Buah :
Jeruk bali, melon mix (cantaloupe/blewah, semangka),
apel, blackcurrent, orange & lemon, strawberry, tomat.
Lain - lain :
Teh, susu sapi, telur, olive, jahe, bawang putih,
mushroom, yeast (baker dan brewer).
Apa yang harus dilakukan setelah melakukan tes
FoodDetective® ataupun FoodPrint® ?
Konsultasikan hasil tes anda dengan dokter atau
ahli gizi guna mengatur diet anda. Sebagai panduan
berdasarkan hasil tes, maka :
● Makanan dengan kadar antibodi IgG ≥ 30 U/ml
dengan FoodPrint® atau berwarna biru tua dengan
FoodDetective® harus dihindari dari diet selama
tiga bulan.
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● Makanan dengan kadar antibodi IgG 24-29 U/ml
dengan FoodPrint® atau berwarna biru sedang
dengan FoodDetective® harus dikurangi dengan
cara dimakan 4 hari sekali.

FoodDetective® & FoodPrint®

● Makanan dengan kadar antibodi IgG normal
< 24 U/ml dengan FoodPrint® atau berwarna biru
muda dengan FoodDetective® bisa terus dimakan
dan cukup diobservasi saja.
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Apa yang harus dilakukan bila anda mengalami gejala
tersebut ?

Apa yang dimaksud dengan Food Sensitivity ?
Food Sensitivity adalah reaksi tubuh terhadap Antigen/
makanan tertentu dengan cara memproduksi Antibodi
IgG dalam waktu beberapa jam atau hari.
Apa penyebab timbulnya Food Sensitivity ?
Penyebab timbulnya Food Sensitivity adalah gangguan
pada sistim pencernaan (leaky gut) atau sistim imun
yang akan menimbulkan berbagai gejala radang kronis
akibat dari penumpukan komplek antigen-antibodi
dalam tubuh.

Untuk memastikan adanya masalah Food Sensitivity,
anda bisa bicarakan dengan health care professional
untuk dilakukan tes IgG antibodi makanan dengan
FoodDetective® atau FoodPrint®.
Banyak orang mendapatkan perbaikan gejala dan
kesehatannya setelah merubah diet berdasarkan hasil
tes.
Apakah Food Sensitivity sama dengan Food Allergy ?
Food Sensitivity berbeda dengan Food Allergy. Food
Allergy terjadi secara cepat dalam hitungan menit
dan tubuh akan memproduksi Antibodi IgE dan
mengeluarkan zat histamin yang menimbulkan gejala
gatal, bentol, sesak nafas sampai syok anafilaktik, yang
mengakibatkan kematian.

Apa gejala dari Food Sensitivity ?
Food Sensitivity akan diketahui dari timbulnya berbagai
gejala kronis maupun adanya penyakit seperti :







Nyeri perut, diare, konstipasi, kembung,
Penyakit IBD, IBS, Celiac, Autisme
Migren, sakit kepala, depresi
Exzema, dermatitis atopik, ruam kulit, acne
Asma, rhinitis, sinusitis, batuk kronis
Rheumatoid arthritis, nyeri sendi dan otot

Apa yang dimaksud dengan tes FoodDetective® dan
FoodPrint® ?
FoodDetective® adalah tes semi kuantitatif antibodi
IgG dari 59 jenis makanan, yang bisa dilakukan di
berbagai klinik maupun laboratorium kesehatan. Hasil
tes akan diketahui dalam waktu 40 menit.
FoodPrint® adalah tes kuantitatif antibodi IgG dari 222
jenis makanan yang dilakukan laboratorium kesehatan.
Dengan tes tersebut akan diketahui, makanan apa saja
yang menimbulkan reaksi imun yang ditandai dengan
munculnya antibodi IgG.

Apa saja jenis makanan yang diperiksa ?
Dalam FoodPrint® ada 222 jenis makanan yang
diperiksa, sedangkan dalam FoodDetective® ada 59
jenis makanan yang diperiksa yaitu :
Sereal :
Oat, gandum, nasi, jagung, rye, gandum durum, gluten/
gliadin.
Kacang-kacangan :
Almond, kacang brazil, kacang mede, walnut, kacang,
kedelai, biji coklat, legume mix (pea, lentil, kacang
merah).
Daging :
Ayam, kambing, sapi, babi.
Ikan :
White fish mix (haddock, cod, plaice), freshwater fish
mix (salmon, trout), tuna, shellfish mix (shrimp, prawn,
kepiting, lobster, mussel/remis).
Sayuran :
Brokoli, kubis, wortel, leek/daun bawang, kentang,
seledri, timun, paprika (merah, hijau, kuning).

