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Nutriční analýzy
Cílem laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. je poskytnout výrobcům potravin rychlé a cenově přijatelné analýzy nutričních 
ukazatelů, minerálních látek a vitaminů. 

Výsledky našich analýz plně vyhovují požadavkům kladeným na povinné údaje nutričního značení dle Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) č.1169/2011.

Balíček BIG 7 obsahuje všechny povinné údaje dle nařízení
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13. prosince 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.1169/2011, které se týká i nutričního značení na 
obalech potravin. Po přechodném období musí výrobci uvádět na obalech výrobků hodnoty „balíčku BIG 7“. 

Nepovinné údaje dle nařízení
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Laboratoře ALS Czech Republic splňují požadavky na způsobilost 
zkušebních laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je udělena 
na základě kritérií a pravidel mezinárodních norem a dokumentů a je 
respektována řadou mezinárodních akreditačních organizací (ILAC, IAF, 
EA, APLAC, IAAC) a certifikačních orgánů v rámci dohody o vzájemném 
uznávání výsledků.

Dle specifických požadavků zákazníka jsme schopni nabídnout 
analýzy dalších ukazatelů za použití akreditovaných metod. 

ALS Czech Republic, s.r.o. nabízí možnost vlastních svozových linek nebo 
zprostředkování svozu vzorků. Pro bližší informace nejen o způsobu 
předání vzorku do laboratoře nás prosím kontaktujte.

Buďte si jisti a nenechte se zaskočit (ne)očekávanou návštěvou 
dozorových orgánů. Poskytněte Vašim zákazníkům skutečné 
hodnoty! 

Vitaminy a minerální látky

Vitaminy rozpustné v tucích

  Vitamin A (retinol)

  Vitamin E (α-tokoferol)

  Vitamin D2 (ergokalciferol)

  Vitamin D3 (cholekalciferol)

  Vitamin K1 (fylochinon)
Vitaminy rozpustné ve vodě
  Vitamin B1 (thiamin)
  Vitamin B2 (riboflavin)
  Vitamin B3 (niacin)
  Vitamin B5 (kyselina pantotenová)
  Vitamin B6 (pyridoxin)
  Vitamin B7 (biotin)
  Vitamin B9 (kyselina listová)
  Vitamin B12 (kobalamin)
Minerální látky
Ca, P, Na, Fe, Cu, Se, Zn, Mg, I, K…


