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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

KLR P.P.H.U. Roman Klimczyk
ul. Podchorążych 113
94-410 Łódź

P 144 18
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.): obrót
Grupy produktów/działalność:
Produkty przetworzone:

acerola z witaminą C
amla
babka jajowata
bazylia
błonnik witalny
błonnik witalny z otrębami konopi
buraczki tarte
chlorella w tabletkach
cukier kokosowy
cynamon cejloński
diabelski pazur
grzybki reishi
herbatka konopna
herbatka odkwaszająca
inulina
Jagody Inków
kakao w syropie yacon
kasza gryczana
kasza jaglana (proso)
kawa arabika
koncentrat napoju probiotycznego - czystek i dzika róża
koncentrat napoju probiotycznego - papaja
korzeń berberysu (pocięty)
korzeń szczeci
kurkuma i pieprz czarny
kurkuma mielona
melasa trzcinowa
młody jęczmień w proszku
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morele suszone
moringa
morwa biała suszona
ocet jabłkowy
ocet jabłkowy z moringą
olej jojoba zimnotłoczony
olej kokosowy
olej kokosowy extra virgin
olej kokosowy virgin
olej konopny
olej rycynowy
olej z ostropestu
olej z pestek dyni
olej z pestek moreli
olej z wiesiołka gla
pestki dyni łuskane
płatki owsiane
pomidory suszone
przecier pomidorowy
przecier z ogórków kiszonych
ryż Basmati
ryż czerwony
ryż jaśminowy
sok grejpfrutowy
sok kiszony z buraka
sok kiszony z kapusty
sok kiszony z kapusty z moringą
sok wielowarzywny kiszony
sok z selerów kiszonych
spirulina w tabletkach
śliwki suszone
Triphala mielona
werbena pospolita
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 1.06.2018

r. do 30.11.2019 r.

Data kontroli: 10.04.2018

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: 1.06.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 2 z 2

