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InYou Health anuncia parceria com Genera para exames dentro do aplicativo
Testes como DNA e sono ajudarão na indicação dos programas de self-improvement

A ADH firmou parceria com o laboratório Genera, para trazer ao seu aplicativo a venda de
exames customizados de genética. Os resultados sobre nutrição e exercícios físicos irão auxiliar
os usuários nas melhores decisões em relação aos programas de self-improvement oferecidos
pelo aplicativo.

A equipe de produto da InYou Health inicia agora um trabalho a fim de obter melhorias na
experiência do teste para os usuários. “Os exames de genética e bem-estar eram parte do
projeto de InYou desde o início e estamos focados em fazer isso acontecer ainda em 2019”; diz
Karol Andreis, CEO da InYou.

O aplicativo InYou será o primeiro do mercado a unir nutrição, atividade física e equilíbrio
emocional com foco no autocuidado e desenvolvimento de hábitos saudáveis. O aplicativo já
está com o cadastro para beta testers aberto em http://www.inyou.com.
Sobre a Genera

Laboratório especializado em genética, é o único brasileiro a oferecer o teste de ancestralidade. Além
disso, oferece exames de identificação humana, sexagem fetal, características e doenças genéticas.
Fundado em 2010, já analisou mais de cem mil pessoas. www.genera.com.br.

São Paulo, 20 de agosto de 2019.
Caroline Schiafino Andreis
Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores
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InYou Health Announces Partnership with DASA/Genera for In-App Health Tests
DNA and sleep tests will help indicate self-improvement programs.

ADH has partnered with DASA, the largest diagnostic medicine company in Brazil and the
5th largest in the world, through its Genera brand, to provide in-app sales of custom health
tests. Nutrition and exercise results will help users make better decisions about selfimprovement programs offered by the app.

The InYou Health product team is now focused on improving experience for users.
“The genetics and wellness tests were part of InYou's project from the start and we are
focused on making it happen in 2019”, says CEO Karol Andreis.

The InYou app will be the first in the industry to have solutions on nutrition, physical
activity and emotional health, all in the same platform, bringing an overall focus on selfcare and development of healthy habits. The application is now open for beta testers at
www.inyouhealth.com.
About Genera

Laboratory specialised in genetics and the only Brazilian company offering the ancestry test.
Furthermore, it offers examinations of human identification, fetal sexing, characteristics and
genetic diseases. Founded in 2010, it has analysed over one hundred thousand people.
www.genera.com.br.

São Paulo, August 20, 2019.
Caroline Schiafino Andreis
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer

