INFORMACJA O PRODUKCIE

Analiza Żywności
Jest szczególnym obszarem analiz, w którym działa AGROLAB, wymaga
on niezawodnej i szybkiej weryfikacji jakości i bezpieczeństwa Twoich
produktów. Jest to złożona dziedzina, która zależy od badanych produktów
a także od ich stopnia przetworzenia. Nowoczesne procesy analityczne
pomagają uczynić te cechy bardziej dokładne oraz mierzalne.
Gwarantujemy rzetelne wyniki analiz pochodzące z naszego niezależnego
akredytowanego instytutu badawczego. AGROLAB w Twoim imieniu
kontroluje surowce, półprodukty oraz gotowe produkty co do ich składu,
deklarowanych wartości, zawartości witamin, i wiele innych. Każda firma ma
przypisanego opiekuna, który czuje się osobiście odpowiedzialny za obsługę
i pomoc swoim Klientom. Analiza żywności w AGROLAB oznacza optymalną
jakość dla świadczonych analiz oraz obsługi, od producentów, przez zakłady
przetwórcze aż do sprzedaży detalicznej.
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Analiza treści i wartości odżywczych
Analiza witamin, minerałów oraz pierwiastków śladowych
Analiza zanieczyszczeń i pozostałości
Mikrobiologiczna jakość oraz kontrola czystości
Badanie radioaktywności
Badania na zawartość alergenów i GMO
Testy pochodzenia i autentyczności
Badania sensoryczne
Sprawozdanie z opinii

ZABEZPIECZ SWÓJ SUKCES!
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

KOMPETENTNIE - NIEZALEŻNIE - DYSKRETNIE
Skuteczna technika laboratoryjna, duża liczba badań i doświadczeni
pracownicy zapewniają szybką i niezawodną realizację zamówień, także
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Analizy przeprowadzamy
według uznawanych i akredytowanych, szybkich oraz niedrogich metod,
dzięki czemu bezpieczeństwo produktu nie jest zagrożone ze względu na
budżet.

www.agrolab.com

AGROLABGROUP

ZASIĘG ZASTOSOWANIA
■■ Owoce i warzywa
■■ Ziarna, płatki oraz wyroby
cukiernicze
■■ Orzechy, nasiona i suszone owoce
■■ Przyprawy, herbaty i zioła
■■ Oleje roślinne, oraz tłuszcze
■■ Mięso i jego przetwory
■■ Mleko i produkty mleczne
■■ Produkty mrożone
■■ Słodycze i przekąski
■■ Specjalne suplementy diety i
żywność
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TWOJE KORZYŚCI: Agrolab jest kompetentnym partnerem do analizy żywności, który
■■ Posiada: Wykwalifikowanych, zmotywowanych i przyjazne nastawionych pracowników
■■ Gwarantuje: Kompleksowe zapewnienie jakości i inteligentne rozwiązania IT
■■ Współtworzy: Dobrze funkcjonująca sieć specjalistycznych międzynarodowych grup i środowisk eksperckich

NASZE USŁUGI:
■■ Indywidualne zestawienie analiz
oraz specjalistycznych porad
związanych z problemami
analitycznymi przygotowywane
przez doświadczonych doradców
klienta
■■ Raporty z analiz (w kilku wersjach
językowych) wydawane w
formacie PDF poprzez e-mail,
faksem lub pocztą.

■■ Platforma internetowa
ALOORA: Dostęp do
wyników okresowych i
danych archiwalnych poprzez
zindywidualizowany dostęp
online w internecie.

■■ AGROLAB posiadane
akredytacje regularnie poddaje
niezależnym kontrolom jakości,
dzięki temu możesz mieć
pewność co do otrzymanych
wyników.

NASZE LABORATORIA
W EUROPIE

AGROLAB
LUFA

AGROLAB
Polska

Dr. A. Verwey

Dr. Blasy - Dr. Busse
AGROLAB
Austria

AGROLAB Italia

AGROLAB
IBERICA
Burgos

AGROLAB
IBERICA
Tarragona

www.agrolab.com

