
ALCAT ile Neler Test Edilir?

ALCAT Temel Paneller

Gıda Testleri Genişletilmiş Paneller

Alcat 100 

Fitofarmakosötik Plus

100 gıda+gluten+gliadin+candida

 

 

Alcat 150 
150 gıda+gluten+gliadin+candida   

Alcat 200
200 gıda+gluten+gliadin+candida

Medikal bitki, çay besinsel destekler 
(50 Fitofarmakosötik ajan+50 Enerji/
Fitness Bitkisi)

Fitofarmakosötik Kadın-Meno
Medikal bitki, çay, besinsel destekler 
(50 Fitofarmakosötik ajan+50 
menopoz bitkisi)

Alcat – Kimyasal 2
(Gıdalar, kozmetikler, deterjanlar, 
tekstil, ilaçlardaki kimyasallar)
(50 boya + koruyucu + tatlandırıcılar + 
gıda katkı maddeleri + şeker yerine 
geçenler)

Alcat – Kimyasal 1
(Gıdalar, kozmetikler, deterjanlar, 
tekstil, ilaçlardaki kimyasallar)
(45 boya + koruyucu + çevresel 
kimyasallar +alternatif şekerler + 
antibiyotik + antiinflamatuvar + 
ağrı kesici)

Fitofarmakosötik Temel 
Medikal bitki, çay, besinsel destekler
(50 fitofarmakosötik ajan)

Alcat 250
250 gıda+gluten+gliadin+candida

Alcat 100+MYK (Mikoz)
100 Gıda+gluten+gliadin+candida 
ve 20 farklı mantar çeşidi

ALCAT 100
100 gıda

ALCAT 150
150 gıda / Alcat 100 + 50

ALCAT 200
200 gıda / Alcat 150 + 50

ALCAT 250
250 gıda / Alcat  200 + 50

S
eb

ze
le

r
M

ey
ve

le
r

kuşkonmaz, avokado, dolmalık biber, brokoli, 
brüksel lahanası, lahana, havuç, karnabahar, 
kereviz, salatalık, patlıcan, yeşil bezelye, marul, 
mantar, zeytin, soğan, barbunya, ıspanak, kabak, 
çalı fasulyesi, soya fasulyesi, tatlı patates, 
domates, beyaz patates

elma, muz, yaban mersini, kavun, kiraz, kızılcık, 
üzüm, greyfurt, limon, misket limonu, portakal, 
şeftali, armut, ananas, erik, çilek, karpuz

enginar, pancar, börülce, nohut, 
barbunya, mercimek, lima fasulyesi, 
kuru fasülye balkabağı, turp, tapyoka,
şalgam

kayısı, böğürtlen, hurma,  incir, Kış 
kavunu, kivi,  mango, papaya, 
ahududu

meşe palamudu kabak, çin pazısı, 
hindiba, bakla, rezene, lahana, 
pırasa, maş fasulyesi, bamya, 
yabani havuç, marul, pazı, kabak

Siyah frenk üzümü, 
nektarin, nar, ravent

adzuki fasulyesi, roka, sarımsak, börülce, boston 
bibb marul, balkabağı, canellini fasulyesi (bir tür 
kurufasülye), kapari, kestane, radika, kara lahana, 
hindiba, üzüm yaprağı, marul, lupini fasulyesi, 
hardal otu, kıvırcık lahana, arpacık soğanı, şitaki 
mantarı, taze soğan, spagetti kabağı

 Guava, liçi meyvesi, Trabzon hurması, yıldız meyvesi,
mandalina
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İstiridye, morina balığı, yengeç, pisi balığı, 
ıstakoz, somon, deniztarağı, karides, 
kapanlevrek, dil balığı, tonbalığı

Levrek, mezgit, ringa balığı, 
istiridye, sardalya, tatlı su 
çipurası, alabalık

Ançuez, yayınbalığı, kerevit, pisi 
balığı, uskumru, midye, kalamar, 
kılıç balığı,

Sazan balığı, mahi-mahi
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sığır eti, tavuk, kuzu eti, domuz, tavşan, hindi Ördek, dana eti Sığır karaciğeri, sülün, 
bıldırcın, Geyik eti

Tavuk karaciğeri, kaz
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badem, kaju, kakao, hindistan cevizi, yerfıstığı, 
pekan cevizi

fesleğen, karabiber, tarçın, kahve, sarımsak, 
zencefil, yeşil çay, hardal, kekik, maydanoz, çay, 
vanilya

