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Ditt resultat
Vårt labb har testat ditt urinprov för nivån av serotonin, dopamin, adrenalin och noradrenalin. Dina resultat
hittar du nedan.

Signalsubstans Bas
Namn Ditt värde Referensvärde Skala

Adrenalin  4.78 µg/g Krea 2,0 - 5,5
4.78

Kreatinin *  545.60 mg/l 290 - 2260
545.60

Dopamin  295.84 µg/g Krea 130 - 240
295.84

Noradrenalin  54.34 µg/g Krea 15 - 36
54.34

Noradrenalin/Adrenalin
Kvot  11.36 Kvot 3 - 6

11.36

Serotonin  151.23 µg/g Krea 80 - 190
151.23

* Kreatinvärdet används för att se om man har en normal urinkoncentration och att den inte är onormalt
utspädd eller onormalt koncentrerad eftersom det i så fall kan påverka mätvärdena.
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Signalsubstanstest Bas

Konstant spänning tar på kroppens energireserver och kan vara väldigt påfrestande på hälsan. De hormoner
och budbärare som ansvarar för stressresponsen och dess reglering i kroppen kan vara en varningssignal
som talar om för oss när vi har pressat oss själva för hårt och ge oss en möjlighet att göra något åt det innan
det är för sent, det vill säga innan vi hinner bli utbrända.

När vi utsätts för kronisk stress används hormoner och budbärare (signalsubstanser) till dess att nervcellerna
töms, vilket kan resultera i symptom på fysisk eller psykisk utmattning. Ju tidigare vi sätter in åtgärder, desto
snabbare kan vi vända på detta.

Samspelet mellan alla dessa ämnen kan ge en positiv stressreaktion i kroppen. Om en person är under
konstant stress eller redan lider av kronisk trötthet eller utbrändhet har balansen mellan signalsubstanserna
kommit ur balans.

Adrenalin, noradrenalin och dopamin
Namn Ditt värde Referensvärde Skala

Adrenalin  4.78 µg/g Crea 2,0 - 5,5
4.78

Noradrenalin  54.34 µg/g Crea 15 - 36
54.34

Dopamin  295.84 µg/g Crea 130 - 240
295.84
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Serotonin
Namn Ditt värde Referensvärde Skala

Serotonin  151.23 µg/g Crea 80 - 190
151.23

Källor i kosten

 

 

 

 

Varning
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