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Numer próbki  122-2022-00012487 Data raportu 22.02.2022

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Klient

Rodzaj próbki SFD WPC 80 Pure natural 700 g
005-32419-2846004

x

Zlecający badania SFD S.A.x

Data zlecenia klienta 03.02.2022x

Numer zlecenia 1x

Próbki dostarczone przez Firmę kurierską

Próbki pobrane przez Zleceniodawcęx

Cel badania spełnienie wymagań prawnychx

Sposób pobrania próbki/próbek gwarantujący jej reprezentatywnośćx

Data przyjęcia próbki 07.02.2022

Numer Partii 06.2023.PE1.T24x

Termin przydatnosci 2023-06-30x

Stan próbki bez zastrzezen

Warunki transportu w temp. otoczenia

Ilość próbek zbadanych 1

Kod próbki klienta 1x

10.02.2022Data rozpoczęcia badania

Data zakończenia badania 22.02.2022

Wyniki badań / Rezultaty

Test Parametr Metoda Wynik Jednostka Niepewność 
pomiaru

 g/100 g4 ,09AMSUR, IC-UVAlanina (A) DI004  ± 14%

 g/100 g2 ,07Arginina (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g2 ,60Fenyloalanina (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g1 ,47Glicyna (A)  ± 14%

 g/100 g1 ,42Histydyna (A)  ± 14%

 g/100 g<0 ,2 (LOQ)Hydroksyprolina (A)  ± 14%

 g/100 g4 ,84Izoleucyna (A)  ± 14%

 g/100 g8 ,61Kwas asparaginowy (A)  ± 14%

 g/100 g14 ,2Kwas glutaminowy (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g8 ,65Leucyna (A)  ± 14%

 g/100 g7 ,73Lizyna (suma) (A)  ± 14%
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Raport analityczny AR-22-RE-014189-01

 g/100 g<0 ,05 
(LOQ)

Ornityna (A)  ± 14%

 g/100 g5 ,05Prolina (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g4 ,08Seryna (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g5 ,57Treonina (A)  ± 14%

 g/100 g2 ,26Tyrozyna (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g4 ,67Walina (suma) (A)  ± 14%

 g/100 g1 ,97IC-UVCysteina +cystyna (A) DJ011  ± 14%

 g/100 g1 ,92Metionina (A)  ± 14%

 mg/kg<2 ,50Internal Method 
FAML-A-32:2021 

(RIDASCREEN®G
liadin, ELISA

Gliadyna (A) HU00C

 mg/kg<5 ,00Gluten (A) 

 nie wykryto Internal Method 
FAML-A-85:2021 

(Congen 
SureFood® A, 

RT-PCR

Soja (A) HU00G

 mg/kg<0 ,01LS-PP-CH-30, 
AAS-AMA

Rtęć (Hg) (A) KT02C

 mg/kg<0 ,1LS-PP-CH-85, 
ICP-MS

Kadm (Cd) (A) KT0A2

 mg/kg<0 ,3LS-PP-CH-85 , 
ICP-MS

Ołów (Pb) (A) KT0A3

 %12 ,31PN EN ISO 
8968-3: 2008, 
Obliczeniowa

Zawartość azotu (A) ST0E7  ± 0,98

 %78 ,54Zawartość białka (z obl.) (Nx6,38) (A)  ± 6,28

 %95 ,4PN-A-79011-3:199
8, wagowa

Zawartość suchej masy (A) ST0YE  ± 14,3

 %4 ,6Zawartość wody (A)  ± 0,7

 %<0 ,10PB/CH/36 wyd. 4 z 
dnia 31.10.2019, 

LC-RI

Fruktoza (A) ST15G

 %<0 ,10Glukoza (A) 

 %3 ,37Laktoza (A)  ± 0,78

 %<0 ,10Maltoza (A) 

 %<0 ,10Sacharoza (A) 

 %3 ,37Zawartość cukrów ogółem (A)  ± 0,78

 %<0 ,10Zawartość galaktozy (A) 

 %<0 ,10Zawartość rafinozy (A) 

