
Formulário de Inscrição:

Dono do Animal:

Rua:

CEP:

Cidade:

Telefone: Fax:

Data de Nascimento: Sexo: m f

Assinatura do Dono do Animal:

Análise Mineral de Pele, Cabelos, Unhas ou Cascos

Clinica/Médico requerente:

Data:

por favor preencher caso o relatório seja para ser enviado ao dono do animal (por favor complete em
maiúsculas)

E-mail:

(por favor não esquecer)

Perfil Padrão (P9)

Análise Mineral de Pele

35 Elementos

Elementos Testados:

Alumínio, Antimónio, Arsênico-total, Bário, Berílio, Bismuto, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Ferro, Germanio, Iodo, Lata,
Lítio, Magnésio, Manganês, Mercurio, Molibdênio, Niquelar, Paládio, Platina, Prata, Selênio, Strontio, Thallium, Titânio, Tungstênio, Urânio,
Vanadio, Zinco, Zirconium

Perfil Alargado (P10) 55 Elementos

Nível de
atividade:

baixa

Parâmetros dos Elementos Testados como perfil 9 mais:

Cério, Césio, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolínio, Gallium, Iridium, Lanthanum, Lutetium, Praseodymium, Rhenium, Rhodium, Ruthenium,
Samarium, Tantalum, Tellurium, Thorium, Thulium, Ytterbium

*** vire por favor ***

Estado: País:

TMI Trace Minerals International Laboratory
1711 Pearl Street; Suite 200
Boulder, CO 80302
USA

telefone: +1 (720) 325-2652
fax: +1 (720) 325-2653

service@tracemin.com
http://www.tracemin.com

good chemistry for better health

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha os campos na página 2.

Pagamento
via:

Transferência bancária realizada em: de $:

O pagamento foi realizado para o endereço: service@tracemin.com

Cartão de Crédito VISA Mastercard

É Necessário um Pré-Pagamento ou Cartão de Crédito, caso contrário as amostras serão retidas até que seja
recebido o pagamento.

normal ativo muito ativo

Fatura para: Médico Dono do Animal

castrado esterilizado

prenhe lactante

Problemas de saúde (se conhecidos):

Nome do animal: Tipo de animal / raça:

Assinatura:válido até (MM/AA): 3 últimos dígitos do cartão:

Número do Cartão:
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http://www.tracemin.com


Programa de Análise Mineral de Pele
Nota Importante: Nós temos o direito de limitar o número de elementos testados, se necessário de acordo com
as limitações de amostragem.

Amostragem Adequada:

§ Precisamos de meia grama de cabelo ou pele, que é aproximadamente 1-2 colheres de sopa cheias.

§ Amostras de pele/cabelo não precisam ser lavados antes do corte da amostra ou da submissão da amostra. É
usado um processo especial em nosso laboratório para liberar nossa amostra de cabelo e pele de todos os
contaminantes externos. Durante este processo, o peso da amostra pode ser reduzida. Portanto, é importante
fornecer a amostra suficiente.

§ Não são necessárias tesouras especiais. Uma lavagem apropriada irá liberar a amostra de contaminantes
externos.

§ Não envie crina ou pêlos da cauda. Nossos valores de referência não são específicos para esses tipos de
amostra.

§ Se você não tem nossos kits de amostragem, coloque a amostra de pele em um envelope comum. Não use
plástico ou folha de alumínio.

§ Preencha esta folha e envie coma amostra de cabelo ou pele para Laboratório TMI.

§ Não são necessários serviços especiais de transporte. É suficiente o envio por correio normal ou correio aéreo.

§ O cabelo é inerte e seu armazenamento não afeta seu conteúdo mineral.

Agradecemos por sua fiabilidade e confiança. Para mais informações, verifique nosso site:
http://www.tracemin.com

Enviar relatório para: Médico Dono do Animal ambos os endereços (US$ 5.95 sobretaxas)

Enviar relatório para: Correio E-mail Fax

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha
mudado, por favor preencha:

Carimbo da Clinica / do Médico

Endereço:

ou

Telefone:

Fax:

E-mail:

Este formulário pode também ser preenchido no computador, por favor visite: http://www.tracemin.com/pt/formulario-de-inscricao/

Itens adicionais solicitadas ou comentários. Por favor consígnelos:

Elementos adicionais podem ser contra testes com encargos. Por favor contate-nos:
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Barcode BV Barcode DG / FE Barcode EQ

http://www.tracemin.com
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