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SANULOGIC  Preventieve gezondheidschecks 

Klachten en ziektes ontstaan langzamerhand als kleine niet voelbare verstoringen en overbelastingen van 

organen. Om hier inzicht in te krijgen heeft SANULOGIC  drie gezondheidschecks 

samengesteld. De SANULOGIC gezondheidschecks zijn bedoeld voor mensen met geen of weinig klachten die 

niet willen wachten tot klachten ontstaan maar verantwoordelijkheid voor hun gezondheid nemen. Door actie 

te ondernemen op de gemeten zwakke plekken worden klachten en ziektes voorkomen. 

We hebben drie preventieve gezondheidschecks samengesteld uit honderden biomarkers. Als u meer wilt weten 

van uw gezondheid of bij klachten adviseren wij het  SANULOGIC Algemene Onderzoek. 

De kosten voor een SANULOGIC preventieve gezondheidscheck bestaan uit drie onderdelen: 

 Handling; bloedafname, invullen formulieren, verzenden 

 Interpretatie, advies, rapportage; De rapportage wordt u gemaild. 

 Laboratoriumkosten; de door het laboratorium in rekening gebrachte kosten 

SANULOGIC   
Gezondheidscheck 1 
 
Er worden 25 biomarkers onderzocht 
waaronder: 
 

 volledig bloedbeeld 

 lever 

 nier 

 alvleesklier 

 schildklier 

 vetstofwisseling 

 suikerstofwisseling 

 verborgen ontstekingen 
 
De kosten bedragen: 

 Handling 25,00 Euro 

 Interpretatie, advies, 
rapportage: 50,00 Euro 

 Laboratorium:  40,05 Euro 
 

TOTAAL: 115,05 Euro 

 

SANULOGIC   
Gezondheidscheck 2 
 
Er worden 38 biomarkers onderzocht 
waaronder: 
 

 volledig bloedbeeld 

 lever 

 nier 

 alvleesklier 

 schildklier 

 vetstofwisseling 

 suikerstofwisseling 

 verborgen ontstekingen 

 ijzerstofwisselingswaardes 

 vitamine D, 

 vitamine B12 

 foliumzuur 
 
De kosten bedragen: 

 Handling 25,00 Euro 

 Interpretatie, advies, 
rapportage: 50,00 Euro 

 Laboratorium:  72,30 Euro 
 
TOTAAL: 147,30 Euro 

 

SANULOGIC   
Gezondheidscheck 3 
 
Er worden 52 biomarkers onderzocht 
waaronder:  
 

 volledig bloedbeeld 

 lever 

 nier 

 alvleesklier 

 schildklier 

 vetstofwisseling 

 suikerstofwisseling 

 verborgen ontstekingen 

 ijzerstofwisselingswaardes 

 vitamine D, 

 vitamine B12 

 foliumzuur 

 calcium* 

 magnesium* 

 kalium* 

 zink* 

 selenium* 

 zware metalen 
 
De kosten bedragen: 

 Handling 25,00 Euro 

 Interpretatie, advies, 
rapportage: 50,00 Euro 

 Laboratorium: 134,09 Euro 
 

TOTAAL: 209,09 Euro 

 
 

* de mineralen en sporenelementen worden zowel binnen als buiten de cel gemeten. Dat is belangrijk omdat veel 

mineralen zich vooral binnen in de cel bevinden. De magnesiumvoorraad van het lichaam is bijvoorbeeld 80% in de cel en 

maar 0% buiten de cel. Magnesium dat alleen in het bloedserum, de bloedvloeistof zonder de cellen, wordt gemeten, zegt 

niets over de hoeveelheid magnesium in het lichaam!  
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