
PL-EKO-01

Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007

Nr certyfikatu: PL-EKO-01-013895, wydanie nr: 3C / Document No: PL-EKO-01-013895, edition No: 3C

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Name and address of operator:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:
Name, address and code number of control body:

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje poprzednie / Successive edition of the certificate cancels the previous one

Cortex Chemicals Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 8, 33-100 Tarnów

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.
ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa

PL-EKO-01

Obrót / Trade Produkcja ekologiczna /
Produkcja nieekologiczna
prowadzona równolegle

Organic production /
Parallel non-organic production

Produkty ekologiczne / Organic products

białko dyniowe proszek / pumpkin protein powder
białko grochu proszek / pea protein powder
białko konopi proszek / protein hemp powder
białko migdałowe proszek / almond protein powder
białko ryżowe proszek / rice protein powder
białko słonecznikowe proszek / sunflower protein powder
koncentrat soku z buraka ćwikłowego / red beet juice concentrate
koncentrat soku z cytryny / citric juice concentrate
koncentrat soku z granatu / pomegranate juice concentrate
koncentrat soku z wiśni / cherry juice concentrate
koncentrat soku z żurawiny / cranberry juice concentrate
koncentrat truskawkowy / strawberry concentrate
nasiona konopne łuskane / hemp seeds shelled
olej kokosowy / coconut oil
olej lniany / flax seed oil
olej rycynowy / castor oil
olej rzepakowy / rape oil
olej rzepakowy uniwersalny / universal rape oil
olej słonecznikowy / sunflower oil
olej sojowy / soyabean oil
olej z awokado / avocado oil
olej z chia / chia oil
olej z konopi / hempseed oil
olej z krokosza barwierskiego / safflower oil
olej z lnianki / camelina oil
olej z nasion brokułu / broccoli seed oil
olej z nasion dzikiej róży / wild rose seed oil
olej z nasion ogórecznika / borage seed oil
olej z ostropestu / milk thistle oil
olej z pestek dyni / pumpkin seeds oil
olejek lawendowy / lavender oil
olejek pomarańczowy / orange oil
olejek waniliowy / vanila oil
skoncentrowane białka serwatkowe / regular whey protein concentrate
susz liści pokrzywy / dried nettle leaf
zagęszczony sok z aronii / aronia concentrate
zagęszczony sok z bzu czarnego / elderberry concentrate
zagęszczony sok z czarnej jagody / blueberry concentrate
zagęszczony sok z jabłek / apple concentrate
zagęszczony sok z malin / raspberry concentrate
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PL-EKO-01

Data, miejsce / Date, place: 20.08.2019 Dąbrowica

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 wspomnianych rozporządzeniach.

This document has been issued on the basis of Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has submitted
his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations.

Certyfikat jest ważny / Validity period:

Obrót / Trade:
   od / from  20.08.2019  do / to  12.08.2020

Data kontroli / Date of control(s):

Obrót / Trade:
  (1):  od / from  15.04.2019  do / to  15.04.2019

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej certyfikat:
Signature on behalf of the issuing control body:

Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Numer akredytacji AC 102.
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