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Wykonujemy badania kosmetyków i chemii gospodarczej w zakresie:
●
●
●
●
●
●
●

weryfikacji czystości mikrobiologicznej surowców oraz produktów gotowych,
badań fizykochemicznych (podstawowych i specjalistycznych),
potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacjami jakościowymi,
badań stabilności (w tym również preparatów promieniochronnych),
oceny dermatologicznej,
określenia właściwości aplikacyjno-użytkowych,
oceny skuteczności układów konserwujących (Koko-test oraz test konserwacji wg Farmakopea).

Badamy środki dezynfekujące stosowane w medycynie, farmacji i przemyśle spożywczym pod kątem
skuteczności ich działania dezynfekcyjnego w zakresie bakteriobójczym, grzybobójczym oraz
sporobójczym.
Wykonujemy badania opakowań w oparciu o wymagania rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz norm
w zakresie:
●
●
●
●
●
●

badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
badania migracji globalnej i specyficznej,
ocena sensoryczna przekazywania smaku i zapachu w czasie kontaktu z żywnością,
ocena organoleptyczna w zakresie wyglądu, szczelności, trwałości nadruku itp.,
badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. wymiary, szczelność, odporność chemiczna),
zawartość metali ciężkich.
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Nazwa:

BADANIA PRODUKTÓW NON FOOD
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ŁAJSKI
tel.: 22 783 17 34; fax: 32 204 11 56
mobile: +48 519 140 484
e-mail: biuro@jars.p
KATOWICE
tel.: 32 600 01 03; fax: 32 204 11 56
mobile: +48 608 486 186
e-mail: srodowisko@jars.pl
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