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1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU  

 

Nazwa produktu: Canaticann 15% 
Numer partii: 030222 
Data produkcji: 23.02.2022 
Najlepiej zużyć przed: 23.02.2024 
Certyfikat sporządzono w: 
 
 
 
 

Healthcann sp. z o.o. 
54-413 Wrocław, ul. Klecińska 123  
POLAND 
Tel. (0048) 883 909 100 
Email: contact@healthcann.eu 

Certyfikat sporządzono dnia: 16.03.2022 
 

 
 

2. WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI 

 

Parametr Metoda Kryteria specyfikacji Jednostka Status 

2.1. Wygląd 
 
 

Oleista, jednorodna, 
żółtobrązowa gęsta 

ciecz  
 Zgodny 

2.2. Smak i zapach  Charakterystyczny  Zgodny 

2.3. Analiza chemicznaa     

CBD 
THC 
CBC 
CBDV 

HPLC: akredytowana 
HPLC: akredytowana 
HPLC: akredytowana 
HPLC: akredytowana 

≥15,00 
<0,20 

ND 
ND 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

14,97±1,59 
<0,01 
0,03 
0,04 

2.4. Metale ciężkieb                      

Ołów (Pb) 
Kadm (Cd) 
Rtęć (Hg) 
Arsen (As) 

PN-EN 15763:2010 
PN-EN 15763:2010 
PN-EN 15763:2010 
PN-EN 15763:2010 

<3,000 
<0,100 
<1,000 

ND 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

<0,010 
<0,002 
0,0028 
<0,010 

 
ND – nie dotyczy  
aAnaliza chemiczna na podstawie sprawozdania z badań nr S/CL/320b/22 
bMetale ciężkie na podstawie sprawozdania z badań nr Ł/0/02/2022/2854/F/2 
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cd. 

Parametr Metoda Kryteria specyfikacji Jednostka Status 

2.5. Mikrobiologiac     

Ogólna liczba 
drobnoustrojów 
Liczba drożdży i pleśni 
Escherichia coli 
Salmonella spp. 
 
Staphylococcus aureus 

PN-EN ISO 4833-1:2013-
12/Ap1:2016-11E  
PN-ISO 21527-2:2009 (W) 
PN-ISO 16649-2:2004 
PN-EN ISO 6579-1:2017-
04+A1:2020-09 
PN-EN ISO 6888-
3:2004/AC:2005 

<1000 
 

<100 
<10 
brak 

 
brak 

jtk/1g 
 

jtk/1g 
jtk/1g 
na 25g 

 
na 1g 

<10 
 

<10 
<10 
nie 

wykryto 
nie 

wykryto 
 
cMikrobiologia na podstawie sprawozdania z badań nr 322/03/2022 

 
 

 

3. ANALIZA PARTII 

 

Analizę jakościową i ilościową partii przeprowadzono w celu wykazania zgodności produktu z jego specyfikacją. 
Wyniki analiz potwierdzają spełnienie wszystkich narzuconych dla produktu wymagań. Powyższe analizy nie 
gwarantuję jednak zastosowania innego niż zgodne z opisem i przeznaczeniem produktu.  
 
                                                                                                                                      Opracowane i zatwierdzone przez 
 
 
                                                                                                                                        ………………………………………………… 
                                                                                                                                                 dr inż. Paweł Mituła 
                                                                                                                                                 Dyrektor ds. jakości 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 

• Chemiczna analiza zawartości kannabinoidów: Sprawozdanie z badań nr S/CL/320b/22 

• Zawartość metali ciężkich: Sprawozdanie z badań nr Ł/0/02/2022/2854/F/2 

• Czystość mikrobiologiczna: Sprawozdanie z badań nr 322/03/2022 
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 322/03/2022

Zleceniodawca/Klient¹:
HEALTHCANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Nr zamówienia klienta¹
(jeżeli dotyczy):

Brak danych

Numer zlecenia: 546/02/2022 Data zlecenia: 25.02.2022

Rodzaj próbki¹: Suplementy diety, Jednorazowa Nr próbki: 87/25/02/22

Nazwa i adres laboratorium:
Ekolabos sp. z o.o.

ul. Duńska 9, 54-427  Wrocław

Cel badania¹: Brak danych

Data rozpoczęcia badań: 25.02.2022 Data zakończenia badań: 07.03.2022

Data sporządzenia
sprawozdania z badań:

