Certyfikat
wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Numer dokumentu:

P 026 16

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

Artemida 8 Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 63/2
01-031 Warszawa

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): obrót
Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

amarantus
daktyle
jagody Goji
jagody Inków
jagody Schisandra
kakao
kakao (całe ziarno)
kakao (ziarno kruszone)
kasza jaglana
mango suszone
masło kakaowe
mąka jaglana
mąka kokosowa
migdały
młody jęczmień
morele suszone
morwa biała (owoce suszone)
nasiona Chia
olej kokosowy
orzechy arachidowe
orzechy brazylijskie

orzechy nerkowca
orzechy pecan
orzechy włoskie
pestki dyni
pestki moreli (jądra gorzkie)
quinoa biała
quinoa czarna
quinoa czerwona
rodzynki
ryż brązowy
ryż czerwony
sezam
siemię lniane
słonecznik łuskany
soczewica brązowa
soczewica czerwona
soczewica zielona
soja
syrop z agawy
śliwki suszone
wiórki kokosowe

produkcja ekologiczna

Produkty specjalistyczne:

Acerola liofilizowana(proszek)
Alfalfa (proszek)
Ashwagandha (proszek)
Astragalus (proszek)
Atractylodes (proszek)
białko konopne
Brahmi (proszek)
Chlorella (proszek i tabletki)
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Cordyceps (proszek)
Dong quai (proszek)
Gotu Kola
grzyb Chaga
Guarana (proszek)
Gynostemma (proszek)
jagody Acai (proszek)
jagody Goji liofilizowane
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jagody Maqui (proszek)
Kelp (proszek)
Koci pazur (proszek)
korzeń Maca (proszek)
Kurkuma (proszek)
Maitake (proszek)
Miłorząb japoński Ginko biloba
(proszek)
Moringa (proszek)
nasiona konopi całe

nasiona konopi łuskane
Neem
Różeniec górski (proszek)
Shatavari
Spirulina (proszek i tabletki)
Tribulus terrestris
Triphala (proszek)
Tulsi (proszek)
Żeń-szeń syberyjski (proszek)

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 30.12.2016

r. do 31.05.2018 r.

Data kontroli: 23.12.2016

r.

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008.
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.
Data, miejsce: 30.12.2016

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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