Fındık, antep fıstığı, ceviz Brezilya fıstığı, Avustralya 
fındığı, çam fıstığı

Acı badem
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defne yaprağı, çemen tohumu, 
arnavut biberi, karanfil, kimyon, 
dereotu karışımı, nane, muskat 
kırmızı biber, yalancı safran, 
adaçayı, ayçiçeği, Kekik

Anason bitkisi, kakule, anason 
tohumu, kakule, papatya, Acı 
kırmızı biber, kişniş, köri, jalapeno 
biber, yosun, meyankökü, biberiye, 
safran, tarhun otu, zerdeçal

Araot kamışı, kanola yağı, frenk soğanı, kişniş 
bitkisinin yapraklı kısmı, kenevir, yaban turpu, 
bira mayası, wakame yosunu, gölevez, kestane 
suyu, tatlı patates
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Ş
ek

er ekmek mayası, bira mayası, candida albicans, 
şeker kamışı, keçiboynuzu, fruktoz (HFCS), bal, 
şerbetçiotu

Pancar şekeri, malt Akçaağaç şurubu Melas pekmezi, bira mayası
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ıl arpa, mısır, gliadin, glüten, darı, yulaf, pirinç, 

çavdar, susam, buğday
Karabuğday, keten tohumu Kinoa, kavuzlu buğday Amarant tohumu, esmer pirinç, chia tohumu, 

tahıl, irmik, süpürge darısı, yabani pirinç
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kazein, inek sütü, yumurta akı, yumurta sarısı, keçi 
sütü, peynir altı suyu

Koyun sütü

Gıda Panelleri 



ALCAT Geniş Paneller

'

Kimyasal Paneller

Renklendiriciler Koruyucu / çevresel kimyasallar
alternatif şekerler / diğerleri

Koruyucu / tatlandırıcılar
genişletilmiş katkı maddeleri

Gıda katkı maddeleri / şeker
yerine geçenler

Antibiyotikler / anti 
Inflamatuvarlar / ağrı kesiciler

Renklendiriciler

bireysel istek üzerine
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+Glifosat

annato sarı/turuncu (E160b),
mavi#1 (E133), mavi#2 (E132),
parlak siyah (E151), lisamin 
(E142), kırmızı#3 eritrozin b 
(E127), kırmızı#40 (E129), sarı#5 
tartrazin (E102), sarı#6 (E110)

endüstriyel gıdalar, kozmetikler, deterjanlar, tekstil, ilaçlar vb.

Asit mavisie#3 (E131), 
betakaroten (E160a), karmin 
(kırmız böceği boyası) (E120), 
karmoisin kırmızı#5 (E122), 
kuinolin yellow (E104), kırmızı#2 
amarant (E123), Ponceau 6R 
(E126)

Arap zamkı (E414), adipik asit (E355), askorbik asit
(E300), BHA (E320), BHT (E321), kalsiyum fosfat 
(E341), sitrik asit (E330), EDTA (E385), fumarik asit 
(E297), laktik asit (E270), lesitin (E322), magnezyum 
fosfat (E343), malik asit (E296), metenamin (E239), 
fosforik asit (E338), potasyum fosfat PM (E340), 
potasyum sorbat (E202), potasyum tartarat (E336), 
sodyum asetat (E262), sodyum benzoat (E211), 
sodyum laktat (E325), sodyum propiyonat (E281), 
süksinik asit (E363)

şap, siklodekstrin (E459), d-laktitol (E966),
eritritol (E968), gliserol (E422), heksilrezorsinol
(E586), invert şeker (E1103), isomalt (E953),
lizozim (E1105), mannitol (E421), metil 
antranilat, potasyum hidroksit (E525),
polidekstroz (E1200), sodyum bisülfat (E514),
sodyum siklamat (E952), sodyum pirofosfat
(E450c), sodyum trifosfat (E451), sorbitol
(E420), sucralose (E955), kslitol (E967)

