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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr LZ-LFZ|4475/20L8
Oryginał/łepir

Obiekt badania: próblca suplementu diety: Omega-3 Blu forte 1000 mg

Klient: WSSE we Wrocławiu, ul. MariiCurie-Skłodowskiej 73l77,50-950 Wrocław
Data dostarczenia próbki: 08.1 1 .20l8

r,

Podmiot pobierający /dostarczający

próbkę:

Palistwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny

we Wrocławiu; Iwona MigdaJska - st. technik, nr upow, 42/16; Janina Zumirska - st. teclrnik, nr upow, 43/16
przesyłka kurierska

l

N'Iiejsce pobrania próbki: Magazvn,,Lear" Sp. zo,o,, ul. Stargardzka 8a, 54-I56 Wrocław
|)r,rl(oliól: l)I.1tcii,ol PobI,rrlilr Pl,óbck
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wllości Nr 110'HŻl20l 8 z dllia ]9.1 0.20l B r.

S1losób pobrania prćlbki: rvg infornracji
i procedurą pobierania pr,óbek

z Protokołu Pobrania Próbek

-

pobrano zgodnie

PPlBŻl0l l próbkę pobrano zgodnie z Planem Pobierania Próbek.

z wytycznymi GIS

Stan próblii: prawidlolvv

NAZWA I OPIS PROBKI
Kod próbki nadany
w Laboratorium/
Nunrcr próbki Klienlrt

1475ll8

/

laOiIIZ,20],9,t/]i]

Nazwa próbki

Ayec Pharma
Omega-3
BIu forte
l 000 nlg
Suplement diety

Oznakowanie próbki

Rodzaj
opakowania

Pudełko
kartonowe
z nadrukami,
wewnątrz
kapsułki
w blistrach

Producent: Avec Pharma Sp. z o.o,,
ul. Bezowa 2,54-046 Wrocław
Najlepiej spozyó przed końcem:

0żl2021
Nunrer partii prod: 1235220100

Ocena

znakowania

nie

doĘczy

Za zgodność z orlginełem

§,ł-Ha-Chn
Machna
Mlodsą Aslsten1

mgr Agnieszka
l]-07/lS-LZ_03

Wydarric 01 z 2,6,06,201 1
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Sprawozdani ę zbadańNr
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FIZYKOCHEMICZNEGO
Badania rozpoczęto dnia
Zakończono dnia

Kod próbki
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4475/18

Cechy organoleptyczne

P

wg PB-LFZ-36
wyd. 03 zdn.16.04.2015

rzeźr oczy ste kapsułki banvy słomkowej,

bez obcych zapachow

lłodzaj badania/ Ident}fi kacj a

Otrzym ana wartość/Jed nostka

zastosowanei metodv

Wymagania
warlośćdeklaroy,ąna
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przez producenta,.

EPA

\,c lr

I92 mgll kapsułkę + 25 mg/l kapsułkę

tlzllllcz()Ila rnetodą

EPA

180 rng/l kapsr"rłltę

DHA
f r+ mg/r Kapsull{ę

(-,('-ll f) rx,, PR_I FI ]A
" "b'
rl,r cj. 03 z cln. 24.1 0.201 4

7aą _^-la
_ ll
IIz.
lllBl I t-_
KapsulKę

DHA

I20 mgll kapsułkę

LaboratoriLtIll nie ponosi odpclwiedzialności za pobór próbki
I)tltł\,zsze tv,r,nil,' odnoszą się rr,_1,1ączllie do baclanej próbki.

lJe z Piscllne.j zgodv L,aboratoriutrr sprarł,ozdanie nie nloze być powielane inaczej,jak
ryllto w całości.
li licrlt lllil Pfa\\/o clc.' zĄożenia sl<argi do Dyrektora WSSE w Krakowie, ul. prądnicia 76',31_202 Kraków,
w ciągu

]4 cjni od claty otrzvnratlia sprarł,ozclania.

