palaikymą, sveikų 
kraujo ląstelių palaikymą ir uždegimo mažinimą.
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Jūsų riboflavino 
(Vitamino B2) poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Kai kurios storosios žarnos bakterijos gamina vitaminą B2, kurį 
organizmas gali absorbuoti. Geriausias vitamino B2 šaltinis yra 
mėsos patiekalai.

Jūsų genų lentelė
Mes tyrėme šį geną, nes jis vaidina svarbų vaidmenį, 
organizme metabolizuojant vitaminą B2. Kai kurie žmonės turi 
genetinę variaciją, dėl kurios padidėja vitamino B2 poreikis.

Genetinio tyrimo rezultatas rodo, kad vitamino B2 (riboflavino) 
poreikis jums yra normalus. Šios grupės genai daro įtaką jūsų 
organizme B2 afinitetui. Rekomenduojame suvartoti 1,1 mg 
(moterims) ir 1,3 mg (vyrams) vitamino B2 per parą. Tai galima 
pasiekti vartojant sveiką subalansuotą mitybą.  

Tirtas 
genas

MTHFR 

Lokacija

rs1801133 

Jūsų 
genotipas

GG  

Efektas

-

Svarbu žinoti:

01

Vitaminą B2 įtraukti į mitybą nėra 
sudėtinga. Pavyzdžiui, iš užkandžio, kurį 
sudaro 1 puodelis jogurto kartu su 60g 
migdolų gauname 1,2mg B2. Virti grybai 
(1/2 puodelio), paruošti su 1 puodeliu 
virtų špinatų, suteikia 0,7 mg, 1 puodelis 
pieno papildys 0,5 mg B2, o 1 
dideliame kiaušinyje yra 0,2 mg vitamino 
B2.  

02

Vitaminas B2 padeda palaikyti stiprią 
imuninę sistemą, taip pat suteikia 
energijos. Streso metu į subalansuotą 
mitybą įtraukite daugiau vitamino B2, 
nes tai padės jūsų nervinei sistemai 
išlikti sveikai.  

03

Vitaminas B2 yra tirpus vandenyje, 
todėl gaminant maistą vandenyje (t.y. 
verdant),vitamino  B2 koncentracija 
gali sumažėti. Garinimas yra 
geriausias būdas išsaugoti vitamino B2 
kiekį. Apie 90% vitamino B2 
absorbuoja organizmas, tačiau tam 
įtakos gali turėti angliavandenių ir 
riebalų kiekis, kurį suvalgote per 
dieną.
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Jūsų 
Vitamino B6 
poreikis
Vitaminas B6 yra svarbus palaikant optimalų energijos lygį ir sveiką imuninę sistemą. Genetinės 
variacijos gali įtakoti jūsų vitamino B6 poreikius.
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Jūsų 
Vitamino B6 
poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Vitaminas B6 padeda organizmui skaidyti baltymus. Kuo 
daugiau baltymų valgote, tuo daugiau reikia vitamino B6.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes jie vaidina svarbų vaidmenį 
organizme metabolizuojant vitaminą B6. Kai kurie žmonės turi 
tam tikrą genų variaciją, kuri padidina vitamino B6 poreikį.

Remiantis genetiniais rezultatais, jūs turite normalų vitamino  
B6 poreikį. Tai rodo, kad jūsų organizmas efektyviau apdoroja vitaminą 
B6, palyginti su asmenimis, turinčiais didesnių poreikių. Vitaminas  
B6 yra svarbus palaikant optimalų energijos lygį ir sveiką imunitetą.  

Testuotas 
genas

MTHFR

NBPF3  

Lokacija

rs1801133

rs4654748  

Jūsų 
Genotipas

GG

TT 

Efektas

-

-

Svarbu žinoti:

01

Vitaminas B6 dalyvauja gaminant 
hemoglobiną - raudonųjų kraujo kūnelių 
baltymą, kuris organizme perneša 
deguonį. Dėl B6 trūkumo gali pasireikšti 
anemija, dėl kurios galite jaustis pavargę 
ir vangūs, todėl stenkitės suvartoti bent 
1,4 mg vitamino B6 per dieną.  