07.03.2022

Pobieranie próbek

Osoba pobierająca próbkę¹:
Próbka pobrana i dostarczona do

laboratorium przez Zleceniodawcę
Metoda pobierania¹: Brak danych

Miejsce pobierania¹: Brak danych Punkt pobrania próbki¹: Brak danych

Data pobrania¹: 25.02.2022 Stan próbki: Bez zastrzeżeń

Protokół pobrania próbki: Brak danych

Opis próbki

Nazwa próbki¹: Canaticann 15%

Numer partii/szarży¹: 030222

Data produkcji¹: Brak Danych

Data ważności¹: Brak Danych

Typ opakowania¹: oryginalne

Materiał¹: Brak Danych

Data przyjęcia próbki: 25.02.2022

Badania wykonane w laboratorium

Lp. Badany parametr Metoda badawcza
Wynik

[±niepewność]
Jednostka

Autoryzował
wynik

NDW lub
zakres*

Stwierdzenie
zgodności

Obecność Salmonella spp.
PN-EN ISO 6579-1:2017-04+

A1:2020-09
NA nie wykryto w 25g - PI - -

Ogólna liczba drobnoustrojów
PN-EN ISO 4833-1:2013-

12/Ap1:2016-11E
NA <10 jtk/1 g PI - -

Liczba Enterobacteriaceae
PN-ISO 21528-2:2017-08 -

wersja angielska
NA <10 jtk/1 g PI - -

Liczba drożdży i pleśni PN-ISO 21527-2:2009 (W) NA <10 jtk/1 g PI - -

Obecność gronkowców
koagulazo-dodatnich

Staphylococcus aureus i innych
gatunków

PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005 NA nie wykryto w 1g - PI - -

Obecność Listeria
monocytogenes

PN-EN ISO 11290-1:2017-07 NA nie wykryto w 25g - PI - -

Liczba β-glukuronidazo-
dodatnich Escherichia coli

PN-ISO 16649-2:2004 NA <10 jtk/1 g PI - -

Laboratorium Ekolabos sp. z o.o.
Wrocław, ul. Duńska 9
Warszawa, Al. Jerozolimskie 200
Kraków, ul. S. Lindego 14

biuro@ekolabos.pl
www.ekolabos.pl
tel: +48 71 738 20 25
tel: +48 22 379 25 20

NIP / VAT: 894 306 12 84
KRS: 0000552492
REGON: 361267090
BDO: 000173296

Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Elżbieta Świerczek - Płuska Ekolabos
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PO-11/Z-01 wyd. 3 z dn. 02.03.2022r.

Legenda/Objaśnienia:

Pracownicy autoryzujący badania:
PI - Patryk Iżyk

Metody badawcze  oznaczone symbolem: A – badania akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA Nr AB….., NA - badania nieakredytowane, S - badania
zatwierdzone przez PPIS we Wrocławiu, decyzja nr 5169/21 z dnia 18.10.2021 r., R- metoda referencyjna, o ile prawo tak stanowi, może być wykorzystana do
stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie,
P - badania wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług.
(W) norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia
*NDW najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres
¹ Dane deklarowane przez Zleceniodawcę, informacje uzyskane od Klienta mogą wpływać na ważność wyniku.

W przypadku pobierania i dostarczenie próbki przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek do badań.

Wyniki oznaczone znakiem (<) i znakiem powyżej (>) oznaczają odpowiednio, że wyniki leżą poniżej i powyżej zakresu pomiarowego.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej (w przypadku, gdy próbka została dostarczona przez klienta) i badanej próbki.

Laboratorium podaje niepewność: na życzenie Klienta, przy ocenie zgodności z wymaganiami, gdy jest istotne dla ważności i zastosowania wyników badań. Laboratorium
podaje niepewność, jako niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2. W przypadku, gdy próbka jest pobrana i dostarczona
przez Klienta, niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Podanie niepewności i stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami zostało ustalone z Klientem na etapie zlecenia.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje podane w Sprawozdanie z badań, za wyjątkiem informacji dostarczonych przez Klienta.

Sprawozdanie z badań, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.

Oryginalne Sprawozdanie z badań jest wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem*pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym,
wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem są kopiami.

Termin zgłaszania skarg nie może przekraczać 14 dni od daty wysłania Sprawozdania z badań. Skargi można składać na adres: biuro@ekolabos.pl.

Sprawozdanie z badań sporządził/a: Sprawozdanie z badań zatwierdził/a:

Elżbieta Świerczek - Płuska
Specjalista ds. projektów środowiskowych / Specjalista ds. badań

produktów kosmetycznych

Elżbieta Świerczek - Płuska
Specjalista ds. projektów środowiskowych / Specjalista ds. badań

produktów kosmetycznych

---KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ---

Laboratorium Ekolabos sp. z o.o.
Wrocław, ul. Duńska 9
Warszawa, Al. Jerozolimskie 200
Kraków, ul. S. Lindego 14

biuro@ekolabos.pl
www.ekolabos.pl
tel: +48 71 738 20 25
tel: +48 22 379 25 20

NIP / VAT: 894 306 12 84
KRS: 0000552492
REGON: 361267090
BDO: 000173296

Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Elżbieta Świerczek - Płuska Ekolabos

