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CHAVE DE AUTENTICIDADE: tb70rdvohDpdmvAu5uvz 

Verifique a autenticidade deste laudo informando Laudo/OS 
 

Laboratório ISO/IEC 17025:2005 - Veja escopos em: 
http://www.cqa.com.br/escopos.htm 
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LAUDO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 
INFORMAÇÕES DO CLIENTE 

CLIENTE: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSÉ LUIS LEME MACIEL - SANTA TEREZINHA (JORDANÉSIA).  
CIDADE: CAJAMAR / SP                                                                                 TEL./FAX: (11) 4447-2220 
CONTATO: SR. OSEIAS MAIA                                                                       E-MAIL: desenvolvimento2@newmillen.com.br  
DATA ENTRADA DA AMOSTRA: 26/01/18                                                 DATA EMISSÃO DO LAUDO: 01/02/18 

  

INFORMAÇÕES DE AMOSTRAGEM 
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSÉ LUIS LEME MACIEL - SANTA TEREZINHA (JORDANÉSIA).  
CIDADE: CAJAMAR / SP                                                                                  

DATA DA AMOSTRAGEM: NÃO INFORMADO 
HORÁRIO INÍCIO AMOSTRAGEM: NÃO INFORMADO 
HORÁRIO TÉRMINO AMOSTRAGEM: NÃO INFORMADO 
RESPONSÁVEL AMOSTRAGEM: O INTERESSADO 

TIPO DE MATRIZ (AMOSTRA): SUPLEMENTOS 
LOTE: 41706 
DATA DE FABRICAÇÃO: NÃO INFORMADO 
DATA DE VALIDADE: 14/01/2019 
PLANO: PA- DO CLIENTE     -          POP: CO- DO CLIENTE      

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE AMOSTRAGEM: TEMPERATURA: *NA     -          UMIDADE: *NA 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: TEMPERATURA: 30,0°C  

 

BCAA PREMIUN 2:1:1 SABOR LIMÃO COM HORTELÃ 
 

ENSAIO UNIDADE 
LIMITE 

DE 
QUANTIFICAÇÃO 

RESULTADO 
ANÁLISES 

MÉTODO 
INÍCIO FINAL 

IsoLeucina g/7g 0,10 0,42 30/01/18 31/01/18 AOAC/CR-0111-05 (1) 
Leucina g/7g 0,10 0,96 30/01/18 31/01/18 AOAC/CR-0111-05 (1) 
Valina g/7g 0,10 0,44 30/01/18 31/01/18 AOAC/CR-0111-05 (1) 

*NA: NÃO APLICÁVEL          **ND: NÃO DETECTADO           ***<LQ: MENOR QUE O LIMITE DE QUANTIFICÃO  

 
METODOLOGIA: 
 

(1) AOAC INTERNATIONAL - Association of Official Agricultural Chemists - Official Methods of Analysis, 20th edition, Maryland/USA 2016. 
 

FOTOS 

   
 

Os resultados das análises laboratoriais apresentadas referem-se exclusivamente à amostra analisada. 
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra, sendo proibida a reprodução parcial. 

 

Documento assinado digitalmente usando certificados emitidos no âmbito da ICP- -2 de 24 de agosto de 2001, "As declarações 
constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos 

 a mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manuscritas. 
 

 
 
 
 
 

 

LAUDO/OS 
Nº 223486 

1/1 SLS 
EMISSÃO 02 

DR. MARCELO C. LAZARINE 
GERENTE TÉCNICO 

CRFSP: 62094 / CRQ: 04157706 

� ������� ��� ����� 	� ��
 ���������� �� ����� ���� �� �� �� �� �� �� ��� ��� 	� �
� �	� �� �� �� ��� ������ �� ������ � �� � �� �� �������������
�������  !� ����" �" ��� ����� ��#�� 	�!$%�%̀& �

e fg hi jklmhng jo kp qr si jjtr ur nsv wsffr nsi jir urg sv mhng hqjtxyz{e| x{} ~x�e{{x} ~y~ h� tr� lnsvi h� lfgr ksi je fg si ji h� sj� slv j wqtjg jkjv si jhm��� ��� ����� f�� ��� wfj� jn� mhtj�������������
������� �V W X Y ^ Z



