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

Numer dokumentu: P 092 21 
 

 

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

NOMAK Sp. z o.o. 

ul. Jaśkowicka 20D 

43-180 Orzesze 
 

 
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 

importer etc.): obrót 

 

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej: 

 

BIOEKSPERT Sp. z o.o. 

ul. Belgijska 5 lok. 4 

02-511 Warszawa 

PL-EKO-04 

 

Grupy produktów/działalność:  
 

Produkty przetworzone: 

ashwagandha (proszek) 

chipsy kokosowe 

chipsy kokosowe z kakao 

cukier kokosowy 

dzika róża (sproszkowany owoc) 

eliksir ziołowo-owocowy Blutquick 

eliksir ziołowy Bittrio 

herbata biała Pai Mu Tan 

herbata Rooibos 

herbatka Alpaki 

herbatka Banino 

herbatka Eulalia 

herbatka Giraffina 

herbatka King Kalypto 

herbatka Otto Carotto 

herbatka z czystka 

herbatka z gorzkich ziół Urbitter 

herbatka z wiązówki błotnej 

kapsułki z ekstraktem z grzyba reishi 

kapsułki z ekstraktem z grzyba shiitake 

kokosowy winegret 

krem balsamiczny daktyl 

krem balsamiczny granat 

krem balsamiczny mango 

kurkuma (proszek) 

maca (proszek) 

mąka kokosowa 

mieszanki do sporządzenia napoju 

 

określone  jako: 
 

 

 

produkcja ekologiczna 
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mus kokosowy 

napój kokosowy 

napój z fermentowanego jęczmienia IXSO 

olej arganowy 

olej kokosowy 

olej kokosowy MCT 

olej konopny 

olej migdałowy – świąteczny 

olej palmowy czerwony 

olej z awokado 

olej z czarnuszki 

olej z czosnkiem niedźwiedzim 

olej z pestek śliwek 

oliwa z oliwek 

pastylki do ssania z ekstraktem z czystka 

przyprawy 

róża (sproszkowany owoc) 

smarowidło „cocolino” 

smarowidło „pestki dyni, kokos” 

smarowidło „prażona cebulka, kokos” 

sok z czarnego bzu 

sok z dzikiej róży 

sok z goji 

sok z granatu 

sok z mangostanu 

sok z noni 

sok z rokitnika 

sok z wiśni 

syrop kokosowy 

wiórki kokosowe 

woda kokosowa ananas-marakuja 

woda kokosowa graviola-hibiskus 

woda kokosowa pure 
 

 

Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 17.08.2021 r. do 31.01.2023 r. 

 

Data kontroli: 20.07.2021 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: 17.08.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 
 


