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

Bioness Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216/210
01-460 Warszawa

P 179 19
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

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

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): przetwórca,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

acerola suszona (mielona)
agar agar
aksamitka (kwiat mielony)
amarantus (ziarno)
amarantus ekspandowany
ananas (liofilizowany)
ananasy suszone (kawałki, proszek)
anyż gwiaździsty (cały, mielony)
babka jajowata (całe łupiny, całe nasiona, mielona)
babka płesznik (całe łupiny, całe nasiona, mielona)
banany suszone (kawałki, proszek)
bazylia (cięta, liofilizowana, mielona)
białko konopne
białko z grochu
błonnik gryczany
błonnik orkiszowy
błonnik owsiany
błonnik pszenny
błonnik żytni
borowiki szlachetne suszone (kawałki, proszek)
borówka czarna jagoda (owoce suszone, mielone, kawałki)
brokuły (liofilizowane)
brokuły suszone (kawałki, proszek)
bulion vege o smaku drobiowym
bulion vege o smaku mięsnym
bulion vege o smaku rybnym
bulion vege o smaku warzywnym
bułka tarta
bułka tarta razowa
buraki (liofilizowane, suszone)
cebula (liofilizowana, mielona, płatki, prażona)
chia (nasiona)
chilli (całe, granulat, mielone, młotkowane)
chlorella
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chrzan (granulowany)
ciecierzyca suszona (cała, proszek)
cukier trzcinowy
cukier z agawy
cukier z kwiatu kokosa
cukinia (liofilizowana)
cukinia suszona (kawałki, proszek)
curry Madras
cynamon (laski, mielony)
czarnuszka (mielona, ziarno)
cząber (mielony)
czosnek (granulowany, mielony, płatki)
czosnek niedźwiedzi (cięty, liofilizowany, mielony)
daktyle suszone
drożdże suszone
dynia (liofilizowana)
dziewanna (kwiat, liść)
ekstrakt słodu
estragon (cięty)
fasola biała (liofilizowana)
fasola kidney suszona (cała, proszek)
fasola suszona (cała, kawałki, proszek)
fasola szparagowa (liofilizowana)
fasola szparagowa suszona (cała, kawałki, proszek)
figi suszone (całe, kawałki, proszek)
galgant chiński (mielony)
gałka muszkatołowa (cała, mielona, kwiat)
gorczyca brązowa (cała, młotkowana)
gorczyca czarna (cała, mielona, młotkowana)
gorczyca zielona (mielona)
gorczyca żółta (cała, mielona)
goździki (całe, mielone)
groch suszony (cały, proszek)
groszek zielony (liofilizowany)
gruszki (liofilizowane)
guarana (proszek)
guma guar
herbata Chunmee Green
herbata Earl Grey
herbata Fruity Berry
herbata Ginger Zest
herbata Jasmin Dragon Pearl
herbata Lemon Detox
herbata Lemon Harmony
herbata White Tea Chai
hibiskus suszony (kwiat)
imbir (płatki, mielony)
imbir cytrynowy
inulina
inulina z agawy
jabłka (liofilizowane, suszone)
jagody goji (suszone)
jałowiec (owoce całe)
jarmuż (liofilizowany)
jarmuż suszony (kawałki, proszek)
kakao (proszek)
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kalafior (liofilizowany)
kardamon z łupinami (cały, mielony)
karob (całe strąki, cięty, mielony)
kasza bulgur
kasza gryczana
kasza jaglana
kmin rzymski (cały, mielony)
kminek (mielony, ziarno)
kolendra (liść cięty, liść liofilizowany, ziarno całe, ziarno mielone)
koncentrat pomidorowy
koper włoski (fenkuł) (ziarno, ziarno mielone)
koperek suszony
kozieradka (cała, mielona)
kozieradka błękitna (mielona)
krokosz barwierski (płatki kwiatów)
kukurydza (liofilizowana)
kukurydza suszona (kawałki, proszek)
kurkuma (kłącza, mielona)
lawenda (kwiat)
len brązowy (mielony)
len złoty (mielony)
lipa (kwiat)
liście curry (Bergera koenigii) (całe)
liść laurowy (cały, mielony)
liść limonki Kaffir (cały)
lubczyk (cięty, mielony)
maca (korzeń)
majeranek
mak biały (cały, mielony)
mak niebieski (cały, mielony)
maliny (liście suszone całe, kawałki, mielone, owoce suszone)
mango (liofilizowane)
mango suszone (kawałki, proszek)
marakuja (liofilizowana)
marchew (liofilizowana, suszona)
mąka grochowa
mąka gryczana biała
mąka gryczana prażona
mąka jaglana
mąka kokosowa
mąka konopna
mąka kukurydziana
mąka orkiszowa
mąka pszenna
mąka pszenna chlebowa
mąka pszenna graham
mąka ryżowa
mąka z amarantusa
mąka z ciecierzycy
mąka z fasoli
mąka z quinoa
mąka z samopszy
mąka żytnia
melisa (liść cięty)
męczennica (ziele całe, mielone)
mieszanka pieprz cytrynowy młotkowany
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mieszanka przypraw aromatyczna kawa
