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Full spectrtum 15% CBD 

liquid in hemp oil
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SPRAWOZDANIE Z ANALIZ 

ZP 305 akW� 25.09.2019. 

Nazwa i adres Klienta Przedmiot zlecenia Numer umowy zlecenia  

CANNABY POLAND Sp. z o. o. 
ul. PaliVDdowa 55 A 
01-940 WarV]DZD 

Oznaczenie zawarWRĞci mHWali oraz po]RVWaáRĞFL�
rozpXV]F]DOQLNów. ZO 2020/03/000007 

 
Identyfikacja próbek: 

Sygnatura próbki Oznaczenie próbki Klienta  Metoda i plan pobrania próbki Dodatkowe informacje 

2020/03/0009/005 Cannaby life 15% nr ParWLL���/01/2020,  Próbka pobrana przez KlienWa brak 

; 
Wyniki: 

Sygnatura próbki Przedmiot oznaczenia Identyfikacja metody* Uzyskany 
wynik Niepewnoğý Jednostka 

2020/03/0009/005 

ZawarWRĞü Ag  

Zmodyfikowana 
SL/2016/006, NA 

< g. o. - 

mg/kg 

ZawarWRĞü Al < g. o. - 

ZawarWRĞü AV < g. o. - 

ZawarWRĞü�&G < g. o. - 

ZawarWRĞü�&U < g. o. - 

ZawarWRĞü�&R < g. o. - 

ZawarWRĞü�&X < g. o. - 

ZawarWRĞü�+J < g. o. - 

ZawarWRĞü�Fe < g. o. - 

ZawarWRĞü�Mg 52,2 7,9 

ZawarWRĞü�Mn 3,83 0,58 

ZawarWRĞü�1L < g. o. - 

ZawarWRĞü�9 < g. o. - 

ZawarWRĞü�Zn < g. o. - 
*MeWoda badawcza: A-akredyWowana, NA-nieakredyWowana, AP-akredyWowana, wykonana u zewQĊWrznego doVWawcy, NAP-nieakredyWowana, wykonana u zewnĊWrznego doVWawcy. 
G. o. (granica oznaczalnoĞFi) 2,5 mg/kg dla poV]czególnych meWali. 
  

Analizy zostDây wykonane przez: 
LaborDWorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. 
DziDá�Badawczo-Rozwojowy 

'DWD RWrzymania próbek 06.03.2020 

'DWD rozpRF]ĊFLa badaĔ 09.03.2020 

'DWD zakoĔczenia badaĔ 02.04.2020 
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SPRAWOZDANIE Z ANALIZ 

ZP 305 akW� 25.09.2019. 

Sygnatura próbki Przedmiot oznaczenia Identyfikacja metody* Uzyskany 
wynik Niepewnoğý Jednostka 

2020/03/0009/005 

ZawarWRĞü�aFHWonu 

SL/2020/020, NA 

< g. o. - 

%, m/m 

ZawarWRĞü�eWDnolu < g. o. - 

ZawarWRĞü�aFHWoQLWrylu < g. o. - 

ZawarWRĞü�hHNVDnu < g. o. - 

ZawarWRĞü�penWDnu < g. o. - 

ZawarWRĞü�mHWanolu < g. o. - 

ZawarWRĞü�oFWDnu eW\OX < g. o. - 

ZawarWRĞü�hepWDnu < g. o. - 
*MeWoda badawcza: A-akredyWowana, NA-nieakredyWowana, AP-akredyWowana, wykonana u zewQĊWrznego doVWawcy, NAP-nieakredyWowana, wykonana u zewnĊWrznego doVWawcy. 
G. o. (granica oznaczalnoĞFi) wynoVi 0,01% dla poVzczególnych związków. 
 
UzupHânienia, odstċpstwa lub ograniczenia metody: 

1. MDWryca i przygoWowanie analizowanej próbNL�E\á\�inne�QLĪ�opLVDQe w mHWodzie SL/2016/006. 
 
Wykaz zmian w sprawozdaniu: 

1. Rozdzielono VSrawozdanie 2020/03/0009/005/PL/U1 (w zakrHVie przedmLRWu zamówienia) na poV]F]HJólne dokumenW\ gdzie: 
2020/03/0009/005/PL/U1/A zawiera wyniki zawDUWRĞci kannabinoidów, 2020/03/0009/005/PL/U1/B zawiera wyniki zawarWRĞci WHrpenów, 
2020/03/0009/005/PL/U1/C zawiera wyniki zawDUWRĞci�PHWDli oraz rozpuVzczalników. 

2. Zamiana warWRĞFL�OLF]Eowej granicy oznaczalnoĞci na oznaczenie g. o.. 
 

Autoryzacja wyników badaĕ  
oraz sprawozdania   

 
KONIEC SPRAWOZDANIA  

KlienW ma prawo zgáaV]ania VNarg w ciągu 14 dni od daWy oWrzymania Sprawozdania z badaĔ w formie elekWronicznej. LaboraWorium podaje niepewnoĞü pomiaru w przypadku, gdy jeVW 
Wo iVWoWne dla waĪnoĞci lub zaVWoVowania wyników badania, lub gdy wpáywa ona na zgodnoĞü z wyVpecyfikowanymi granicami, lub gdy jeVW Wo uzgodnione z KlienWem.  
Bez piVemnej zgody LaboraWorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. Vprawozdanie nie moĪe byü publikowane w caáoĞFi lub jego czĊĞFi. Bez zgody LaboraWorium Analiz 
Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. Vprawozdanie nie moĪe b\ü powielane inaczej niĪ w caáoĞFi. PrzedVWawione wyniki doWyczą jedynie badanych (doVWarczonych przez KlienWa) 
próbek. LaboraWorium nie ponoVi odpowiedzialnoĞci za pobranie i WranVporW�próbki/ek jeĞli próbka/ki zoVWaáy pobrane i doVWarczone przez KlienWa. 
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