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

P 129 18

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

BIOZONA Piotr Rorat
ul. Ks. Bolesława 7B / 95
01-494 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:

BISkids ciasteczka jabłkowe od 6
m-ca życia
BISkids ciasteczka naturalne od 6
m-ca życia
BISkids ciastka czekoladowe
BISkids ciastka owsiane
BISkids ciastka z nadzieniem
jabłkowym i orkiszem bez dodatku
cukrów
BISkids mini ciasteczka bez
dodatku cukrów
figa z makiem
granola - pełnoziarnisty owies z
cukrem z kwiatu palmy kokosowej i
gorzką czekoladą
granola - pełnoziarnisty owies z
cukrem z kwiatu palmy kokosowej i
żurawiną
granola - pełnoziarnisty owies z
syropem z agawy, nasionami lnu i
migdałami
granola z owsem, miodem i
nasionami lnu bez dodatku cukrów

Green Dream batonik czekoladowy
kokos
Green Dream batonik czekoladowy
limonka
Green Dream batonik czekoladowy
z nugatem
Green Dream czekolada deserowa z
orzechami i rodzynkami
Green Dream czekolada deserowa z
wiśniami
Green Dream czekolada mleczna z
bananem
Green Dream czekolada mleczna z
karmelem i solą morską
makaron proteinowy z zielonej soi
migdał pod palmą
muesli crunchy z owsem i ciemną
czekoladą
muesli z jagodami goji, żurawiną i
nasionami chia bez dodatku cukrów
spaghetti proteinowe z czarnej
fasoli

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 13.04.2018

r. do 30.09.2019 r.

produkcja ekologiczna

Data kontroli: 21.03.2018

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: 13.04.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

