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 Hvad er Cell Wellbeing håranalyse? 
 
 
Cell Wellbeing er en EPI-genetisk hårtest, hvor vi anvender 
både hårceller og hårstrå, til at se hvordan en kropcelles 
metaboliske funktioner fungerer. Dette kan hjælpe os med 
at se, hvordan vi bedst kan arbejde med klienten, på flere 
plan, også forebyggende. 
  
Klienten modtager en 37 siders rapport, der viser mangler 
af vitaminer, mineraler, antioxidanter, fedtsyrer og 
aminosyrer, som er byggestenene for, at cellen kan fungere.  
 
Desuden kan vi se hvordan fordøjelsen virker, mikroflora samt immunsystem, noget der er særligt 
vigtigt, f.eks. i forbindelse med virus m.m. Klienten får også en personlig fødevareplan, der viser hvilke 
madvarer han/hun bør spise mere af, for at få opfyldt sine depoter af næringsstoffer. 
  
I rapporten, kan man også se, om klienten er påvirket af svamp, virus, samt elektrosmog, stråling fra 
omgivelserne, WIFi, mobil telefon, GPS, tv skærme m.m. samt hvilke e- numre man bør holde sig fra, 
idet det kan forstyrre cellens metaboliske processer. 
  
Det tager ca. 15 minutter, så har du svar. Det er et nemt værktøj at anvende, sammen med sin 
konsultation, kostvejledning eller behandling.  
  
Som behandler tager man 1100 Norske kroner for en rapport og man kan integrere den i sin øvrige 
konsultation. Foretager man kostvejledning og håranalyse, tager man i 2500 norske kroner for det, og 
man anvender ca. 1 time i alt. 
 
 
Pris 
Scannerne koster 3195 US dollars og er en engangsbetaling til Cell Wellbeing. 
Når man bestiller scanneren, så køber man 46 rapporter med, de koster 37 US dollars stykket, så det 
bliver 1702 US dollars. (ved købet får man 5 gratis rapporter man kan starte ud med, på venner, familie 
m.m.) 
 
I alt skal man af med 4897 US dollars i alt. 
 
Når man har brugt alle rapporter, kan de købes enkeltvis, til 37 US dollars stykket, via Cell Wellbeing’s 
hjemmeside. 
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Som udgangspunkt kan du med scanneren, arbejde med mennesker. Der er også 
mulighed for at arbejde hunde, katte og heste, til dette skal du deltage på særlige 
kurser, der afholdes online, flere gange om året. Der er ekstra betaling for dette. 
 
Skal du arbejde med mennesker, så skal du have en ernæringsmæssig 
uddannelse. Den tilbyder Lene Hansson Academy, der foregår delvis i Oslo  
samt online. 
 
Hvilke rapporter kan du arbejde med? 
Herunder kan du se de forskellige typer af rapporter du kan arbejde med.   
 
Tryk på linket her og se rapporterne i fuld format med alle sider 
9 Elementer 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Lene Hansson 
Holbergsgade 24 
1057 København K. 
Danmark 
 
www.lenehansson.dk 
Tlf: 0045 25888800 
info@lenehansson.dk 
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