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Olá – MARIA LUIZA 

 

Seja Bem-Vindo ao seu Relatório de Perda de Peso 

Ficamos muito felizes que tenha escolhido realizar o seu teste de DNA conosco. Em nosso laboratório testamos 

o seu swab oral, quanto a resposta dos principais genes associados à saúde e a perda de peso.  A Chic apresenta 

a você um relatório com informações sobre sua genética e como ela pode melhorar na sua perda de peso. 

Nossos objetivos com este relatório são: 

 Revelar os genes mais importantes que afetam as medidas de peso corporal e a tendência de perder 

ou ganhar peso; 

 Analisar seus dados genéticos para potenciais pontos fortes e fracos; 

 Fornece recomendações personalizadas baseadas em genes para melhorar o controle de peso. 

 

Para cada seção, apresentamos uma série de marcadores genéticos importantes com base nos estudos 

científicos mais recentes. Isso pode afetar seu peso, massa gorda, circunferência da cintura, apetite, 

preferências alimentares, metabolismo energético e chances gerais de desenvolver obesidade. Em seguida, 

examinamos seu genótipo e criamos um relatório abrangente com base no que sua composição genética 

exclusiva diz sobre cada fator individual. Usando essa análise, fornecemos dicas e sugestões para ajudá-lo a 

melhorar seu controle de peso e aparência física, incluindo dieta personalizada, estilo de vida e recomendações 

de suplementos.  

 

Vamos começar! 
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1. Resumo do Relatório 

 

Traços relatados Seu resumo baseado em SNP 

Fatores genéticos 

Afetando o peso corporal 

Risco Geral de Ganho de 

peso 
Risco aproximadamente típico / médio de experimentar excessivo ganho de peso 

Apetite e Comportamento 

Alimentar 

Risco ligeiramente inferior à média de sentir apetite- 

e questões relacionadas ao comportamento alimentar 

Metabolismo e 

Queima de gordura 

Metabolismo e capacidade geral ligeiramente acima da média de 

queimar gordura 

 

A tabela acima inclui informações sobre seu genótipo e resumos dos riscos estimado para cada categoria de 

potenciais fatores de saúde relacionados ao peso corporal incluídos neste relatório. Observe que essas 

informações representam uma estimativa geral de suas características relacionadas à saúde, com base nas 

pesquisas científicas mais atualizadas disponíveis no momento deste relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	1. Resumo do Relatório

