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{7D59CC49-656E-4F14-99B1-502394BAAF11}

Raport analityczny AR-20-RE-037793-01
Numer próbki 122-2020-00042996
x

Rodzaj próbki

x

Wysyłający próbkę
Zlecający badania
Data zlecenia klienta
Data przyjęcia próbki
Próbki dostarczone przez
Stan próbki
Warunki transportu
Data pobrania próbki
Próbki pobrane przez
Sposób pobrania próbki/próbek
Cel badania
Kod próbki klienta
Termin przydatnosci
Numer Partii
Opakowanie
Ilość próbek zbadanych
Data rozpoczęcia badania
Data zakończenia badania

x
x

x
x
x
x
x
x
x

ĚAR-20-RE-Ç#m}Č-01lÎ

OstroVit VIT&MIN 100% - tabletki
005-10530-2439468
FITNESS TRADING
FITNESS TRADING
26.04.2020
27.04.2020
Firmę kurierską
bez zastrzeżeń
w temp. otoczenia
22.04.2020
Zleceniodawcę
Zgodnie z przepisami/ normą/ procedurą
niezdefiniowany
OstroVit VIT&MIN 100% - tabletki 5
27.02.2022
9VITS002
Pojemnik jałowy
1
27.04.2020
05.05.2020

Wyniki badań
SZQA8
Zawartość Magnezu (Mg) (A)
Metoda
LS-PP-CH-2/23 , ICP-OES
Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106
Magnez (Mg)
51750

mg/kg
± 15%

Wartość szacowana

185

mg/ Porcja

Masa porcji ( 2 tabletki ) - 3,59 g
Zawartość Magnezu (Mg) - 185,8 mg/Porcja
A = Metoda akredytowana
+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki
x = Dane dostarczone od Klienta
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Zatwierdzający: Anna Roguska
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z
wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres
reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. Przedstawiając stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy zasada podejmowania decyzji określona
jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.
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