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

RUNO Sp. z o.o.
ul. Białowieska 40
17-200 Hajnówka

P 291 19-1
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,
Grupy produktów/działalność:

obrót
określone jako:

Produkty przetworzone:

arcydzięgiel
aronia czarnoowocowa
babka lancetowata
babka szerokolistna
bazylia pospolita
bez czarny
biedrzeniec
bluszczyk kurdybanek
bobrek trójlistkowy
bodziszek cuchnący
borówka brusznica
borówka czernica
brzoza brodawkowata
brzoza omszona
bylica boże drzewko
bylica pospolita
chipsy bananowe
chmiel zwyczajny
cykoria podróżnik
cykoria siewna
czeremcha zwyczajna
czosnek niedźwiedzi
czystek
dąb szypułkowy
drapacz lekarski
dymnica pospolita
dziewanna
dziurawiec zwyczajny
glistnik jaskółcze ziele
głóg dwuszyjkowy
gruszki
gryka zwyczajna
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gwiazdnica pospolita
herbata aromatyzowana Earl Grey
herbata aromatyzowana o smaku miodowym
herbata czarna
herbata czarna aromatyzowana o smaku żurawinowym
herbata zielona
herbata Zielona
herbatka owocowa aroniowa
herbatka owocowa Białowieska
herbatka owocowa Bruszniczka
herbatka owocowa Egzotyczna
herbatka owocowa jagodowa
herbatka owocowa malinowa
herbatka owocowa o smaku aroniowym
herbatka owocowa o smaku cytrynowym
herbatka owocowa o smaku jabłkowo-miętowym
herbatka owocowa o smaku jagodowym
herbatka owocowa o smaku malinowym
herbatka owocowa o smaku porzeczkowym
herbatka owocowa o smaku poziomkowym
herbatka owocowa o smaku różanym
herbatka owocowa Podlaska
herbatka relaksacyjna
herbatka ziołowa Hibiskus
herbatka ziołowa Lipa
herbatka ziołowa Melisa
herbatka ziołowa Mięta
herbatka ziołowa Pokrzywa
hibiskus
hyzop
jabłka
jałowiec pospolity
jarząb pospolity
jasnota biała
jemioła pospolita
jesion
jeżówka
jeżyna fałdowana
jęczmień zwyczajny
kalina koralowa
karczoch zwyczajny
kasztanowiec zwyczajny
kocanki piaskowe
komosa biała
koniczyna czerwona
kopytnik pospolity
kozłek lekarski
kruszyna pospolita
krwawnik pospolity
krwiściąg lekarski
kuklik pospolity
kumin rzymski
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leszczyna pospolita
lipa
lubczyk
lucerna mieszańcowa
lukrecja
łopian większy
macierzanka piaskowa
majeranek ogrodowy
malina właściwa
malwa czarna
marchew
marzanka wonna (przytulia wonna)
melisa lekarska
mierznica czarna
mieszanka „Spiżarnia dla anemicznych”
mieszanka „Spiżarnia dla Pana”
mieszanka „Spiżarnia dla zdrowia”
mieszanka „Spiżarnia na smukłą sylwetkę”
mieszanka „Spiżarnia na wysokie ciśnienie”
mieszanka owocowa „Czarny bez”
mieszanka owocowa „Dzika róża”
mieszanki ziołowe
mięta pieprzowa
miodunka plamista
mniszek lekarski
nagietek lekarski
nawłoć pospolita
nostrzyk biały
nostrzyk żółty
ogórecznik lekarski
olsza
oregano
ostropest plamisty
ostrożeń
owies
perz
pietruszka zwyczajna
pięciornik gęsi (srebrnik pospolity)
pięciornik kurze ziele
pigwowiec
piołun
podagrycznik pospolity
podbiał pospolity
pokrzywa zwyczajna
połonicznik nagi
porzeczka czarna
porzeczka czerwona
poziewnik piaskowy
poziomka pospolita
prawoślaz lekarski
przelot pospolity
przetacznik
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przytulia czepna
przytulia właściwa
przywrotnik pospolity
rdest ostrogorzki
rdest ptasi
rodzynki
róża pomarszczona
różeniec górski
rumianek pospolity
ruta zwyczajna
rutwica lekarska
rzepik pospolity
seler naciowy
serdecznik pospolity
skórka pomarańczy
skrzyp polny
sosna zwyczajna
szałwia lekarska
szanta zwyczajna
szczaw kędzierzawy (kobylak)
świetlik łąkowy
tarnina
tasznik pospolity
tatarak zwyczajny
topola
truskawki
turówka wonna
tymianek
tysiącznik pospolity
uczep trójlistkowy
wężownik
wiązówka błotna
wierzba purpurowa/ biała
wierzbownica drobnokwiatowa
wrotycz pospolity
wrzos zwyczajny
żywokost lekarski
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 9.05.2019

r. do 31.10.2020 r.

Data kontroli: 7.05.2019

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: 9.05.2019

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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