02

Rekomenduojama 1,3 mg B6 per dieną. 
Maždaug 1 puodelis avinžirnių suteiks 
jums 1,1 mg, 90 g virtas tunas turi 0,9 mg, 
o 90 g virta vištienos krūtinėlė - 0,5 mg. 
Vegetariškos ir veganiškos alternatyvos, 
tokios kaip 1 vidutinis bananas, 1 puodelis 
virtų bulvių ir 60 g saulėgrąžų sėklų, 
suteiks po 0,4 mg vitamino B6.  

03

Gyvūlinės kilmės vitaminas B6 ir jo 
papildai yra geriau absorbuojami 
organizme nei augalinės kilmės B6. 
Apsvarstykite galimybę vartoti 
vitamino B6 papildus, jei jums sunku 
reikiamą šio vitamino kiekį patenkinti 
su maistu.
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Jūsų foliatų 
(Vitamino B9)  
poreikis
Folio rūgštis arba folatai yra gyvybiškai svarbūs DNR replikacijai ir kraujo ląstelių gamybai. 
Genetiniai variacijos, gali turėti įtakos jūsų folatų poreikiams.
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Jūsų  foliatų  
(Vitamino B9) poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Folatų trūkumo simptomai gali būti subtilūs, tokie kaip nuovargis, 
dirglumas ir sunkesnis susikaupimas.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šį geną, nes jis vaidina svarbų vaidmenį, kaip jūsų 
organizmas metabolizuoja folio rūgštį. Kai kurie žmonės turi 
genetinę variaciją, dėl kurios padidėja folio rūgšties poreikis.

Vitamino B9 (folio rūgšties) poreikis yra normalus. Tirti genai yra susiję 
su tuo, kaip efektyviai organizmas paverčia foliatą tinkama forma, kas 
įtakoja homocisteino kiekį kraujyje. Remdamiesi rezultatais, turėtumėte 
suvartoti bent 400 mcg folio rūgšties per dieną. Tai yra vienas iš 
sunkiausiai pasisavinamų B grupės vitaminų su maistu, todėl vartokite 
daugiau augalinių maisto produktų pvz., tamsiai žalių lapinių daržovių, 
ankštinių daržovių ir sveikų grūdinių produktų.  

Tirtas 
genas

MTHFR

MTHFR 

Lokacija

rs1801131

rs1801133 

Jūsų 
Genotipas

TT

GG  

Efektas

-

-

Svarbu žinoti:

01

Folatai yra būtini ląstelių dalijimuisi ir 
atstatymui, todėl svarbu suvartoti bent 
400mcg folatų per dieną.  

02

Ankštinėse daržovėse yra gausu folio 
rūgšties, pavyzdžiui, 1/2 puodelio virtose 
juodose pupėse yra 105 mikrogramų, o  
1/2 puodelio avinžirnių - 90 mikrogramų. 
Tamsiai žaliose lapinėse daržovėse,  
tokiose kaip 1/2 puodelio virtų špinatų, yra 
130 mikrogramų folio rūgšties, 4  
šparaguose  yra 90 mikrogramų ir 1/2 
puodelio virtų briuselio kopūstų turi  
80 mcg.  

03

Organizmas aktyviai pasisavina tik apie 50% iš maisto 
gaunamų folatų. Maisto perdirbimas gali turėti įtakos folatų 
kiekiui. Augalinių šaltinių, tokių kaip tamsiai žalios lapinės 
daržovės, virimas, pjaustymas ir smulkinimas gali sumažinti 
folatų kiekį. Apsvarstykite galimybę vartoti papildomai folio 
rūgšties papildų, jei jums sunku patenkinti savo kasdienius 
poreikius vien su maistu arba jei planuojate pastoti.
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Jūsų 
Vitamino B12 
poreikis
Vitaminas B12 yra būtinas sveikai nervų sistemai palaikyti. Jo yra tik gyvūninės kilmės maisto 
produktuose, todėl svarbu atkreipti dėmesį į suvartojamą  jo kiekį. Tyrimais įrodyta, kad individualios 
genetinės variacijos turi įtakos tam, kaip įsisavinamas ir metabolizuojamas organizme šis vitaminas.

