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WoJEWoDZKA sTAcJA sAN|TARNo - EPlDEMloLoclczNA W GDAŃSKU

80-21 1 Gdańsk, ul. Dębinki 4
DZ|AŁ LABORATORYJNY

LABoMToRIUM BADANlA żYWNośCl l ZYW|ENlA

tel, (0_5B) 344_73_00 tel,/fax (0_58) 345-15-45
e-mail: W§se.Odan§k@pis.qov.pl, wWW-Wsse.oda.Dl

Data
sporządzenia
sorawózdania:

2016-12-13

Sirona/Stron: ln

sPRAWozDANlE z BADAŃ Nr 3982/51/16

Rodzaj Próbk'' \ ti"r§N- \\ rrOUt<asuplenlentudietyTranFanlilijny(wielkośćpróbki 3opx l20kaps.).'\\Nu\', \\ Data minimalnc.i trrvałości: t0.20l8. Producent: Avec Phanna Sp. z o.o., ul. Bęzorva 2.\" N, l \ \l 54-046 Wrocłlrrł,
Nazwa i adres klienta: r\i n W Państworł.y Porviatorv1, Inspektor Sanitarny w KttścierzynieNazwa i adres klienta: \'r\ 

^ 

U§ ii-'rllffi:Tiaro,u1, Inspektor sanitarny w KttścierzynieNrsprarvr; \ \\u \Lsz.so52.ż"746,2016
Nr protokolu pobrania próbkii \, \a'azaole , ,,,., ,. ; , , . ,l, ,o i,, :" ,.. t ,, ,,

Miejsceidatapobraniapróbki} \ r\nrotokolej.iv.podano: Apteka..,.. r 1 .i)i -!",i,till ll}l{i{:i

^ 

$ośc,ierzyna:]gig:',-]t .'. . , i,i'::, -: l' l \|"i'
Miejsceidatapobraniapróbki) \ \nrotokolej.iv.podano: Apteka..,.. r ] 1 .i)i -!".i,till 'l}l{i{:ir ;l' l

A {ościerzyna: 20i6-1]-l8 i , ;,"::"-:l, l\|','i, 
;

Próbka pobrana przez: Q\ /rzedstawiciel PPIS w Kościęrzvnie i l !

\Ictoda pobierania: \ w protokole j,rr, podano: lo.owó l !,''', ll|il, |'/ i Łi ; PData prz_vjęcia próbki: \ :ore-l1-2 l grldzina ll:35 '' , ' , Ćt' lll li' 
L, iData rozpoczęcia / zakończenia bndań: \ 

2016-1 1-221 7tl16-12-|3 lit r '\rpróbki/próbek: 6068 uM Ąa ą^ ll i ' :

OPis Próbki: oPakorłanic - bezposredllie: blister z n\or7_\\\,a szlucznego: pośrednie_ t.k8rr;/r,,J*_§/.onir.D"$i$§inuloy*,łuafi_,kie,n
Producenta ( kse rokoP ia naclrLr ku .|ako z-ałącznik clo sprawozdan ia z badań Nr :qsis l / l 6) oraz tro"."^i""-'] l'Ó l 5 800400 l 0/20 l 8

ĄB

\Y

r\l

wllamlna A - podano wynik skorygowany cl oclzysk

*t Metoda akedytowana rv zakresie (l20,0-20000,0) ug/l00g - zakós akredl.tacji PCA nr AB 562

Ceclry organolcptyczne określono przez Lrzech analitl,kólv.
Watlnki oceny organolcptycznei nlics7cza się w prze<lziaiłach:-telnpclatura l 8 - 28'C; lvilgolność: 4(}-75%

Rodzai omaczenia ,EPA-orneea 3 DHA-onresa 3 Witarnina A
Laboratory{ na gralica oznatzalności (LDL) 0,5 §ń 0,5 % l20.0 up/l00p
UdZysk.:/o 74
Niepe*llość poniaru, 7o
(|=2, P:95o/o\

,7
7 l2

A - badanie akredytowane
N - hadanie nicakl,cdy,lorvanc
* - llicpr:rvnoic polniaru

* badanię wykolrano wspólnie z Labot.attlt.iulrr Analiz hlstrutlietttaLlych ( LAI )

0cenę znakołr,ania przeprolvadzono pot! wzglę<tem:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYG|NAŁEM
PowiatOwa §lacia

§anitatno Epidemiolog icena
B3-400 Kościerzyna, ul. Wodna 15

Dala: O,./ g; 
" /0.,/Ól

ltJStawazdnia25sierpnia2i)O6r,obezpieczelistl,icżvwllości iz1.,rvienia(Dz.tj.z20l5.poz,594zeznl,)

ió:?X311:T:};];:.r"""iaz 
dnia9paztizierni[a2007 rlr;sprawie skladu orazozriakorvania suplementów r-liely K ie r o ł"_rr

3. Rozporzątlzenie (WE) nr I9U/2a06 Parlamentu Euroneiskreso i llarli z clnia 20 prutlnia ?006r w snralvie ośu,izrlc§d{ąietV"hladzfl7fu ,BiPżąCegO
(Dz. U. z 20 I 5, poz.2032.\
3. RozPorzątlzenie (WE) nr I9żlDa06 Parlamentu Europejskiego i Rarly z clnia 20 grudnia 2006r, w sprarvie oświadc$${ąiąlił"
i zdrorvotnych dotyczacych żl,rvności (Dl-. Urz. L4O4t9 z 30. l2.2006 ze zrl,)