mieszanka przypraw bulion warzywny
mieszanka przypraw cajun rub
mieszanka przypraw chilli con carne
mieszanka przypraw curry angielskie
mieszanka przypraw curry bengalskie
mieszanka przypraw curry indyjskie
mieszanka przypraw czubrica czerwona
mieszanka przypraw czubrica zielona
mieszanka przypraw Garam Masala
mieszanka przypraw kurczak w papryce
mieszanka przypraw kurczak z grilla
mieszanka przypraw LET’S BBQ dip egzotyczny
mieszanka przypraw LET’S BBQ dip klasyczny
mieszanka przypraw łosoś teriyaki
mieszanka przypraw pomidor, czosnek, bazylia
mieszanka przypraw Salad Seasoning
mieszanka przypraw thai satai
mieszanka przypraw warzywa grillowane
mieszanka przypraw włoska wycieczka
mieszanka ziołowa Hildegardy (mieszanka przypraw)
mieszanka ziołowa z czosnkiem niedźwiedzim
mięta pieprzowa (liść)
mięta zielona (spearmint) (liść cięty)
miód wielokwiatowy
mirt cytrynowy
mix warzywny (kawałki, mielony)
mleko w proszku odtłuszczone
mleko w proszku pełnotłuste
morele suszone (całe, cięte, mielone, kostka)
moringa (proszek)
nagietek suszony (kwiat)
nasiona konopi (proszek)
ocet balsamiczny
ocet jabłkowy
ocet spirytusowy
ocet winny biały
ocet winny czerwony
ogórki (liofilizowane)
olej kokosowy
olej rzepakowy
olej rzepakowy bezwonny (dezodorowany)
olej słonecznikowy
olej słonecznikowy bezwonny (dezodorowany)
oliwa z oliwek
oregano (lebiodka)
orzechy laskowe
orzechy macadamia
orzechy nerkowca
orzechy pekan
orzechy włoskie
orzechy ziemne
ostropest plamisty (cały, mielony)
papryka chilli (pasta)
papryka chilli jalapeno (pasta, płatki, mielona, cała)
papryka czerwona (liofilizowana)
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papryka ostra
papryka słodka
papryka wędzona ostra (mielona, płatki)
papryka wędzona słodka (mielona, płatki)
papryka zielona (płatki)
pasta sezamowa (tahini)
pasternak suszony (kawałki, proszek)
pestki dyni
pestki słonecznika
pieczarki suszone (kawałki, proszek)
pieprz biały (mielony, ziarnisty)
pieprz Cayenne
pieprz czarny (mielony, młotkowany, ziarnisty)
pieprz kolorowy
pieprz Kubeba (ziarnisty)
pieprz różowy (cały)
pieprz Tellicherry
pieprz wędzony
pieprz zielony (ziarnisty)
pietruszka korzeniowa suszona (kawałki, proszek)
pietruszka liść (cięty, karbowany liofilizowany, liofilizowany, mielony)
płatki jaglane
płatki kokosowe (chipsy)
płatki kukurydziane
płatki owsiane
płatki quinoa
płatki ryżowe
płatki ziemniaczane
płatki żytnie
podgrzybki suszone (kawałki, proszek)
pomarańcza bez skórki (liofilizowana)
pomidor suszony (mielony, płatki)
por (liofilizowany, suszony)
porzeczka czarna (liofilizowana, suszony owoc)
porzeczka czerwona (liofilizowana)
proso (ziarno)
proso ekspandowane
przyprawa do kiełbasy drobiowej
przyprawa do pasztetu z indyka
przyprawa do piernika
puree pomidorowe
rodzynki
rokitnik (całe owoce, liofilizowany, mielony)
rozmaryn (cięty, mielony)
róża dzika suszona (owoce kawałki, owoce mielone, płatki całe, płatki
mielone)
rumianek (kwiat)
ryż brązowy ekspandowany
seler (korzeń mielony, liść cięty)
sezam biały (niełuskany)
sezam czarny (niełuskany)
siemię lniane
skórka cytrynowa (kawałki, mielona)
skórka pomarańczowa (cięta, mielona)
skórka z cytryny (liofilizowana)
skórka z grejpfruta
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skrobia kukurydziana
skrobia ryżowa
skrobia z korzenia maranty trzcinowej
skrobia z manioku (tapioka)
skrobia ziemniaczana
soczewica (cała, proszek)
sorgo (ziarno)
sos sojowy
sól z ziołami
spirulina
stewia suszona (liście, proszek)
sumak
syrop daktylowy
syrop klonowy
syrop kokosowy
syrop ryżowy
syrop z agawy
szafran (nitki)
szałwia (liść cięty)
szczypiorek (liofilizowany, suszony cięty)
szpinak (liofilizowany, suszony)
śliwki (liofilizowane)
śliwki suszone (całe, kawałki)
trawa cytrynowa (cięta, mielona)
trawa jęczmienna (cięta, mielona)
truskawki (liofilizowane, suszone)
trybula (cięta)
tymianek (cięty, liofilizowany, mielony)
wanilia burbońska (laski, mielona)
wiórki kokosowe
wiśnie (liofilizowane, suszone)
ziele angielskie (całe, mielone)
zioła prowansalskie
żurawina (liofilizowana)
żurawina suszona (cała, kawałki, proszek)
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 2.12.2019

r. do 31.05.2021 r.

Data kontroli: 5.11.2019

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: 2.12.2019

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 6 z 6

