Certyfikat

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

EkoHerba Karol Sidoruk
ul. Górna 19
17-200 Hajnówka

P 228 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.): przetwórca,

obrót

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Produkty przetworzone:

arcydzięgiel korzeń (Angelicae radix)
aronia owoc (Aroniae fructus)
babka lancetowata liść (Plantaginis lanceolatae folium)
babka lancetowata ziele (Plantaginis lanceolatae herba)
babka szerokolistna liść (Plantaginis majoris folium)
babka szerokolistna ziele (Plantaginis majoris herba)
bez czarny kora (Sambuci nigri cortex)
bez czarny kwiat (Sambuci nigra flos)
bez czarny owoc (Sambuci nigra fructus)
biedrzeniec korzeń (Pimpinella radix)
bluszczyk kurdybanek ziele (Glechoma hederacea herba)
bławatek koszyczek (Cyani anthodium flores)
bławatek płatki (Cyani flores petals)
bobrek liść (Menyanthidis folium)
bodziszek cuchnący ziele (Geranii robertiani herba)
borówka brusznica liść (Vitis idaei folium)
borówka czernica liść (Myrtylli folium)
brzoza kora (Betulae cortex)
brzoza liść (Betulae folium)
brzoza pączki (Betulae gemma)
bukwica ziele (Betonica herba)
bylica boże drzewko (Abrotani herba)
bylica ziele (Artemisiae herba)
chmiel szyszki (Lupuli strobilus)
cykoria korzeń (Cichori radix)
cykoria ziele (Cichori herba)
czosnek niedźwiedzi liść (Allium ursinum folium)
czystek liść (Cistus incanus folium)
dąb kora (Quercus cortex)
drapacz ziele (Cnici benedicti herba)
dymnica ziele (Fumaria herba)
dziurawiec kwiat (Hyperici flores)
dziurawiec ziele (Hyperici herba)
glistnik ziele (Chelidonii herba)
głóg kwiatostan (Crataegi inflorescentia)
głóg owoc (Crataegi fructus)
gryka ziele (Fagopyri herba)
gwiazdnica pospolita ziele (Stellaria herba)
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hyzop ziele (Hyssopi herba)
jałowiec owoc (Juniperi fructus)
jarzębina owoc (Sorbi fructus)
jasnota kwiat (Lami albi flores)
jasnota ziele (Lami albi herba)
jemioła liść (Visci albi folium)
jemioła ziele (Visci albi herba)
jesion kora (Fraxini cortex)
jesion liść (Fraxini folium)
jeżówka korzeń (Echinacea radix)
jeżówka ziele (Echinacea herba)
jeżyna liść (Rubi fruticosi folium)
jęczmień ziele (Hordeum vulgare herba)
kalina koralowa kora (Viburni opuli cortex)
karczoch ziele (Cynara scolymus)
kasztan kwiat (Hippocastani flores)
kasztan owoc (Hippocastani fructus)
kobylak korzeń (Rumex radix)
kocanka kwiatostan (Helichrysi inflorescentia)
koniczyna biała kwiat (Trifolium repens flores)
koniczyna biała ziele (Trifolium repens herba)
koniczyna czerwona kwiat (Trifolium pratense flores)
koniczyna czerwona ziele (Trifolium pratense herba)
kopytnik pospolity korzeń (Asarum europeum radix)
kopytnik pospolity ziele (Asarum europeum herba)
kozłek korzeń (Valerianae radix)
kruszyna kora (Frangulae cortex)
krwawnik kwiat (Millefolii flos)
krwawnik ziele (Millefolii herba)
kuklik korzeń (Geum urbanum radix)
kuklik ziele (Geum urbanum herba)
leszczyna kora (Coryli cortex)
leszczyna liść (Coryli folium)
lipa kora (Tiliae cortex)
lipa kwiat (Tiliae flos)
lipa liść (Tiliae folium)
lnica ziele (Linaria vulgaris herba)
lubczyk ziele (Levistici herba)
łopian korzeń (Bardanae radix)
łopian liść (Bardanae folium)
łopian ziele (Bardanae herba)
macierzanka ziele (Serpylli herba)
malina liść (Rubi idaei folium)
