
   Imię:

PESEL:

     Ulica i numer domu:

Miasto i kod pocztowy:

SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE 

1. Pakiet „W drodze do równowagi” - podstawowy (P 509)

*
2. Pakiet „W drodze do równowagi” - rozszerzony (P 510)

*

3. Pakiet „Tarczyca” (P 511)
TSH, Ft3, Ft4, anty-TPO, anty-TG *

4. Pakiet „Cukrzyca” (P 512)

 Glukoza – test tolerancji, insulina po obciążeniu (krzywa 3 punktowa) *
5. Pakiet „Hormonalny dla kobiet” A (P 513)

*
6. Pakiet „Hormonalny dla kobiet” B (P 514)

prolaktyna, progesteron *
7. Pakiet „Hormonalny dla mężczyzn” (P 515)

testosteron wolny, LH, FSH, prolaktyna, SHGB, estradiol *
8. Inne

Zniżka 10% *

morfologia (25 parametrów), OB, ogólna analiza moczu,jonogram (sód, 
potas, chlorki), żelazo, wapń całkowity, magnez, cholesterol całkowity, 
cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza, TSH, kwas 
moczowy, kreatynina, mocznik, białko całkowite, ALT, AST, witamina D3-
(25-OH)D3

159 zł (zamiast 
199 zł)

morfologia (25 parametrów), OB, CRP, ogólna analiza moczu, jonogram 
(sód, potas, chlorki), żelazo, ferrytyna, wapń całkowity, magnez, 
cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol, LDL, trójglicerydy, 
homocysteina, glukoza, insulina, HbA1c, TSH, Ft3, Ft4, anty-TPO, anty-
TG, kwas moczowy, kreatynina, eGFR, mocznik, białko całkowite, ALT, AST, 
GGTP, ALP, bilirubina całkowita, witamina
D3-(25-OH)D3, witamina B12

 407 zł (zamiast 
508,5 zł)

99 zł (zamiast 
120 zł)

79 zł (zamiast 
99 zł)

LH, FSH, estradiol, testosteron wolny, SHGB, DHEA-s, androstendion, 
kortyzol

192 zł (zamiast 
240 zł)

38 zł (zamiast 
48 zł)

137 zł (zamiast 
171 zł)

Joanna Haśnik
Trening personalny & doradztwo dietetyczne
www.joannahasnik.pl
joannahasnik@gmail.com
+48 509-418-647

  Data urodzenia:

  Nazwisko:

Zlecone badania możesz wykonać we wszystkich 
punktach pobrań, np.:

√ Katowice, ul. Żelazna 1
√ Ruda Śląska, ul. Pocztowa 7 
√ Zabrze, ul. Wolności 440
Godziny otwarcia i adresy pozostałych punktów 
dostępne na www.sla.pl/kontakt/punkty-pobran

Uwaga, zniżka ta nie będzie naliczana od innych badań/pakietów promocyjnych obowiązujących w ŚLA w trakcie 
wykonywania danego badania tj. ofertami miesiąca oraz pakietami, których aktualna lista jest umieszczana na stronie 

internetowej ŚLA: www.sla.pl. 
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