Wyniki badań
Lp. Rodzaj oznaczenia Metodyka \1/l,ni k Jednostka Zakres

tolera nci i

l Ocena organolętyczna N PB t22 Edycja l
z dnia 20 l 6-05-00

Produk1 ri postaci podłużnr.ch.
orvaInych żelary,nolvych kapsułek,
o gladkicj i jednoliĘ powierzcIrni,
Konsystencja eiastyczna. barwa
jasnosłomkorł,a. zapach
chamklerylstyc7,n_v bez za pachów
ohc yc ll,) Zalvartośc (*asów onrega-3 :

- kwas dokozaheksaenowy (DHA)ł

- kwas eikozapentaenowy (EPA)*
PN-EN lSO 12966-1:2a|5

8,5 + (].ó

co odpowiada 42,3 + 3,0

5,9 + 0,4
co odpowiada 29,4 * 2.|

tng/0,498g ( l kaps.)

tng/0,4989 ( l kaps.)

3 Zawańość witanlinl,At N PN-EN l2823_1:20t4 534.8 t 64.2 pg/0,498g { l kaps.) 352 = ó01

Wyriiki odnosza się lvyłacznie do badanyclr próbek.
Bez Pisenlnej zgody WSSE \ł,Gdairsku sprarvozdanie nie tnoże być por.vielane inaczej jak t1,|ko w całości_
Klient nla prawo do skarsi rv ciasu l4 dni o<l r,latv otrżvmania

F_l 10 Edycja
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wo.1ewóozxA sTAcJA sANlTARNo - EplDEMloLoclczNA w cołŃsxu
80-21 1 Gdańsk, ul. Dębinki 4
DZlAŁ LABOMTORYJNY

LABoMToRlUM BADANIA ZYWNoścl l Z\Ą/vlENlA

tel, (0-58) 344-73_00 tel./fax (0-58) 345_15_45
e-mail: wsse,qdansk@pis.qov.ol, www.wsse.qda.ol

Data
sporządzenia
<nrewazr{enia.

201l6-|ż-l3

Strona/Stron: 212

sPRAWozDANlE z BADAŃ Nr 3982/51/16

4, RozPorządzenie (WE) Nr 1925.1ż006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 200ó roku w sprawie dodawania do żywności witamin
i składnikórv minetalnych oraz niektórych innych substancj i (Dz- Urz. L 404lż6 z 3a.D.ż006 ze zm.1.
5,Rozporządzenic Parlamerrlu Europcjskiego i Rady {WE) rrr l333/2008 z dnia l6 gludniń 2008 r, w sprarvie dodatków do żl,wn65.1
{Dz. Urz. L354/16 z_31.12.2008 ze ztll.)
Ó,RozPorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) fi 1169120l I z dnia 25 pażdziernikał}ll r w sprarł,ie przekazywania konsumentom
informacji na temat ŹywnoŚci. zmian1, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 19ż4lż0}6i (WE) nr l925/2006oraz uchylenia
dYrektYwY Komisji 87/250/EWG dyrektywT Rady 90/496/EWG-.ly."kty*y kornisji t999/l0lWE,,dyr:ektywy 2000/13lWE parlamerrtu
EuroPe.jskiego i Rady, dyrektylv Komis.ji2002/67lWE i 2008/5/WE orazrazponąózenia Koniis.ji (wE) nr 608/i004 

- '
(Dz, Un. L 304/1 8 z ż2,1 1.20ll ze zrn.)
7, RozPorządzenie Komisji (UE).Nr 432/ż012 z dnia 16 maja 20l2r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczącycb
ŻYwnoŚci, innYch niz oświadczenia odnoszące się do zmniejsienia ryzyka choroby'oraz iozwoju i zdrowii dzieci
(Dz. Urz. L|36/1 zż5.5.ż0l2 ze zm.\

Na_oPokowaniu trie Podano Prawirllowej kolejności kategorii i nazwy zastosowanej substancji dodatkowej, co je§t niezgodne zalącznikiem
V_II cąŚĆ C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (tiEj nr lló9/201l z dnia 25 październ;m 1olir.
(Dz. Urz. L 304/18 z 22.11.7,011 ze zm,)

Autoryzo*ił badanie organoleptyczn€:
młodszy asystent E. Tuligowska _Ę

Autoryzował badanie fizykochemiczne:
asystent: E. Kalinowska

I4łau,al>ń,

Otzymują:

Q\ PPIS wKoscierzl.nie -2egz.
ł-" OOOział HZŻipU wlm
3) ala

lltii ]i:_, .!.ij,a§e§fi iti;ri,.qosz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYG|NAŁEM
Powlalowa §tacia.

§anitaino Epidomioto9iczna _ _

gg:Óo xoscierzyna, ul, Wodna 15

łan, a/,Oj łO/ł,

xleril
oddziału -{i

Kanrztno

Wyniki odnosz_a się wlłącznle do badanych próbek,
Bez Pisemnej zgodY WSSE rv Gdańsku sprawozdanie nie nroże być powielane inaczej.iak tylko r,r, całości.
Klięnt ma prarro do sk iągu 14 dni od datv ol
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