DNAfit maistinės medžiagos © 2019 DNAfit All Rights Reserved
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Jūsų 
Vitamino B12 
poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Atsižvelgiant į vitamino B12 kiekį, sveikos kepenys gali jį 
saugoti iki dvejų metų.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes jie vaidina svarbų vaidmenį  
vitamino B12 metabolizme. Kai kurie žmonės turi tam tikras 
genetines variacijas, kurios padidina B12 poreikį.

Vitamino B12 poreikis normalus. Šios grupės genai yra susiję 
su metabolizmu ir vitamino B12 absorbcija. Remiantis jūsų 
rezultatais, vartojant pakankamai B12, jūsų B12 kiekis 
kraujyje greičiausiai bus normalus. Rekomenduojame 
kiekvieną dieną suvartoti mažiausiai 2,4 mcg. Vitamino B12 
yra gyvūninės kilmės maisto produktuose, tokiuose kaip 
žuvis, raudona mėsa, pieno produktai, kiaušiniai ir vištiena.  

Tirtas 
genas

FUT2

MTHFR 

Lokacija

rs602662

rs1801133 

Jūsų 
Genotipas

AG

GG  

Efektas

*

-

Svarbu svarbu:

01

Deja, B12 trūkumas yra dažnas ir gali 
sukelti silpnumą bei nuovargį, todėl 
stenkitės suvartoti bent 2,4 mcg 
vitamino B12 per dieną.  

02

Įtraukite į savo mitybą vitamino B12 
turinčius maisto produktus. 1/3 
skumbrės filė, 1 sardinės filė turi apie 
2,4 mcg vitamino B12.  

03

Jei esate vegetaras arba jei stengiatės 
patenkinti savo kasdienius maistinių 
medžiagų poreikius vien iš maisto 
produktų, rekomenduojame B grupės 
vitaminų papildus, kuriuose yra B12.
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Jūsų 
Vitamino C 
poreikis
Vitaminas C reikalingas daugeliui organizmo funkcijų ir yra geriausiai žinomas dėl savo 
svarbaus vaidmens kolageno gamyboje - esminio jungiamojo audinio komponento. Tam tikros 
genetinės variacijos gali turėti įtakos vitamino C skirtingam poreikiui.

DNAfit maistinės medžiagos © 2019 DNAfit All Rights Reserved
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Jūsų 
Vitamino C 
poreikis  

Ar žinojote, kad …?
Žmonės yra vienas iš nedaugelio žinduolių, kurių organizmas 
negali pats pasigaminti ar kaupti vitamino C, todėl, norėdami 
patenkinti jo poreikį, turi pasikliauti reguliariai vartojamais maisto 
produktais, kurie turi vitamino C.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šį geną, nes jis vaidina svarbų vaidmenį organizme 
metabolizuojant vitaminą C. Kai kurie žmonės turi genetinį 
variantą, dėl kurio padidėja vitamino C poreikis.

Remiantis jūsų genetiniais rezultatais, jūs turite normalų 
vitamino C poreikį. Tai rodo, kad jūsų organizmas efektyviai 
apdoroja vitaminą C, palyginti su asmenimis, turinčiais didesnių 
poreikių. Vitaminas C yra svarbus imuninei sistemai stiprinti ir 
sveikai odai palaikyti.  

Tirtas 
genas

SLC23A1 

Lokacija

rs33972313  

Jūsų 
Genotipas

CC  

Efektas

-

Svarbu žinoti:

01

Organizmas negali pasigaminti 
vitamino C, todėl jis turi būti 
gaunamas tam tikra forma, kad būtų 
naudingas sveikatai. Per dieną 
turėtumėte suvartoti ne mažiau kaip 
100mg vitamino C.  