A = Metoda akredytowana
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:
DI004, DJ011: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581
HU00C, HU00G: Eurofins Food Analytica Gyula RE00049: MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
ST0E7, ST0YE, ST15G: Eurofins Polska Sp. (Malbork) PS02: AB 1334
KT02C, KT0A2, KT0A3: Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske RE000HB: ISO/IEC 17025:2017 SNAS S-406

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
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PODSUMOWANIE

Zawartość białka w przeliczeniu na suchą masę = 82,33 %

Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

Zatwierdzający: Alicja Milczarek

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i 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. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia 

zasadę, która będzie zastosowana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

NIP: PL5792000046 Regon: 192897343 
- KONIEC RAPORTU - 3/3
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122-2022-00012316Numer próbki

2/2Strona

Escherichia coli nie wykryto /1 g

UMULJ Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w temp. 37°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) (A) 

PN-EN ISO 21528-2:2017-08, Metoda hodowlana (podłoże niechromogenne)Metoda

Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37 °C < 10 jtk/g

ZM02A Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (petrifilm) (A) 

3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates, Metoda hodowlana (media film)Metoda

Ogólna liczba Pleśni i Drożdży < 10 jtk/g

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta

Zatwierdzający: Justyna NowakAutoryzujacy: Anna Broda-Cnota
Analytical Service ManagerKierownik Pracowni Mikrobiologicznej

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i 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. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia 

zasadę, która będzie zastosowana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

NIP: PL5792000046 Regon: 192897343  
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02.10.2020Data raportu 

Polska

SFD S.A. 
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
Karoliny 4
40-186 Katowice
POLSKA
Tel: +48 512 638 040
www.eurofins.pl

AR-20-RE-086432-01

ĚAR-20-RE-Ç(`@Č-01&Î 

Raport analityczny

{BCF62D00-4A49-41A3-ABBF-46829BBFB94E}

Numer próbki 122-2020-00101250

Rodzaj próbki SFD WPC 80 PURE PROTEIN 700 g 10.2021.PE1.T24x

005-32419-2756916
Wysyłający próbkę SFD S.A.x

Zlecający badania SFD S.A.x

Data zlecenia klienta 16.09.2020x

Numer zlecenia 3x

Data przyjęcia próbki 17.09.2020
Stan próbki bez zastrzeżeń
Warunki transportu w temp. otoczenia
Próbki pobrane przez Zleceniodawcęx

Sposób pobrania próbki/próbek brak danychx

Cel badania niezdefiniowanyx

Kod próbki klienta 3
Ilość próbek zbadanych 1

17.09.2020Data rozpoczęcia badania
Data zakończenia badania 01.10.2020

Wyniki badań

ST0E7 Zawartość białka (Nx6,38) (A) 
PN EN ISO 8968-3: 2008, ObliczeniowaMetoda

Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

Zawartość azotu 12.11 %
 ± 0,97 %

Zawartość białka (z obl.) (Nx6,38) 77.26 %
 ± 6,18 %

Zawartość białka w suchej masie = 81 %

ST0YE Zawartość wody, suchej masy (A) 
PN-A-79011-3:1998, wagowaMetoda

Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

Zawartość suchej masy 95.3 %
 ± 7,6 %

Zawartość wody 4.7 %
 ± 0,4 %

UD003 Zawartość tłuszczu (A) 
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122-2020-00101250Numer próbki

2/2Strona

EC 152/2009, GrawimetrycznaMetoda

Badania zostały wykonane przez Eurofins Food Testing UK Ltd (Wolverhampton), nr akredytacji 0342

Tłuszcz 1.3 g/100 g

UD08W Profil cukrowy (A) 
Metoda wewnętrzna, IC-PADMetoda

Badania zostały wykonane przez Eurofins Food Testing UK Ltd (Wolverhampton), nr akredytacji 0342

Zawartość cukrów ogółem 3.1 g/100 g

Fruktoza <0.1 g/100 g

Galaktoza 0.1 g/100 g

Glukoza 0.2 g/100 g

Laktoza 2.8 g/100 g

Maltoza <0.1 g/100 g

Sacharoza <0.1 g/100 g

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

Zatwierdzający:
Junior Analytical Service Manager

Monika Walkowiak

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych 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.

NIP: PL5792000046 Regon: 192897343  PKO Bank Polski S.A. SWIFT-BIC NDEAPLP2 Account PL74 1440 1101 0000 0000 0161 9179    




