Étrend-kiegészítők és különleges táplálkozási célú élelmiszerek
vizsgálata a WESSLING Hungary Kft. Élelmiszervizsgáló Laboratóriumában
Minőség - Megbízhatóság - Szakértelem
Minőség, megbízhatóság és biztonság – ez az,
amit a fogyasztók az élelmiszerlánc szereplőitől: a termelőktől és a forgalmazóktól elvárnak.
A WESSLING cégcsoport segítséget nyújt a
vevői bizalom kiépítéséhez, megerősítéséhez, a
vállalkozás önellenőrző tevékenységének működtetéséhez azzal, hogy partnereink termékmintáinak vizsgálatát korszerűen felszerelt,
akkreditált élelmiszervizsgáló laboratóriumainkban végezzük el.

Miért van szükség az étrend-kiegészítők vizsgálatára?
• Mert a fogyasztók számára az élelmiszerek
stabil, megbízható minősége fontos szempont.
• Mert az élelmiszerbiztonsági követelményeknek való megfelelés a termelési lánc minden
résztvevőjének kötelessége.
• Mert az étrend-kiegészítők szerepe az egészség-megőrzésben egyre hangsúlyosabb.

• Címke- és termékdokumentációk ellenőrzése,
készítése, fordítása (angol és német nyelven).
• OÉTI notifikációval kapcsolatos teljes körű
ügyintézés étrend-kiegészítők esetében.
• A jelölések megfeleltetése a német jogszabályok alapján.
Analitikai vizsgálatok:
• Általános vizsgálatok a tápérték megállapítására:
– szénhidrát, energia
– fehérje
– cukor
– zsír
– zsírsavösszetétel
• Hozzáadott vitamintartalom meghatározása
• Doppingszer mentesség (anabolikus hatású
szerek, stimulánsok) meghatározása
• Szennyezők vizsgálata:
– fémek
– toxinok

Szolgáltatásaink az étrend-kiegészítő – és a
különleges táplálkozási célú élelmiszerek
előállítói, forgalmazói és fogyasztói számára:
Szakértői szolgáltatás:
• Élelmiszerek, étrend-kiegészítők, különleges
táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai és
háztartás-vegyipari termékek csomagolás,
jelölés ellenőrzése és tervezése, akár 24 órás
határidővel.

Kérem fordítson →

Fejlesztések:
Szakmai ismereteink bővítése mellett folyamatosan fejlesztjük vizsgálati módszereinket is.
Partnereink esetleges vizsgálattal, mérésekkel
kapcsolatos fejlesztési problémáinak megoldásában kutató-fejlesztő csapatunk, a WESSLING
Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. (angol nevének rövidítése alapján
WIREC) nyújt segítséget.

Miért érdemes a WESSLING-et választani?

Mikrobiológiai vizsgálatok:
Szabvány szerinti vizsgálatok:
• Salmonella
• Mikrobaszám
• Penészgombaszám
• Enterobacteriaceae

24 órás patogén vizsgálatok:
• Salmonella
• Listeria monocytogenes
• E.coli O157

Kérdése van, vagy szeretne tájékozódni a WESSLING
Hungary Kft. egyéb szolgáltatási ajánlatairól?
Örömmel vesszük hívását a 06-1-272-2100-as  telefonszámon, vagy küldjön egyszerűen egy E-mailt
az info@wessling.hu címre. A legújabb információkat pedig megtalálhatja weboldalunkon:
www.wessling.hu

Életünk minősége

→ komplex – jogi, technológiai és minőségügyi
– szempontokat is felölelő tanácsadási és laboratóriumi szolgáltatást nyújtunk
→ munkatársaink a munkaterületük széles körben elismert, kiváló szakértői
→ korszerű laboratóriumi felszereltségünk a
vizsgálatok széles körét teszi lehetővé
→ gyorsaság, kiváló teljesítés
→ független, objektív szolgáltatások külső befolyásolás nélkül
→ ügyfélorientált együttgondolkodás, a partner
érdekeit is figyelembe vevő hatékony problémamegoldás, módszer-fejlesztések

A WESSLING Hungary Kft. a magas színvonalú
szolgáltatások széles skáláját biztosítja az elemzés, a tanácsadás és a tervezés terén. Az európai
laboratóriumi hálózat több, mint 28 telephelyen,
közel 920 munkatárssal nyújt Önnek szolgáltatást a minőség, a biztonság, az egészség és a
környezetvédelem területén.