02

Įtraukite į mitybą vitamino C turinčius 
maisto produktus. 100 mg vitamino C 
galite gauti suvalgę 2 kivius, 1 1/2 
apelsino ar 1 puodelį brokolių.  

03

Apie 70–90% su maistu 
suvartojamo vitamino C yra 
absorbuojama organizme. 
Apsvarstykite galimybę vartoti 
vitamino C papildus, jei jums 
sunku pasiekti dienos poreikį vien 
su maistu.
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Jūsų 
Vitamino D 
poreikis
Vitaminas D yra labai svarbus vitaminas. Jis padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją ir stiprina 
kaulus. Vitamino D gauname su maistu, per odą su tiesioginiais saulės spiduliais. Jūsų genetinė 
informacija padės jums sužinoti, ar jums reikia daugiau vitamino D nei kitiems.

DNAfit maistinės medžiagos © 2019 DNAfit All Rights Reserved
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Jūsų Vitamino D 
poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Jūsų organizmas geba pasigaminti vitaminą D per odą, 
tiesiog su tiesioginiais saulės spinduliais. Tačiau dauguma 
žmonių ilgą laiką praleidžia patalpose ir todėl negauna 
pakankamai saulės šviesos.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes jie vaidina svarbų 
vaidmenį organizme pasisavinant vitaminą D. Kai kurie 
žmonės turi tam tikrų genetinių variacijų, kuomet  
vitamino D poreikis yra didesnis.

Turite didesnį vitamino D poreikį. Šios genetinių variacijų 
savybės yra susiję su vitamino D apykaita, transportavimu ir 
kaupimu, o taip pat laikui bėgant daro įtaką jūsų kalcio 
absorbcijai ir kaulų mineralų tankiui. Rekomenduojame 
kiekvieną dieną suvartoti 800 UI (20 mikrogramų) vitamino 
D ir šį poreikį galite pasiekti vien tiesioginių saulės 
spindulių dėka.  

Tirtas 
genas

CYP2R1

CYP24A2  

Lokacija

rs10741657

rs6013897  

Jūsų 
Genotipas

AG

AT 

Efektas

*

*

 DHCR7 rs12785878 GG **

GC rs2282679 GT *

VDR rs731236 AA -

WNT16 rs3801387 AG *

Svarbu žinoti:

01

Vitaminas D reikalingas, kad būtų 
užtikrinta optimali sveikata. Kasdien  
rekomenduojame suvartoti mažiausiai 
800IU vitamino D.  

02

Geriausias vitamino D šaltinis yra jūsų  
oda veikiama tiesioginių saulės spindulių. 
Tačiau  tam įtakos turi tai, kaip efektyviai 
UVB spinduliai pasiekia jūsų odą.  
Veiksniai, kurie gali turėti įtakos  
vitamino D gamybai yra platuma,  
sezonas, paros laikas, debesuotumas, 
drabužiai, apsaugos nuo saulės naudojimas  
ir  odos atspalvis. Vasarą 9 minutės 
tiesioginės saulės per pietus, kasdien 
atidengiant veidą, rankas, dilbius ir  
blauzdas, gali padėti patenkinti jūsų  
dienos vitamino D poreikį.  

03

Vitaminas D yra tirpus riebaluose ir 
absorbuojamas žarnyne, kartu su kitais 
maistiniais riebalais. Iš 120 g lašišos 
galite gauti 600IU  (15 mcg) vitamino 
D. Vos iš 1 arbatinio šaukštelio (5 ml) 
menkių kepenų aliejaus gausite 450 IU 
(11 mikrogramų), o 1/2 puodelio šitake 
grybų suteiks 100 TV (2,5 mikrogramų) 
vitamino D. Jei jūs stengiatės patenkinti 
savo vitamino D poreikius iš sveikos 
mitybos, apsvarstykite galimybę 
šaltuoju metų laiku vartoti ir vitamino D 
papildus.
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Jūsų 
Vitamino E 
poreikis
Vitaminas E yra bendras riebaluose tirpių junginių, turinčių antioksidacinių savybių, pavadinimas. 
Vitaminas E, kaip ir visi antioksidantai, apsaugo ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, kuris 
skatina širdies ir kraujagyslių ligas bei vėžį.
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Jūsų 
Vitamino E 
poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Vitamino E absorbcijos rodikliai skiriasi individualiai ir 
svyruoja nuo 51-86%. Alkoholio vartojimas gali sumažinti  
vitaminą E įsisavinimą organizme.