malina owoc (Rubi idaei fructus)
marzanka wonna ziele (Asperula odorata herba)
melisa ziele (Melissa officinalis herba)
mięta liść (Menthae folium)
mięta ziele (Menthae herba)
miodunka liść (Pulmonaria folium)
mniszek korzeń (Taraxaci radix)
mniszek kwiat (Taraxaci flores)
mniszek liść (Taraxaci folia)
mniszek ziele (Taraxaci herba)
nagietek kwiat (Calendulae flores)
nawłoć ziele (Solidaginis herba)
nostrzyk ziele (Meliloti herba)
oregano ziele (Origanum vulgare herba)
ostropest plamisty nasiona (Silybum marianum fructus)
ostropest plamisty ziele (Silybum marianum herba)
ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)
ostróżeczka korzeń (Consolidae radix)
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ostróżeczka ziele (Consolidae herba)
owies ziele (Avena sativa herba)
pierwiosnek kwiat (Primula veris flores)
pięciornik korzeń (Tormentillae radix)
pięciornik ziele (Tormentillae herba)
piołun ziele (Absynthi herba)
podbiał kwiat (Farfarae flores)
podbiał liść (Farfarae folium)
pokrzywa korzeń (Urticae radix)
pokrzywa liść (Urticae folium)
pokrzywa ziele (Urticae herba)
połonicznik ziele (Herniarae herba)
porzeczka czarna liść (Ribis nigri folium)
porzeczka czarna owoc (Ribis nigri fructus)
poziewnik piaskowy ziele (Galeopsidis segetum herba)
poziewnik szorstki ziele (Galeopsidis tetrahit herba)
poziomka liść (Fragariae vesca folium)
poziomka owoc (Fragariae vesca fructus)
przelot kwiat (Anthyllis flores)
przetacznik ziele (Veronicae herba)
przytulia czepna ziele (Gali aparinis herba)
przytulia żółta ziele (Galii veri herba)
przywrotnik ziele (Alchemillae vulg. herba)
rdest ostrogorzki ziele (Polygonum hydropiper herba)
rdest ptasi ziele (Polygoni aviculare herba)
róża dzika kwiat (Rosa canina flores)
róża dzika owoc (Rosa canina fructus)
rumianek kwiat (Chamomillae flores)
rutwica lekarska ziele (Galega officinalis herba)
rzepik ziele (Agrimoniae herba)
skrzyp ziele (Equiseti herba)
sosna igliwie (Pini folium)
sosna pączki (Pini gemma)
sosna pędy (Pini turiones)
stokrotka kwiat (Bellis flores)
stokrotka ziele (Bellis herba)
ślaz kwiat (Malvae silvestris flores)
ślaz liść (Malvae silvestris folium)
świerk igły (Picea folium)
świetlik ziele (Euphrasiae herba)
tasznik ziele (Capsella bursa pastoris herba)
tatarak korowany kłącze (Calami mund. rhizoma)
tatarak niekorowany kłącze (Calami nat. rhizoma)
turówka wonna (Hierochloe odorata)
uczep ziele (Bidentis tripartiae herba)
wężownik kłącze (Bistortae rhizoma)
wiązówka kwiat (Spireae flos)
wiązówka ziele (Spireae herba)
wierzba biała kora (Salix alba cortex)
wierzba biała liść (Salix alba folium)
wierzba purpurowa kora (Salicis purpurea cortex)
wierzba purpurowa liść (Salicis purpurea folium)
wierzbownica ziele (Epilobi herba)
wrotycz (Tanacetum)
wrzos kwiat (Ericae flos)
wrzos ziele (Ericae herba)
złocień maruna (Tanacetum parthenium)
żywokost korzeń (Symphyti radix)
żywokost liść (Symphyti folium)
żywokost ziele (Symphyti herba)
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Termin ważności:

Produkty przetworzone od 28.08.2018

r. do 31.01.2020 r.

Data kontroli: 21.08.2018

r. - 23.08.2018 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: 28.08.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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