
Materiały do kontaktu z żywnością 
(FCM) - opakowania, urządzenia, 
artykuły jednorazowego użytku i 
przybory kuchenne
Bądź zawsze na bieżąco z regulacjami prawnymi oraz 
wymaganiami klientów – wybierz Eurofins Product Test-
ing jako Twojego globalnego i profesjonalnego partnera, 
zarówno w doradztwie, jak i usługach badawczych.

Products & Materials

Materiały do kontaktu z żywnością możemy ogól-
nie podzielić na dwie grupy:

• Artykuły jednorazowego użytku,  takie jak 
opakowania, torebki,, kubeczki i sztućce jed-
norazowe, serwetki i ręczniki papierowe, itp

• Artykuły wielorazowego użytku, np. przybory 
kuchenne, silikonowe, gumowe oraz cerami-
czne artykuły gospodarstwa domowego.

Opakowania, zwłaszcza te do żywności powinny 
spełniać wiele szczegółowych wymagań. Oprócz 
ochrony przed czynnikami zewnętrznymi i utratą 
aromatu, nie powinny uwalniać do żywności nie-
bezpiecznych substancji chemicznych, które mogą 
być w nich zawarte. 

Opakowania powinny być również łatwe i bez-
pieczne w używaniu, oraz zawierać wymagane 
oznaczenia, a przede wszystkim, powinny być 
atrakcyjne dla konsumenta i przyciągać jego 
uwagę w supermarkecie.

Nasza oferta
Eurofins Product Testing oferuje Ci pełny zakres 
usług oraz szczegółową dokumentację jakości 
Twoich produktów, a przede wszystkim ochronę 
Twojej marki.

Badania
Oferujemy bogate i stale poszerzane portfolio 
akredytowanych analiz zawierających badanie 
migracji, analizę ftalanów, BPA, olejów mineral-
nych i innych niebezpiecznych substancji.

Doradztwo
Nasz wykwalifikowany personel przeprowadzi Cię 
przez labirynt ogólnoeuropejskich i narodowych 
wymagań prawnych, FDA, oraz innych regulacji 
specyficznych dla danego produktu.

Rola niezależnej Strony Trzeciej
Uzyskujemy poufne informacje od dostawców 
surowców, jeśli to konieczne zgodnie z umową o 
poufności i zadajemy właściwe pytania.

Optymalizacja kosztów
Analizując całościowo Twój łańcuch dostaw, gru-
pujemy produkty, prowadzimy obliczenia dla kryty-
cznego przypadku i wprowadzamy zoptymalizo-
wany, ograniczający koszty program badawczy.

Zgodność z regulacjami
Eurofins zapewnia Ci pełen zakres usług i eks-
pertyz, uwzględniając cały łańcuch dostaw – od 
surowców do produktu końcowego – dostarczając 
pełną dokumentację potwierdzającą zgodność z 
regulacjami prawnymi oraz wymaganiami rynku.

… a także wile więcej – po prostu nas zapytaj.



Eurofins Product Testing
Eurofins Product Testing to Twój profesjonalny partner, 
zarówno w zakresie badań laboratoryjnych (określenie 
zawartości, migracji, itp.), jak i usług konsultacyjnych. 
Oferujemy szczególną kombinację wglądu w materiał i eks-
pertyzy analitycznej, tak aby w pełni potwierdzić zgodność 
Twojego produktu z regulacjami prawnymi.

Eurofins posiada nowoczesne jednostki laboratoryjne, 
systematycznie udoskonalające swoje wyposażenie ana-
lityczne, szeroki zakres akredytowanych metod, doświad-
czenie techniczne oraz know-how na wysokim międzyna-
rodowym poziomie – potwierdzone przez regularne uczest-
nictwo w wewnętrznych i zewnętrznych między laborato-
ryjnych badaniach porównawczych.

Osiągnięty przez nas wysoki poziom jakości nie jest przy-
padkowy. Jesteśmy przekonani, że wyniki naszych badań i 
wyciągnięte z nich wnioski stanowią podstawę do podejmo-
wania decyzji o dużo szerszym zakresie i wpływie. Dlatego 
też zapewnienie najwyższej jakości i  globalnego, całościo-
wego podejścia, które spełnia oczekiwania naszych Klien-
tów, jest dla nas kluczowe. 

Dlaczego wybrać Eurofins na 
swojego partnera:
• Nasz wykwalifikowany personel posiada bogate doświad-

czenie oraz know-how na wysokim światowym pozio-
mie

• Naszym celem jest zapewnianie rozwiązania „end-to 
end”, które będzie bezpośrednio użyteczne dla naszych 
klientów

• Nasze kluczowe kompetencje to: badania, analizy, ocena 
i doradztwo

• Nasze analizy i usługi wykonujemy wg narodowych i 
międzynarodowych standardów

• Do Twojej dyspozycji zapewniamy jednostki laborato-
ryjne oferujące ponad 100.000 zatwierdzonych i akre-
dytowanych metod badawczych

• Posiadamy ogromne doświadczenie we współpracy 
na każdym poziomie łańcucha dostaw, od dostawców 
surowców do producentów produktów końcowych, 
poprzez hurtownie i sprzedawców detalicznych

• Jesteśmy elastycznym partnerem zapewniającym wia-
rygodne i pewne wyniki oraz duże możliwości

• Żadne zamówienie i projekt nie są dla nas ani zbyt małe, 
ani za duże, aby je realizować

• Oferujemy konkurencyjne wyceny

… a Nasi Klienci na pewno wskażą jeszcze więcej powodów.

Czekamy na Twoje zapytanie..
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voc@eurofins.com

France
Tel. +33 4 42 39 78 08
ProductTesting-AIX@eurofins.com

Germany
Tel. +49 40 570 104 260
ProductTesting-HH@eurofins.com
 

Denmark & Benelux
Tel. +45 70 224 276
ProductTesting-GA@eurofins.com

UK & Ireland
Tel. +44 7887 455 192
ProductTesting-MA@eurofins.com

Poland
Tel. +48 506 367 636
ProductTesting-MK@eurofins.com

via our common email address

For a competitive quotation and expert advice, please contact::


