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

P 204 18
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

POLMARS Sp.K.
ul. Białołęcka 243
03-253 Warszawa

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:

acai
białko konopi
błonnik gryczany
błonnik lniany
błonnik owsiany
chlorella
cukier kokosowy
cukier trzcinowy
cukier z agawy
czosnek niedźwiedzi
czystek
daktyle suszone
falafel
gryka młoda
jęczmień młody
kakao Inka
kasza jaglana
kawa
kawa zbożowa Inka cykoria
kawa zbożowa Inka klasyczna
kawa zbożowa Inka orkiszowa
kawa zbożowa Inka z figami
len mielony
matcha
mąka kasztanowa
mąka kokosowa
mąka z amarantusa
mieszanka 6 płatków
mus kokosowy
napój owsiany naturalny
napój ryżowy kokosowy
napój ryżowy naturalny
napój ryżowy z migdałami
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napój ryżowy z wapniem
napój sojowy naturalny
ocet balsamiczny
ocet biały balsamiczny
ocet cydrowy (jabłkowy)
ocet jabłkowy 5%
ocet z białego wina
ocet z czerwonego wina
ocet z granatu
olej arganowy
olej kokosowy
olej konopny
olej lniany
olej rydzowy
olej sojowy
olej z orzecha włoskiego
olej z pestek dyni
olej z rzepaku
olej z sezamu
olej z ziaren słonecznika
oliwa z oliwek
ostropest granulowany
otręby orkiszowe
passata pomidorowa
płatki jaglane
płatki kukurydziane
płatki orkiszowe
płatki owsiane
płatki owsiane błyskawiczne
pomidory krojone
przecier pomidorowy
quinoa
rodzynki sułtanki

produkcja ekologiczna
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rumianek
ryż długoziarnisty brązowy
soczewica zielona
sok aroniowy
sok z aceroli
sok z aloesu
sok z brzozy naturalny
sok z brzozy z cytryną
sok z buraków
sok z czarnego bzu
sok z granatów
sok z kapusty kiszonej
sok z malin
sok z młodego jęczmienia

sok z morwy białej
sok z ogórków kiszonych
sok z pokrzywy
sok z żurawiny
spirulina
syrop daktylowy
syrop klonowy
syrop z agawy
tofu marynowane w tamari
tofu mielone
tofu naturalne
tofu stripsy
tofu z ziołami
żurawina słodzona

Termin ważności:
Produkty przetworzone od 24.04.2018

r. do 30.09.2019 r.

Data kontroli: 12.04.2018

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: 24.04.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.

P.C.1. Certyfikat zgodności

Strona 2 z 2

