Załącznik Nr 2 do certyfikatu Nr P 086 18
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

NATURFRUT Gabriela Kulik
Cecylówka-Brzózka 21
26-903 Głowaczów

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:

Produkty przetworzone:

aronia
bez czarny (owoc)
błonnik z rokitnika
botwina
dzika róża
dżem z rokitnika
dżem z rokitnika i jabłek
jagoda kamczacka
kimchi delikatne
kimchi dla dzieci
kimchi kaszubskie
kimchi tradycyjne
kombucha jabłkowo-korzenna
kombucha pigwowa
kombucha różana
kombucha z imbirem
majeranek
majonez roślinny czosnkowo-chrzanowy
majonez roślinny mango-curry
majonez roślinny naturalny
majonez roślinny naturalny migdałowy
majonez roślinny ostre chipotle
malina czarna
olej rokitnikowy
pigwowiec (owoc)
shot antybiotyczny
shot eko-detox prebiotyczny
shot ekologiczny żurawinowy femina power
shot probiotyczny z kimchi
shot witaminowy
sok aronia-jabłko
sok gruszka-jabłko-malina
sok gruszka-jabłko-mięta
sok gruszkowo-jabłkowy
sok jabłko-aronia
sok jabłko-buraczkowy
sok jabłko-czarna malina
sok jabłko-mięta
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sok jabłko-pokrzywa
sok jabłko-porzeczka czarna
sok jabłko-rokitnik
sok jabłko-róża
sok jabłko-skrzyp
sok jabłko-świdośliwa
sok jabłkowo-malinowy
sok jabłkowo-rabarbarowy
sok jabłkowo-rokitnikowy
sok z buraka
sok z bzu czarnego
sok z czarnej maliny
sok z jabłek i bzu czarnego
sok z jabłek i porzeczki czarnej
sok z jagody kamczackiej
sok z jęczmienia
sok z kwiatu bzu czarnego
sok z malin
sok z ogórków
sok z pigwowca
sok z pokrzywy
sok z porzeczki czarnej
sok z porzeczki czarnej i jabłka
sok z rokitnika tłoczony
sok z róży
sok z trawy cytrynowej
sok z żurawiny
sok ze skrzypu
sok ze szparagów
sok ze świdośliwy
syrop z kwiatu bzu czarnego
syrop z mniszka lekarskiego
syrop z pigwowca
świdośliwa
trawa cytrynowa
zakwas na barszcz
zakwas z buraków chrzanowy
zakwas z buraków czosnkowy
zakwas z buraków korzenny
zakwas z buraków z bergamotką
zakwas z buraków z imbirem i kurkumą
zakwas z kapusty z kurkumą i imbirem
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 28.11.2018

r. do 30.04.2020 r.

Data kontroli: 6.11.2018

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: 28.11.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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