Jūsų genų lentelė 
Mes ištyrėme šiuos genus, nes jie vaidina svarbų 
vaidmenį organizme įsisavinant vitaminą E. 
Individualiai, įvertinus genų variacijas, gali skirtis 
vitamino E poreikis.

Remiantis genetiniais rezultatais, jūs turite normalų 
vitamino E poreikį. Tai rodo, kad jūsų organizmas 
efektyviau apdoroja vitaminą E, palyginti su didesnių 
poreikių turinčiais asmenimis. Vitaminas E veikia kaip 
antioksidantas, palaiko sveiką imuninę sistemą ir 
raumenų tonusą. Kasdien suvartokite bent 14 mg 
vitamino E.  

Tirtas 
genas

CYP4F2

ZPR1 

Lokacija

rs2108622

rs964184  

Jūsų 
Genotipas

CT

CC  

Efektas

*

**

Svarbu žinoti:

01

Daugiausia vitamino E yra maisto 
produktuose, kuriuose yra riebalų, 
pavyzdžiui, riešutuose ir sėklose. 30g  
saulėgrąžų sėklų turi 7,4mg vitamino E.  
 30 g skrudintų migdolų turi 6,8 mg  
vitamino E, o 30 g skrudintų lazdyno  
riešutų suteiks jums 4,3 mg vitamino E. 

02

Vaisiuose ir daržovėse taip pat yra 
vitamino E. Pavyzdžiui, 1/2 puodelio 
virtų špinatų turi 1,9 mg, o 1/2 
puodelio virtų brokolių - 1,2 mg. 
Viename puodelyje mango yra  
1,4 mg, tuo tarpu 1 vidutiniame kivyje 
yra 1,1 mg vitamino E.  

03

Maistiniai riebalai gali padidinti 
vitamino E absorbciją ir padidinti 
jūsų polinesočiųjų riebalų  
suvartojimą (t.y. riešutai, sėklos ir 
žuvis).
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Jūsų 
Omega 3 
poreikis
Omega 3 yra nesoč ių jų  riebalų  rūš is,  suteikianti organizmui bū t inų  riebalų  rūgšč ių ,  kurios 
padeda reguliuoti daugel į  organizmo funkcijų ,  įskaitant uždegiminius procesus. Organizmas 
negali pats pasigaminti š ių  riebalų  rūgšč ių ,  todė l  jas reikia gauti su maistu. Kai kurios 
genetinės variacijos gali padidinti Omega-3 poreik į .
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Jūsų 
Omega 3 
poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Tinkamas omega 3 kiekis mityboje yra susijęs su 
teigiamu poveikiu sveikatai. Tai apima mažesnį 
uždegimo lygį, mažesnę širdies ir kraujagyslių ligų 
riziką.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes kiekvienas iš jų vaidina 
svarbų vaidmenį organizme metabolizuojant omega-3. 
Citokinai gali turėti įtakos uždegimo aktyvumo 
didinimui. Kai kurie žmonės turi tam tikras genetines 
variacijas, kurios padidina omega-3 poreikį.

Jūsų rezultatai rodo, kad jūs turite didesnį poreikį 
omega-3. Tirti genai yra susiję su  organizmo uždegiminių 
baltymų gamyba. Rekomenduojame kiekvieną dieną 
suvartoti apie 3 g omega 3. Omega 3 yra rausvoje, riebioje 
žuvyje ir kai kuriuose riešutuose bei sėklose.  