,^l/iclicv,'iirl,ic'
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).s,:ttc:rlll,ttt,ttt

1ltltniaróv Lttboraloriltm ,|zactje

prz1, poziotnie ufitości ok. 95% i v,spólczyltltiku rozszerzenia k:2.
niepel,nośc potlticlrótt, nie obejnruje poborlt próbki.
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Młodszy Asystent
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Dział Laboratoryjny
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dotyczy: podanej nieprarvidłolvo warlości krvasórv tłtlszczorvych Omega
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

N

r LZ-LFZI 142l /20l 4l

KOREKTA

Przedmiot badania: Suplernent l)iety Omega-3 l000 nrg próbka
Klicnt: WSSD Wrocłarv, ul. Marii Curie Skłodowskiej 73177 ,50-950 Wrocław
Data dostarczenia próbki: 06. 0.20 l4
Podmiot pobierający / dostarczający próbkę: PPIS w Jarvorze, ul. Piwna l. 59-400 Jarvor.
(irazl,na Tabor st, tcchn. Nr upowaznienia l52al2l transport słuźbowy
Micjsce pobrania próhki: Ap{eka
.Iawor. ul.
pobrania
próbek
Protokół
żywności:4\lHZll4 z dnia24.a9.2014
§posób pobrania próbki: wg infbrmacji podanej w protokole pobrania probek -' zgodnie z Wtycznymi GlS
do I'lanu pobierania próbek w ranraclr Urzędowej kontroli i Monitoringu zywnościna 2014 rok.
"an próbki rv chłvili prryjęcia: prarvidłowy
1

NAZWA I OPIS PROBEK

j

xoa

próbki

nadany,

w

Laboratorium/
Numer próhki
Klienta
l42l i l4

18!HZllą!l

l
i

Ocena
znakowania

Oznakowanie próbki

Nazwa

próbki

Suplement

Oryginalny

Diety

kartorr

Omega-3

papierowy

l000 mg

z nadrukienl

Producent; Avec Pharma Spółka z o.o.
ul. Bezowa 2. -54-04ó Warszarva.
Najlepiej spozyć prz_cd końcem: 01.20l7
Nr partii produkcl,jnej: 0897780 l 00

Nie dotycry

producenta

W1,<Janic 7

z

1.1.()7.)(.'ll,|

irr,inu

TT-
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WYN IKiwYN IKI tsADANIA IrlZYKOCHEMICZNEGo
Badania rożpoczęto dnia: 24. l 0.20 l.
Zakończono dnia: i9. l l.]0l4

l42lll1

Kod

i
i
j

Cechy organoleptyczne

tvg PB-LFZ-36
rvyd. 02 z dnia l4.0j.201.1

Oryginalny kańon z nadrukiem \yewnatrz
blistry z fblii alunliniowej z kapsulkanli
o banvie jasnożóhej rvypetnione pĘnem

lnZml

Rodzaj badania /Jednostka l
ldentytlkacia zastosowanei nretod
Zarvartclść Sumy kwasów
tluszczowych omega -3 /[ll00g]

Otrzyntana rvartośc

Wyrrlagania

EPA: l 8,82 Ł 2,47

9/l 00g
co odpolviada:
l88,22 + 24,66 mg/I000mg

Deklaracja producenta
rv l kapsułce

oznaczona ructodą CC
rvg procedury badalvczej

DIiA: l],69 + 1,74!l00g
co odpowiada:

EPA * l80 nlg
DHA - l20 mg

PB-LF1-26 wyd .03

l

l ALA
r EPA
. DHA

z, łJnia 2Ą,l0.20 l 4

36,88, l 7,38 rng/l000nrg

Wyniki korygowane o odzysk

Oiej rybi - l000mg

lnne kwasy tłuszczowc
Ornega -3 - 50 mg

839'o

Al,A; poniżej 0,02 /l00g

L
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l.aborattrritttn nic ponosi orlporvicdzialności za pobór prćlbki,
Po§vższc rr,l,niki odnoszą się *7łącznie do badanej próbki.
Bcz pisenlncj zgody [.aboratorium sprarvozclanio nic rnożc byc pou,iclanc inaczc_i,.iah t;-,lko rv całości.
Klient ma prarro do z,łożeniaskargi do Dyrcktora WSSE tv Krakorvie , ul, Pądnicka 76. 31-20ż Krakórv, rv ciąuu
rlatv otrz_r nlania sprarrozdania
Niepervność pomiarórv l,aboratorium szacujc przy poziomie ufnościok, 959o i rvspólczl,nniku rozszerzenia k=2.
()szircorvirnł n icpcrvntrść
1lonriaróiv nic obcj nlujc poboru próbki.
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Sporządziła: starszy techn ik Kfy§ryna Korvalska
Aut<rryzowała: mgr Pąllina Ęobka- s]lars_zy asystent
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