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Βενζοαπυρένιο (benzoapyrene), Ακρυλαµίδιο (Acrylamide) , 3-MCPD , Πράσινος µαλαχίτης (Green Malachite),  Χρωστικές  Sudan s, 
Πλαστικοποιητές (Pthalates esters, bisphenol A) , Αιθυλοκαρβαµίδιο (Ethyl carbamate), Παραδιχλωροβενζόλιο (1,4 dichlorobenzene),  
Χλωραµφενικόλη (Chloramphenicol), Νιτροφουράνια (Nitrofurans), β-αγωνιστές  (β-agonists), Mεθανόλη (methanol), Ακεταλδεύδη 

(acetaldeyd), υδροκυάνιο (cyanide), γκοσυπόλη (gossypol), καφείνη (caffeine), Θεοβρωµίνη (Theobromine), PAHs, PCBs, VOCs, 
Pthalates, Phenols, THMs, Acids, Hydrocarbons, BAC - DDAC, Nicotine, Ergot alkaloids, Pyrrolizidine alkaloids Pas.
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• Κελυφωτοί καρποί (π.χ φιστίκια, αµύγδαλα κ.λ.π)
 και προϊόντα µε βάση τους κελυφωτούς καρπούς
• Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και προϊόντα
 µε βάση τα αράπικα φιστίκια
• Σόγια  και προϊόντα µε βάση την σόγια
• Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (σιτάρι, κριθάρι κ.λ.π)
 και προϊόντα µε βάση τα σιτηρά αυτά
• Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά
• Ψάρια  και προϊόντα µε βάση τα ψάρι

• Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο
• Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (και η λακτόζη)
• Μουστάρδα και προϊόντα µε βάση την µουστάρδα
• Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους αυτούς
• Διοξείδιο του θείου και θειώδης ενώσεις 
• Οστρακοειδή και προϊόντα µε βάση τα οστρακοειδή
• Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια 
• Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο

• Νιτρικά, νιτρώδη, Φωσφορικά, Πολυφωσφορικά, υδροξυπρολίνη
• Σορβικό και βενζοικό οξύ (sorbic & benzoic acid), Όλικό θειώδες
• Ασκορβικό οξύ (Ascorbic acid), Κιτρικό οξύ (Citric acid),
 Ισοκιτρικό οξύ (isocitric acid), Γαλακτικό οξύ (lactic acid),
 Γλουταµινικό οξύ (glutamic acid), Μηλικό οξύ (Malic acid ),
 Οξικό οξύ (oxalic acid), Μυρµηγκικό - Φορµικό οξύ (formic acid),
 Προπιονικό οξύ (propionic acid)
• Βορικό οξύ (boric acid) Διοξείδιο του πυριτίου
• Ταρτραζίνη, Ερυθροσίνη, Κουµαρίνη, κουρκουµίνη
• Αιθανόλη (Ethanol), Ακεταλδεύδη
• Φουρφουράλη     •  Αλκοόλες     •  Αλδεύδες
•  Κετόνες     •  Μεθανόλη

• Σάκχαρα (λακτόζη, σακχαρόζη, µαλτόζη, µελεζιτόζη)
• Πολυόλες (Μανιτόλη, Ερυθριτόλη, Ξυλιτόλη)
• Θυµόλη, Μενθόλη, Ευκάλυπτος , οξαλικό οξύ
• Ασπαρτάµη, κυκλαµικό οξύ, Αακεσουλφαµικό κάλιο, Σακχαρίνη,
•  ΒΗΑ-ΒΗΤ-BHTQ
•  Αλόη - Αλόινη, Acetyl mannan (Αλοβεράση),
•  Προφίλ κανναβινοειδών
 THC, THCA, THCV, CBD, CBC, CBN, CBG
•  Στέβια, Γλυκοζίτες Στεβιόλης
•  Free lactose  
•  Ετικέτες προιόντος (GDA -FDA)

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ - GMOs
• Σόγια   • Ρύζι   • Τοµάτα   • Καλαµπόκι

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ - ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ



    Οποιοσδήποτε παράγει και προµηθεύει τρόφιµα στο εµπόριο 
οφείλει να εγγυάται την ποιότητα και ασφάλεια τους.
Οι διαρκώς αυξανόµενες οδηγίες και τα ποιοτικά πρότυπα, 
καθώς και η συνειδητή επαγρύπνηση των καταναλωτών για 
ποιοτικά και µη επιβαρηµένα προϊόντα απαιτούν έναν δυνατό και 
αξιόπιστο συνεργάτη στον χώρο της ανάλυσης και του ποιοτικού 
ελέγχου.
     H BIOLAB από το 2001 το ενσαρκώνει για τους πελάτες της. 
∆ίνουµε ύψιστη σηµασία σε υπηρεσίες που λαµβάνουν υπόψη 
τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών µας, όπως τον µικροβιολογι-
κό και χηµικό έλεγχο εισερχόµενων εµπορευµάτων ή πρώτων 
υλών και προϊόντων σε επιχειρήσεις τροφίµων, τον υγειονοµικό 
έλεγχο προϊόντων στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο τροφίµων  
µέσω τυποποιηµένων διαδικασιών ή την υποστήριξη σε νέους 
σχεδιασµούς έως και την εισαγωγή και εκπαίδευση συστηµάτων 
διαχείρισης ποιότητας.

Για όλες τις υπηρεσίες αυτές η BIOLAB µε τρία εργαστήρια (Άρτα, Ιωάννινα, Πάτρα) και εξειδι-
κευµένο προσωπικό είναι η σωστή επιλογή.

Τα εργαστήρια BIOLAB ιδρύθηκαν το 2001 µε έδρα την Άρτα, µε σκοπό την παροχή ερευνητικών και συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον ευαίσθητο τοµέα των δοκιµών και 
του ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίµων και νερού και στους αγρότες, σε όλο το φάσµα της γεωρ-
γίας και στην εξυπηρέτηση της εφαρµογής των συστηµάτων ποιότητας ISO 9001, HACCP, ISO 22000, 
GLOBALGAP, BRC, IFS, ISO 14001, GRASP, KOSHER, HALAL, όπως και στον τοµέα των καλλυντικών, απορ-
ρυπαντικών και υλικών και προϊόντων κοινής χρήσης.

Τα εργαστήρια   παρέχουν υπηρεσίες µε βάση το Πρότυπο Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ Ι
SO/ IEC 17025/ 2017, µε απόλυτη εµπιστευτικότητα, υπευθυνότητα, σεβασµό και αξιοπιστία. Είναι αναγνω-
ρισµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΕΛΓΟ και τον  ΕΟΦ. Είναι στη επίσηµη λίστα IDF MILK, 
στην επίσηµη λίστα αναγνωρισµένων εργαστηρίων στην Ιαπωνία και Ρωσία, στην επίσηµη λίστα 
Fruitmonitoring και πιστοποιηµένο από τον Αραβικό οργανισµό HALAL.
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