Tirtas 
genas

IL6 

Lokacija

rs1800795  

Jūsų 
Genotipas

CC  

Efektas

**

TNF rs1800629 GG -

Svarbu žinoti:

01

Kiekvienas žmogus turi gauti 
pakankamai omega 3, kad užtikrintų 
optimalią sveikatą, tačiau jūsų atveju 
jums reikia šiek tiek daugiau - 
rekomenduojame mažiausiai 3 g 
kiekvieną dieną.  

02

Geriausias omega 3 šaltinis yra riebi 
žuvis. Maždaug 100–150 g lašišos turi 3 
g omega 3. Vartokite mažiausiai 3 
porcijas per savaitę.  

03

Išbandykite keletą augalinės kilmės 
Omega-3 šaltinių. Tai yra paprastas 
būdas padidinti suvartojamą omega 3 
kiekį. Salotas pagardinkite  žiupsneliu  
linų sėmenų ar graikinių riešutų.
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Jūsų 
Antioksidantų 
poreikis
Antioksidantai yra populiari tema ir ši sąvoka gali skambėti tikrai moksliškai, tačiau iš tikrųjų tai 
tik šviežių vaisių ir daržovių molekulės, kurios vaidina svarbų vaidmenį mažinant proceso, 
vadinamo oksidaciniu stresu, poveikį. Jūsų genetinės variacijos suteikia informacijos ar jūs turite 
didesnį atioksidantų poreikį.
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Jūsų 
Antioksidantų 
poreikis  

Ar žinojote, kad…?
Antioksidantas yra mikroelementų bendras terminas. 
Mitybos požiūriu, antioksidantų yra maisto produktuose, 
kuriuose yra daug vitaminų A, C ir E bei tam tikrų 
mineralų pvz. seleno.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes jie vaidina svarbų 
vaidmenį mažinant jūsų organizmo oksidacinį stresą. 
Kai kurie žmonės turi tam tikrų genetines variacijas, kai 
antioksidantų poreikis yra didesnis.

Jūsų antioksidantų poreikis yra normalus. Šiame skydelyje 
išbandyti genai rodo, kad jūsų organizmas geba pašalinti 
nestabilias molekules, vadinamas laisvaisiais radikalais, 
kurios gali pakenkti jūsų ląstelėms. Vaisiai, daržovės ir 
riešutai yra svarbios antioksidacinės maistinės medžiagos, 
t.y. vitaminas C, tokoferoliai, karotenoidai, selenas ir 
flavonoidai.  

Tirtas 
genas

CAT

GPX1

SLC23A1 

Lokacija

rs1001179

rs1050450

rs33972313  

Jūsų 
Genotipas

CC

GG

CC  

Efektas

-

-

-

SOD2 rs4880 AA -

ZPR1 rs964184 CC **

Svarbu žinoti:

01

Stenkitės įtraukti bent 1 riešutų 
porciją (30 g) per dieną. Kuo 
įvairesnių riešutų vartosite, tuo bus 
didesnė suvartojamų maistinių 
medžiagų įvairovė.  

02

Kad palaikytumėte organizmo 
apsaugos mechanizmą, svarbu 
užtikrinti, kad pasiektumėte vitaminų 
A, C ir E bei seleno rekomenduojamą 
dienos normą.  Gausu antioksidantų 
yra augaliniame maiste. Šie maisto 
produktai yra lapiniuose kopūstuose, 
špinatuose, lazdyno riešutuose, 
braziliškuose riešutuose ir saulėgrąžų 
sėklose.  