Ammonyum klorid, aspartam (E951), benzoik asit
(E210), klorin, deltametrine, etilen glikol florid,
monosodyum glutamat (MSG, E621), nikel sülfat, 
süsen kökü, polisorbat 80 (E433), sakkarin (E954), 
sodyum metabisulfit (E223), sodyum sulfit (E221), 
sorbik asit ( E200)

asetaminofen, asetilsalisilik asit (aspirin),
amoksilin, ampisilin, clinoril, diklofenak
(voltaren), diflunisal, flurbiprofen, gentamisin,
ibuprofen, indometasin, ketoprofen,
naproksen, neomisin, nistatin, penisilamin,
penisilin, piroksikam, streptomisin,
sulfamethoksazol, tetrasiklin

acai çileği, sabır otu, aloe vera, kış kirazı,
astragalus, arpa otu, arı poleni, yaban
mersini, siyah fındık, cascara, klorella,
pamuk çekirdeği, karahindiba çiçeği,
ekinezya, essiac, krizantem, ginko biloba,
goji beri, goldenseal, üzüm çekirdeği özütü,
gurana tohumu, gymnema sylvestre,
hawthorn beri, huperzine, kava kava, lutein,
maitake mantarı, mangostan, süt dikeni,
sığır kuyruğu yaprağı, noni berri, pau d'arco
bark, çam kabuğu, kırmızı yonca tohumu,
kırmızı maya pirinci, reishi mantarı,
resveratrol, rhodiola, rooibos çayı,
schizandra berry, senna, spirulina yosunu,
st. john wort, stevya yaprağı, kediotu,
vinpocetine, su teresi, buğday çimi,
pelinotu, yellow dock

alfalfa, amerikan ginseng, mavi-yeşil algler,
dulavrat otu, tavşanmemesi, kalendula, kedi
tırmığı, catuaba, chaparral, kondroitin,
konidiyum, monnieri, damiana, kadife geyik
boynuzu özü, dong quai, mürver ağacı 
meyvesi, mürver çiçeği, ökaliptus, fo-ti kökü,
glukozamin, altınbaşak otu, gotu kola, azgın
teke otu, ardıç meyvesi, kore ginsengi, lobelya,
lo han guo, likopen, maca kökü, ökseotu,,
mucuna pruriens, muria puama, mürrüsafı,
ısırganotu yaprağı, balkabağı çekirdeği,
pygeum kabuğu, rehmannia, gülü taçyaprağı,
saparna, cüce palmiye, deniz iğdesi, 
çemenotu, sibirya ginsengi, skull cap, 
ısırganotu kökü, yapışkan otu, demir dikeni, ayı 
üzümü, civan perçemi, yerba mate, yohimbe 
kabuğu

yonca yaprağı, arnika (öküzgözü), karayılan 
otu, peygamber dikeni, mavi kohoş, boswellia,
buchu yaprağı, şeytanayağı bitkisi, 
dulavratotu, tavşanmemesi, kalendula, kedi 
tırmığı, chaparral kökü, hayıt berri, cramp 
kabuğu, damiana, çin melek otu, çuha çiçeği, 
sahte tek boynuzlu at bitkisi, fo-ti kökü, gotu 
kola, at kestanesi, atkuyruğu, irlanda yosunu, 
ardıç meyvesi, kore ginsengi, lavanta, limon 
balm (melisa çayı), lobelya, maca kökü, 
marshmallow kökü, ökseotu, aslan kulağı, 
mürrüsafı, ısırganotu yaprağı, pennyroyal, 
şakayık kökü, kırmızı yonca çiçeği, kırmızı 
ahududu yaprağı, rehmannia kökü, saparna, 
Sibirya ginsengi, skull cap, kaygan karaağaç, 
squaw vine, ayı üzümü, aksöğüt ağaç kabuğu, 
yabani tatlı patates kökü, civanperçemi, yerba 
mate

Tıbbi bitkiler ve Süper Gıdalar; çay, ilaçlar, besin takviyeleri vb.Fitofarmakosötik Panel

Fito Temel Fito Kadın-Meno
50 fitofarmakosötik ( tıbbi bitkiler, 
süpergıdalar)

Fito Temel + 50 enerji/fitness için 
tıbbi bitki

Fito temel + 50 menopoz
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Pediyatrik Paneller 1&2 3 yaş ve altı çocuklar için önerilmektedir.

50 gıda maddesi (+ 45/50 katkı maddesi)

Acremonium strictum, Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium pullulans, 
Botrytis, (Candida albicans), Cladosporium herbarum, Cladosporium 
sphaerospermum, Curvularia, Epicoccum nigrum, Fusarium oxysporum, 
Geotrichum candidum, Helminthosporium, Monilia sitophila, Mucor
racemosus, Penicillium, Phoma destructiva, Rhizopus stolonifer, 
Rhodotorula rubra, Spondylocladium, Trichoderma

aflatoksin, kafeik asit, klorojenik asit, kümarin, dopamin, 
galik asit, histamin, nikotin, octopamine, fenilalanin,
feniletilamin, piperonal, rutin, serotonin, tiriptofan, tiraminM
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Biyojenik aminler
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