
 
 

Uso do Consultório: Intolerância / Nutrição / Metal 
 
Formulário para o Envio do Teste 

 

Por favor, complete os seguintes detalhes e anexe este formulário à(s) sua(s) amostra(s): 

Informações Pessoais 

Por favor, insira os detalhes da(s) pessoa(s) sendo testadas: 

Título:  Nome:  Sobrenome:  Date de Nascimento: / / 

CEP:      

Título:  Nome:  Sobrenome:  Date de Nascimento: / / 

CEP:      

Título:  Nome:  Sobrenome:  Date de Nascimento: / / 

CEP:      

Título:  Nome:  Sobrenome:  Date de Nascimento: / / 

CEP:     

Por favor, forneça um endereço de e-mail para receber os resultados dos testes: 

Endereço de e-mail primário:    

 
Sobre Seu Pedido 

Nome do Comprador:   Número da Transação:    

Data da Compra:   ENTREGA RÁPIDA paga: SIM / NÃO 
 

Por favor, informe o NÚMERO DE PEDIDO e o CEP com a(s) amostra(s) para testar. 
 
 

Devolva este formulário preenchido com suas amostras de cabelo claramente rotuladas para: 
  

Healthy Stuff Online, Rua Correia Teles, 28 A, 1350-100, Lisbon 
              
Por favor, leia com atenção: 
 

• Os testes só requerem alguns cabelos (3/4 fios) se o cabelo for maior que uma polegada. 
• Testamos qualquer forma de cabelo do seu corpo. 
• Idealmente, as amostras devem incluir a raiz do cabelo, mas entendemos que nem sempre isto é possível. 
• Se cortar o cabelo, por favor, assegure de cortá-lo o mais próximo da raiz possível. 
• Tinta de cabelo ou tratamentos não afetam o teste. 
• Uma vez que a amostra for recolhida, insira os fios de cabelo numa pequena bolsa selada assegurando…que o 

cabelo permaneça seco e seguro durante o trânsito. Não envie amostras de cabelo em embalagens de papel 
alumínio ou outros metais. 

• Coloque as amostras de cabelo num envelope ou carteira postal segura e envie-o ao endereço acima referido. 
• Por favor, assegure-se de pagar pelo envio. Envios incorretos podem causar atrasos no tempo de processamento. 
• Adicionalmente, o Allergy Test não é responsável pelo pagamento de taxas de envio – o seu envelope será 

devolvido 
• Por favor, tenha cuidado para não incluir outros itens na mesma bolsa que a sua amostra de cabelo já que isto pode 

afetar os resultados dos testes. 
 
 

Entre em contato conosco por e-mail ou Livechat 
Serviço ao consumidor 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira. 
E-mail: info@testyourintolerance.com Site: www.allergytestportugal.com 