03

Nors papildų vartojimas gali 
pasirodyti lengvesnis kelias, iš 
tikrųjų yra įrodyta, kad 
antioksidantai gauti su maistu yra 
daug naudingesni - todėl 
nepraleiskite progos pasimėgauti 
šviežiais vaisiais ir daržovėmis!
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Jūsų 
Geležies 
poreikis
Geležis yra būtinas raudonųjų kraujo kūnelių mineralas ir komponentas, kuris vaidina pagrindinį 
vaidmenį perduodant deguonį iš plaučių į likusį organizmą. Geležis turi dvi pagrindines formas, viena 
iš jų yra randama augaluose ir geležimi praturtintuose gyvūlinės kilmės produktuose. Abi jų yra mėsoje 
ir jūros gėrybėse. Genetiniai pokyčiai gali turėti įtakos geležies absorbcijos kiekiui.
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Jūsų 
geležies
poreikis 

Ar žinojote, kad…?
Vitaminas C padidina geležies pasisavinimą, todėl 
organizmas lengviau absorbuoja geležį, o kalcis gali turėti 
priešingą efektą.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes geležis vaidina svarbų 
vaidmenį deguonies cirkuliacijoje kraujyje. Kai kurie 
žmonės turi tam tikrą genetinę variaciją, kuri padidina 
geležies poreikį.

Jūsų geležies poreikis yra normalus. Šiame skydelyje 
nagrinėjama, kaip organizmas absorbuoja, 
transportuoja ir saugo geležį. Rekomenduojame 
suvartoti 12mg geležies vyrams ir 20mg geležies 
moterims per dieną. Geležies galite rasti įvairiuose 
gyvūniniuose ir augaliniuose maisto produktuose, 
tokiuose kaip ankštiniai augalai, žalios lapinės 
daržovės, žuvis, raudona mėsa ir paukštiena.  

Tirtas 
genas

HFE 

Lokacija

rs1800562  

Jūsų 
Genotipas

GG  

Efektas

-

 TFR2 rs7385804 AC *
.   TMPRSS6   rs855791   AG  *

Svarbu žinoti:

01

Gyvūlinės kilmės geležis yra lengviau 
preinama nei augalinės kilmės.  
Liesa mėsa, jautienos kepenys ir jūros 
gėrybės, ypač austrės, yra puikus geležies 
šaltinis. 

02

Nors augalinės kilmės geležies 
šaltinių biologinis prieinamumas 
yra mažesnis, tačiau jie vaidina 
svarbų vaidmenį sveikoje mityboje. 
Puikus augalinės kilmės geležies 
šaltinis yra riešutai, pupelės, 
daržovės, pvz.: špinatai, ir tokie 
maisto produktai kaip duona ir kiti 
grūdiniai produktai.  

03

Kartais gali būti sunku pakankamai  
geležies gauti iš mitybos. Tokiu 
atveju reiktų apsvarstyti galimybę 
papildomai vartoti multivitaminų / 
mineralų papildus, kuriuose yra 
geležies. Tačiau pirmiausia 
pasitarkite su kvalifikuotu sveikatos 
priežiūros specialistu ir niekada 
neviršykite rekomenduojamo 
kiekio, nurodyto ant pakuotės. 
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Jūsų 
Kalcio 
poreikis
Kalcis yra būtinas mineralas, veikiantis beveik visas organizmo funkcijas. Kalcis reikalingas 
kaulams, raumenims ir sveikai nervų sistemai. Kalcis taip pat reikalingas pernešti kraują po visą 
organizmą bei hormonų bei fermentų veikloje. Genetiniai pokyčiai gali turėti įtakos kalcio 
poreikiui.
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Jūsų 
kalcio 
poreikis  

Ar žinojote, kad?
Mažiau nei 1% kalcio atsargų sunaudojama visam organizmui, 
o likę 99% kaupiami kauluose ir dantyse.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes kalcis vaidina svarbų 
vaidmenį kaulų, dantų, nervų sistemos ir raumenų funkcijų 
darbui. Kai kurie žmonės turi tam tikras genetines 
variacijas, kurios padidina kalcio poreikį.

Remiantis genetiniais rezultatais, jūsų kalcio poreikis yra 
normalus. Tai rodo, kad jūsų organizmas efektyviai 
apdoroja kalcį, palyginti su didesnių poreikių, turinčiais 
asmenimis. Kalcis yra svarbus stiprinant kaulus. Jūsų 
širdžiai, raumenims ir nervų sisemai kalcis taip pat 
reikalingas.  

