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DRUGSTESTEN

DRUGS URINETESTEN
Drugstesten in urine zijn al vele jaren in gebruik en de
kwaliteit en betrouwbaarheid hebben zich ruimschoots
bewezen. Voor vrijwel alle in Nederland en België
gebruikte drugs soorten is een urine test beschikbaar.
De Testjezelf.nu® professionele
drugstesten worden sinds 2000
wereldwijd verkocht in meer dan 80
landen. Nu ook geschikt voor het
thuis testen op drugsgebruik. Dit
overzicht laat u eenvoudig zien
welke testen er geleverd kunnen
worden. Niet alleen qua uitvoering
maar ook op welke drug of drugs er
kan worden getest. Mocht u
desondanks vragen hebben, dan
kunt u ons op werkdagen bellen op
0575-574166
of
mailen
naar:
info@testjezelf.nu

Er zijn zowel testen om op één bepaalde drugs te testen
of zogenaamde Multi drugstesten waarbij het met slechts
1 test mogelijk is te testen op 3,5,6,10 of zelfs 12
verschillende drugssoorten.

DRUGS SPEEKSELTESTEN

Enkele of Multi Drugstesten
In speeksel of urine

Speekseltesten zijn wat nieuwer. Waar de eerdere
speekseltesten moeite hadden om bepaalde drugs aan te
kunnen tonen, zijn de ontwikkelingen de laatste jaren
dusdanig dat ook speekseltesten op drugs betrouwbaar
geworden zijn. Speekseltesten zijn over het algemeen
genomen wat duurder om te produceren en kennen een
wat hogere prijs. Daarnaast is drugs in urine vaak wat
langer aan te tonen dan in speeksel. Er zijn echter ook
duidelijke voordelen aan speekseltesten boven de urine
testen. Speeksel is eenvoudig en discreet af te nemen en
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er is vrijwel geen mogelijkheid om te frauderen bij de
afgifte van het speeksel. Ook de speekseltesten zijn
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.
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DRUGSTESTEN
VERKRIJGBARE URINE TESTEN:
•

Enkele urine drugstesten (per 3 of 6 verpakt):
THC (Cannabis of Hasj)
COC (Cocaïne)
MOR (Morfine / Heroïne)
MET (Metamfetamine)
AMP (Amfetamine / Speed)
XTC (Ecstasy)
COT (Cotinine / Nicotine)
BZO (Benzodiazepines)

•

Multi urine drugstesten (per stuk, 2,3, of 4 verpakt):

SPEEKSEL

THC

Multi Drugstest 3
Multi Drugstest 5

MULTI

CUP TEST

Multi Drugstest 6
Multi Drugstest 10
Multi Drugstest 12

VERKRIJGBARE SPEEKSEL TESTEN:
•

Enkele speekseltest (per 2 of 4 verpakt):
THC (Cannabis of Hasj)

•

Multi drugs speekseltest (per 2 of 4 verpakt)
Multi 3 (THC, COC, OPI)
Multi 5 (THC, OPI, COC, BZO, AMP)
Multi 8

Voor meer mogelijkheden en combinaties kunt u contact met ons opnemen. De hier getoond testen zijn de testen welke direct af magazijn geleverd kunnen worden. In overleg
kunnen wij speciale op uw situatie toegespitste combinatie testen leveren. De in onze webwinkel getoonde prijzen zijn incl. prijzen. Wij hanteren staffelkortingen vanaf 50 testen.
De Testjezelf.nu® drugstesten zijn ook verkrijgbaar voor drogist en apotheek via Holland Pharma en Unipharma.
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