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Forstå dit DNA Lasse Folkersen Hent PDF Overvejer du at lade dig DNA-teste? Og hvor meget har du lyst til
at få at vide om dit helbred? Forstå dit DNA. En guide handler om, hvad du kan bruge genetik til. For nogle
få hundrede kroner kan du i dag få scannet dit eget genom. Det har millioner af mennesker verden over
allerede gjort. Alle vil se, hvad de kan få at vide om sig selv, og markedet er i eksplosiv vækst. Men hvad
kræver det af dig? Og hvad kan du reelt bruge en dna-test til? Forstå dit DNA. En guide hjælper dig med at
sætte forbrugergenetikkens kulørte grafer i perspektiv og gør dig i stand til at gennemskue, hvad der er op og
ned i mediernes overskrifter. Bogen er desuden et centralt indspark til dagens debat om, hvad vi som samfund
kan og vil med medicinsk genetik. Genetik vil spille en voksende rolle i fremtiden. Forstå dit DNA. En guide

er en letlæst og nødvendig guide til dén fremtid. Bogen er forsynet med et forord af Eske Willerslew og
Thomas Werge. "(…) alt, der har med vores liv og helbred at gøre, kan påvirkes af vores DNA. Det er derfor,

at genetik og DNA får opmærksomhed i debatten. På godt og ondt."

 

Overvejer du at lade dig DNA-teste? Og hvor meget har du lyst til at
få at vide om dit helbred? Forstå dit DNA. En guide handler om,

hvad du kan bruge genetik til. For nogle få hundrede kroner kan du i
dag få scannet dit eget genom. Det har millioner af mennesker

verden over allerede gjort. Alle vil se, hvad de kan få at vide om sig
selv, og markedet er i eksplosiv vækst. Men hvad kræver det af dig?
Og hvad kan du reelt bruge en dna-test til? Forstå dit DNA. En guide

hjælper dig med at sætte forbrugergenetikkens kulørte grafer i
perspektiv og gør dig i stand til at gennemskue, hvad der er op og
ned i mediernes overskrifter. Bogen er desuden et centralt indspark
til dagens debat om, hvad vi som samfund kan og vil med medicinsk
genetik. Genetik vil spille en voksende rolle i fremtiden. Forstå dit
DNA. En guide er en letlæst og nødvendig guide til dén fremtid.



Bogen er forsynet med et forord af Eske Willerslew og Thomas
Werge. "(…) alt, der har med vores liv og helbred at gøre, kan
påvirkes af vores DNA. Det er derfor, at genetik og DNA får

opmærksomhed i debatten. På godt og ondt."
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