Tirtas 
genas

GC  

Lokacija

rs4588  

Jūsų 
Genotipas

GT 

Efektas

*

GC rs7041 AC *

VDR rs1544410 CC -

Svarbu žinoti:

01

Pavyzdžiui, pienas, jogurtas ir sūris, yra 
puikus kalcio šaltinis. Tačiau jeigu negalite 
toleruoti šiuose produktuose, esančios 
laktozės, išbandykite pieną, kuriame yra 
mažai laktozės, pavyzdžiui, jogurtą ar  
mažiau riebų kietąjį sūrį, tokį kaip čederis,  
ar parmezanas.  

02

Vidutiniškai tik 30% kalcio yra 
absorbuojama su maistu, tačiau tai labai 
priklauso ir nuo maisto, kurį vartojame. 
Amžius taip pat gali turėti įtakos kalcio 
absorbcijos kiekiui, o tokie veiksniai kaip 
alkoholio vartojimas ir dietos mažina 
kalcio absorbciją. Kofeinas, natris, kalis 
ir baltymai gali padidinti kalcio netekimą 
per šlapimą. Jei stengiatės patenkinti 
kalcio poreikius su maistu, apsvarstykite 
galimybę papildyti ne daugiau kaip 400 
mg kalcio per dieną.  

03

Vitaminas D dalyvauja kalcio absorbcijos 
procese iš žarnyno. Todėl labai svarbu, 
kad pakankamai gautumėte vitamino D. 
Tai galite pasiekti į savo mitybą 
įtraukiant riebią žuvį ir šitake grybus.
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Jūsų 
Seleno 
poreikis
Selenas yra mikroelementas, kurio reikia nedideliais kiekiais, tačiau jis yra būtinas reprodukcijai, 
imuninei funkcijai, medžiagų apykaitai, skydliaukės funkcijai ir DNR sintezei. Selenas taip pat 
yra galingas antioksidantas, kuris padeda jūsų organizme reguliuoti oksidacinį stresą.
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Jūsų 
Seleno  
poreikis  

Ar žinojote, kad ?
Braziliškuose riešutuose yra daugiau seleno nei, bet 
kuriame kitame produkte. Tik viename braziliškame riešute 
yra apie 90 mikrogramų seleno arba 129% 
rekomenduojamos paros normos.

Jūsų genų lentelė
Mes ištyrėme šiuos genus, nes selenas vaidina svarbų 
vaidmenį apsaugant jūsų organizmą nuo oksidacinio streso. 
Kai kurie žmonės turi tikras genetines variacijas, kurios 
padidina seleno poreikį.

Jūsų seleno poreikis yra normalus. Šiame skydelyje 
išbandyti genai yra susiję su jūsų organizmo 
antioksidacinėmis galimybėmis. Selenas yra 
mikroelementas ir jo reikia nedideliais kiekiais. Remiantis 
jūsų rezultatais, patariame įtraukti ne daugiau kaip 60 
mikrogramų seleno per dieną. Braziliški riešutai, žuvis, 
vištiena ir kiaušinis yra puikus seleno šaltinis.  

Tirtas 
genas

GPX1 

Lokacija

rs1050450  

Jūsų 
Genotipas

GG  

Efektas

-

Svarbu žinoti:

01

Sveikai maitindamiesi, galite patenkinti 
seleno poreikius. Pvz., 1 didelis braziliškas 
riešutas suteiks jums 90 mcg 
seleno, kaip ir 90g virto 
tuno. 90g  keptos jautienos porcijoje yra 
30mcg, 90g  keptos vištienos - 20mcg, o 1 
dideliame virtame kiaušinyje - 15mcg 
seleno.  

02

Daugumoje rūšių jūros gėrybėse yra 
gausu seleno. Reguliariai valgykite jūros 
gėrybes, vietoj raudonos mėsos.  

03

Vietoj baltų, rafinuotų miltų rinkitės 
nesmulkintus grūdus, tokius kaip rupi 
duona, rudieji ryžiai ir avižos, nes jie yra 
puikus seleno šaltinis.
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