 

 
 

  

CHAVE DE AUTENTICIDADE: y982ynst5boGkt6GfqEG 

Verifique a autenticidade deste laudo informando Laudo/OS 
 

Laboratório ISO/IEC 17025:2005 - Veja escopos em: 
http://www.cqa.com.br/escopos.htm 

 

ML-0038-03 

 

 

 

LAUDO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 
INFORMAÇÕES DO CLIENTE 

CLIENTE: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSÉ LUIS LEME MACIEL - SANTA TEREZINHA (JORDANÉSIA).  
CIDADE: CAJAMAR / SP                                                                                 TEL./FAX: (11) 4447-2220 
CONTATO: SR. OSEIAS MAIA                                                                       E-MAIL: desenvolvimento2@newmillen.com.br  
DATA ENTRADA DA AMOSTRA: 26/01/18                                                 DATA EMISSÃO DO LAUDO: 01/02/18 

  

INFORMAÇÕES DE AMOSTRAGEM 
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSÉ LUIS LEME MACIEL - SANTA TEREZINHA (JORDANÉSIA).  
CIDADE: CAJAMAR / SP                                                                                  

DATA DA AMOSTRAGEM: NÃO INFORMADO 
HORÁRIO INÍCIO AMOSTRAGEM: NÃO INFORMADO 
HORÁRIO TÉRMINO AMOSTRAGEM: NÃO INFORMADO 
RESPONSÁVEL AMOSTRAGEM: O INTERESSADO 

TIPO DE MATRIZ (AMOSTRA): SUPLEMENTO 
LOTE: 41706 
DATA DE FABRICAÇÃO: 11/07/2017 
DATA DE VALIDADE: 11/01/2019 
PLANO: PA- DO CLIENTE     -          POP: CO- DO CLIENTE      

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE AMOSTRAGEM: TEMPERATURA: *NA     -          UMIDADE: *NA 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: TEMPERATURA: 30,0°C  

 

BCAA PREMIUN 2:1:1 SABOR LIMÃO COM HORTELÃ 
 

ENSAIO UNIDADE 
LIMITE 

DE 
QUANTIFICAÇÃO 

RESULTADO 
ANÁLISES 

MÉTODO 
INÍCIO FINAL 

IsoLeucina g/7g 0,10 0,43 30/01/18 31/01/18 AOAC/CR-0111-05 (1) 
Leucina g/7g 0,10 0,92 30/01/18 31/01/18 AOAC/CR-0111-05 (1) 
Valina g/7g 0,10 0,42 30/01/18 31/01/18 AOAC/CR-0111-05 (1) 

*NA: NÃO APLICÁVEL          **ND: NÃO DETECTADO           ***<LQ: MENOR QUE O LIMITE DE QUANTIFICÃO  

 
METODOLOGIA: 
 

(1) AOAC INTERNATIONAL - Association of Official Agricultural Chemists - Official Methods of Analysis, 20th edition, Maryland/USA 2016. 
 

FOTOS 

   
 

Os resultados das análises laboratoriais apresentadas referem-se exclusivamente à amostra analisada. 
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra, sendo proibida a reprodução parcial. 

 

Documento assinado digitalmente usando certificados emitidos no âmbito da ICP- -2 de 24 de agosto de 2001, "As declarações 
constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos 

 a mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manuscritas. 
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e fg hi jklmhng jo kp qr si jjtr ur nsv wsffr nsi jir urg sv mhng hqjtxyz{e| x{} ~x�e{{x} ~y~ h� tr� lnsvi h� lfgr ksi je fg si ji h� sj� slv j wqtjg jkjv si jhm��� ��� ����� f�� ��� wfj� jn� mhtj�������������
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