
ALOE VERA TANÚSÍTVÁNYOK
Részletes tájékoztató a tanúsítványokról, melyekkel az ESSENS termékek alapanyagait gyártó cég rendelkezik:

Ez egy minőség tanúsítvány, melyet egy nemzetközi non-profit szervezet állít ki, 
az “International Aloe Science Council”, akik az USA-ban találhatóak és kizáró-
lag aloe vera termékekkel foglalkoznak.
Termelők, feldolgozók, gyártók, de orvosok és tudósok a tagjai ennek a szerve-
zetnek. Ez a kapcsolat támogatja az “aloe vera”-t és annak különböző termé-
kekben történő felhasználását – italok, gyógyszerek, bőrápolási termékek, stb.
Az ESSENS számára az “Aloe vera” alapanyagot beszállító vállalat számtalan 
különböző tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az évente megújítandó tanúsítványok biztosítják és garantálják a kiemelkedő 
minőséget.

Ez a két tanúsítvány az 1979-ben alapított amerikai “International Certification  
Services Inc.” által kerül adományozásra, amely szervezet kizárólag olyan  
mezőgazdasági termelőket és élelmiszeripari vállalatokat minősít, melyek  
ökológiai és a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon termelnek, vegyi 
anyagok használata és genetikai módosítások nélkül. 
Ezt a tanúsítványt az USA-ban törvényi előírások szabályozzák, különböző  
kategóriákban adható, úgymint mezőgazdasági feldolgozó, gyártó, stb. Ezek  
a tanúsítványok biztosítják az ügyfelek számára a garantáltan organikus  
előállítású nyersanyagokat.
Az “Aloe vera” beszállító két minőségi tanúsítvánnyal is rendelkezik:
USDA National Organic Program – Ez a tanúsítvány biztosítja, hogy az  
alapanyagok organikus módon lettek előállítva és megfelelnek az USDA “National 
Organic Program” szabványainak.
Farm Verified Organic – nemzetközi környezetvédelmi akkreditáció, mely az 
USDA, IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) és ISO 
65 szigorú szabványainak kell megfeleljen.
Az évente kötelezően megújítandó tanúsítás biztosítja az állandó magas  
minőséget.

A tanúsítvány a “Japan Certification Services Inc.” által került kiállításra, mely 
cég Japánban lett alapítva kizárólag abból a célból, hogy a japán piacra csak olyan 
 termékeket engedjenek be, melyek a szigorú “Codex Alimentarius Comission”  
– Nemzetközi Élelmiszer Szabvány - alapján biztosítja az élelmiszerek  
biztonságát és minőségét.
A tanúsítványt évente kell megújítani, ezzel is biztosítva a folyamatos minőséget.

Ez a tanúsítvány a mexikói VIVA HALAL A.C. által került kiállításra, mely cég  
a Muszlim piacokra szánt termékek tanúsításával foglalkozik, kizárólag a Sharia  
– az iszlám szigorú törvényei szerint adnak ki tanúsítványt.
A minőséget az évente kötelezően megújítandó tanúsítvány garantálja.

Bár ez a tanúsítvány nem szerepel az “ESSENS Aloe vera” dokumentációjában, de 
az alapanyag előállítója rendelkezik vele. A “Supervisors Kosher” tanúsítványt 
egy mexikói cég állította ki, bizonyítva, hogy a termék viselheti a “kóser” címkét, 
mely azt jelenti, hogy a Zsidó törvények is elfogadják a terméket.
Ezt a tanúsítványt is évente meg kell újítani, mely biztosítja a folyamatos  
minőséget.

A fent említett minőségi bizonyítványokon felül a nyersanyag bevizsgált és „megfelelőségi nyilatkozat“ tanúsítja 
az Európai Unió összes rendeletének és előírásának betartását.














































