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

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

KP Marketing Karolina Michalak
ul. Pejzażowa 2/903
02-703 Warszawa

P 494 21
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:

określone jako:

Rośliny i produkty roślinne:

aronia
jabłka
maliny
porzeczki czarne
porzeczki czerwone
sadzonki aronii
topinambur

produkcja ekologiczna

Produkty przetworzone:

ananasy liofilizowane
ananasy liofilizowane (proszek)
aronia kandyzowana
aronia liofilizowana
aronia liofilizowana (proszek)
aronia mrożona
aronia suszona
aronia suszona (proszek)
bez czarny liofilizowany (proszek)
bez czarny mrożony
bez czarny suszony
bez czarny suszony (proszek)
błonnik aroniowy
błonnik jabłkowy
błonnik kakaowy
błonnik owsiany
borówka brusznica liofilizowana (proszek)
borówka brusznica mrożona
borówka czarna liofilizowana (proszek)
borówka czarna mrożona
brokuł suszony
brokuł suszony (proszek)
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dzika róża suszona (proszek)
dzika róża (proszek)
dżem z aronii
dżem z aronii niskosłodzony
dżem z aronii słodzony sokiem jabłkowym
dżem z borówki brusznicy słodzony sokiem jabłkowym
ekstrakt aroniowy (proszek)
ekstrakt jabłkowy (proszek)
ekstrakt z hibiskusa ‘Roselle’ (proszek)
ekstrakt z liści curry (proszek)
ekstrakt z liści mięty (proszek)
ekstrakt z melisy (proszek)
hibiskus ‘Roselle’ (proszek)
hibiskus ‘Roselle’ suszony
hibiskus suszony
hibiskus suszony (proszek)
jabłka liofilizowane (kostka)
jabłka liofilizowane (proszek)
jabłka mrożone
jabłka suszone
jagoda czarna liofilizowana (proszek)
jeżyny liofilizowane (proszek)
jeżyny mrożone
kiełki brokułu suszone
kiełki brokułu suszone (proszek)
maliny liofilizowane
maliny liofilizowane (proszek)
maliny mrożone
młody jęczmień (sproszkowany sok)
młody jęczmień suszony
młody jęczmień suszony (proszek)
młody owies suszony
młody owies suszony (proszek)
molokhia suszona (liście cięte, proszek)
moringa suszona (liście, proszek)
olej z ostropestu plamistego
ostropest plamisty (odtłuszczone ziarno, proszek, ziarno)
ostropest suszony (proszek)
porzeczki czarne kandyzowane
porzeczki czarne liofilizowane
porzeczki czarne liofilizowane (proszek)
porzeczki czarne mrożone
porzeczki czarne suszone
porzeczki czerwone mrożone
proszek z alg Haematococcus pluvialis
proszek z soku z topinamburu
rokitnik liofilizowany
rokitnik liofilizowany (proszek)
rokitnik mrożony
sok aroniowy
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sok jabłkowy
sok malinowy
sok z czarnego bzu
sok z czarnej porzeczki
sok z młodego jęczmienia
suszone wytłoki aroniowe
suszone wytłoki jabłkowe
truskawki liofilizowane
truskawki liofilizowane (proszek)
wiśnie liofilizowane
wiśnie liofilizowane (proszek)
wytłoki z aronii mrożone
zagęszczony sok aroniowy
zagęszczony sok jabłkowy
zagęszczony sok z czarnego bzu
zagęszczony sok z czarnej porzeczki
zagęszczony sok z topinamburu
żelki aroniowe
żelki jabłkowe
żelki z melisą
żurawina kandyzowana
żurawina mrożona
Termin ważności:
Produkty roślinne od 30.12.2021

r. do 31.12.2022 r.
Produkty przetworzone od 30.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

Data kontroli: 22.12.2021

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: 30.12.2021

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Dorota Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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