...a glutén rýchlo odhalíme

GlutenTox
GlutenTox Home - rýchly test na detekciu gluténu v potravinách, nápojoch a kozmetike v
domácnostiach
GlutenTox Pro - rýchly test na tetekciu gluténu pre potraviny a pracovné povrchy
GlutenTox Stick Plus - rýchly test na detekciu gluténu v potravinách, nápojoch, povrchoch pre
výrobcov a spracovateľov potravín, detekcia do 3 ppm
GlutenTox Elisa - laboratórny test na prítomnosť gluténu v potravinách a nápojoch

GlutenTox Home (K-5472, 2 testy v balení) – rýchly, užívateľsky jednoduchý
test na detekciu gluténu v tuhých potravinách a nápojoch v domácich
podmienkach. Glutén môže byť prítomný v potravinách a nápojoch ako súčasť
prídavých látok a konzervantov. Potravina je považovaná za bezlepkovú, ak
obsah gluténu neprekročí 20 ppm (ppm - množstvo miligramov gluténu na kilogram
potraviny) Testom sa dá dokázať prítomnosť gluténu v koncentrácii 5 až 20 ppm.
(5 ppm je maximálna senzitivita testu). Test sa skladuje pri izbovej teplote.
Výsledok získate za menej ako 20 min. Na prevedenie testu netreba žiadne
špeciálne pomôcky.
GlutenTox Pro (KT-5660, balenie 25 stripov) - rýchly, jednoduchý a spoľahlivý
test na detekciu gluténu v potravinách, nápojoch a povrchoch navrhnutý najmä pre
komerčné kuchyne (cukrárne, cateringové spoločnosti,
pre výrobcov
bezlepkových potravín...) * Dlhá stabilita testu * Nastaviteľná citlivosť na 5, 10, 20,
40 ppm gluténu * Unikátna metóda na detekciu toxicity ovsa * Výsledok do 20 min
*Na prevedenie testu netreba žiadne špeciálne
pomôcky *Na vylúčenie
nepredvídanej kontaminácie vstupnými surovinami *na kontrolu povrchov a dosiek
používaných na varenie a prípravu jedál *na kontrolu miest, kde môže prísť ku
kontaminácii (spoločné-zdieľané pomôcky) *kontrola finálnych produktov.

GlutenTox Stick Plus (KT-5340, balenie 25 stripov) - praktický, rýchly,
jednoduchý a spoľahlivý test na detekciu gluténu v stopových množstvách
v potravinách, nápojoch a povrchoch. Detekčný limit je 3 ppm (<20 ppm je je
považované za bezlepkové)
Unikátna metóda na detekciu toxicity ovsa.
Semikvantitatívna metóda

GlutenTox ELISA – detekcia a kvantifikácia
Gluten Tix ELISA Sandwich A1-G12 (KT-5196, 96 jamiek) - limit kvantifikácie 0,6
ppm gluténu, výsledok do 2,5 hodiny, validovaný pre širokú škálu rôznych
potravinových matríc (obsahuje protilátky A1 a G12)
GlutenTox ELISA Competitive A1 (KT-4718, 96 jamiek) a Gluten Tox ELISA
Competitive G12 (KT-4758, 96 jamiek) limit kvantifikácie 3 ppm, výsledok do 1,5
hod, validované pre hydrolyzované matrice
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