 Strona 2/2 do sprawozdania z badań nr 322/03/2022



GBA POLSKA Sp. z o.o.
(dawniej: JARS S.A.)
Member of GBA GROUP
Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2022/2854/F/2

Zleceniodawca: Healthcann Sp. z.o.o; 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 123

Zlecenie Nr: Ł/0/02/2022/2854

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Suplementy diety

Adres odebrania: 54-413 Wrocław, ul.Klecińska 123

Nazwa produktu: Canaticann CBD 15% Data: 28 lutego 2022

Producent: brak danych

Data  produkcji: brak danych

Numer partii: 030222

Pobranie próbek wg:

Transport próbek: Przesyłka

Numer próbki: 25539/02/22 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 28-02-2022 Data zakończenia badań: 11-03-2022

Lab. Badany parametr j.m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

AE < 0,010

AE < 0,010

AE 0,0028

AE < 0,002

Np.** - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to
zaznaczone w uwagach.
Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.
Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatów badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację. Wyżej opisane postępowanie nie dotyczy badań
biologicznych.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).
W przypadku próbek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczące tychże próbek są informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialności za te informacje ani za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.
Sprawozdanie dotyczy próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.
Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badań: Ł - Łajski, L - Lublin, M - Mysłowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

Ł/0/02/2022/2854/F/2 Strona 1 z 2

Odbierający: Pracownik GBA POLSKA nr: 2594

Ł

Ołów mg/kg PN-EN 15763:2010

Ł

Arsen mg/kg PN-EN 15763:2010

Ł

Rtęć mg/kg PN-EN 15763:2010

Ł

Kadm mg/kg PN-EN 15763:2010



Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginał pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporządzono dnia: Autoryzował wynik: Zatwierdził:

Młodszy specjalista ds.
żywności

Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Pracownik GBA POLSKA
nr: 2576
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Gdańsk, 07.03.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/320b/22

Zleceniodawca
HEALTHCANN SP Z O.O. 

ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Podstawa wykonania 
badania Przedmiot badań Stan próbek 

nr zlecenia, nr umowy itp. matryca zgodnie z instrukcją I-01/PO-
03

Z/CL/320/22 Suplement diety - produkt z dodatkiem konopi Prawidłowy

Miejsce pobrania 
próbek Data pobrania próbek Data dostarczenia 

próbek do 
laboratorium

Data zakończenia 
badania

zgodnie z informacją Klienta zgodnie z informacją Klienta

Nie dotyczy Nie dotyczy 28.02.2022 03.03.2022

Miejsce wykonania analizy Dodatkowe informacje

Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk Brak

Identyfikacja próbek: 

Lp. Oznaczenie  próbek przez Klienta Oznaczenie próbek przez laboratorium

1. Canaticann 15% 728/22

Wyniki badań:

Lp. Kod próbki Oznaczany parametr Metoda* Wynik** Jednostka

1.

728/22

CBD PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A 14,97 ± 1,59 % (m/m)

2. CBDA PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,5 % (m/m)

3. Δ9-THC PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,01 % (m/m)

4. Δ9-THCA PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,01 % (m/m)

5. CBC PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A 0,030 ± 0,002 % (m/m)

6. CBGA PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,01 % (m/m)

7. CBG PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,5 % (m/m)

8. CBDV PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A 0,040 ± 0,006 % (m/m)

9. CBN PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,01 % (m/m)

10. Suma CBD i CBDA PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A 14,97 ± 1,59 % (m/m)

11. Suma Δ9-THC i Δ9-THCA PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A <0,01 % (m/m)

12. Suma kannabinoidów PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A 15,04 ± 1,59 % (m/m)

*
Sposób nadania oznaczenia metodzie: nr procedury badawczej / wydanie / data wydania / technika analityczna / A -akredytowana, NA- nieakredytowana, P-
badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych
Wyjaśnienie skrótów: Kannabidiol (CBD), Kwas kannabidiolowy (CBDA), delta-9-Tetrahydrokannabinol (Δ9-THC), kwas delta-9-Tetrahydrokannabinolowy (Δ9-
THCA), Kannabichromen (CBC), Kwas kannabigerolowy (CBGA), Kannabigerol (CBG), Kannabidiwarin (CBDV), Kannabinol (CBN), delta-8-Tetrahydrokannabinol 
(Δ9-THC), Kannabicyklol (CBL), Tetrahydrokannabiwarin (THCV)
Przy stwierdzaniu zgodności ze specyfikacją laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji, dla której ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% a ryzyko 
błędnego odrzucenia wynosi do 50%

 

Sporządził/a: Maria Szymańska Autoryzowała: Joanna Klein
Specjalista Analiz Instrumentalnych Kierowniczka ds. Jakości

KONIEC SPRAWOZDANIA
Formularz F-02/PO-03 Obowiązuje od dnia 2021.07.17
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