
CERTIFICAT ALOE VERA
Informații detaliate privind certificatele, materia primă Aloe vera din care sunt fabricate produsele Essens.

Este un certificat de calitate emis de către o organizație internațională non-pro-
fit „Consiliului Internațional Științific pentru Aloe„, cu sediul în Statele Unite și se 
ocupă doar cu aloe vera.
Producători, prelucrători, fabricanți, dar, de asemenea, medici si oameni de 
stiință sunt membri ai acestei organizații. Aceste organizații sprijină „Aloe Vera“  
și utilizarea sa în diverse produse - băuturi, produse farmaceutice, de îngrijire  
a pielii, etc. 
Producătorul de materie primă „Aloe Vera“ din care sunt fabricate produsele 
Essens deține mai multe certificate referitoare la anumite produse ale acestei 
companii.
Anual re-certificarea foarte strictă asigură garanția calității.

Aceste două certificate sunt acordate de către compania americană  
„International Certification Services, Inc.“, înființată în 1979, care oferă servicii  
de certificare pentru operațiunile agricole și companiile care produc produse  
alimentare, toate în conformitate cu ecologia și mediul, fără utilizarea de spray-uri 
chimice și modificări genetice.
Certificarea este necesară în SUA prin lege, și toate categoriile îi sunt supuse: 
ferme, prelucrători, fabricanți, etc. Astfel de certificate oferă consumatorilor infor-
mații despre produsele organice, ce conțin materii prime produse în mod ecologic.
Furnizorul de „Aloe vera“ are două certificate de calitate:
USDA National Organic Program - Această certificare asigură că materiile pri-
me sunt produse organic și respectă standardele USDA ale „National Organic  
Program“.
Farm Verified Organic - acreditarea internatională de mediu care îndeplinește  
cerințele stricte ale USDA, IFOAM (Federația Internatională a Mișcării Organice în 
Agricultură) și ISO 65.
Anual re-certificarea foarte strictă asigură garanția calității.

Certificatul eliberat de către compania “Japan Certification Services, Inc.”, cu  
sediul în Japonia, permite intrarea pe piața japoneză cu produse, datorită  
îndeplinirii stricte a „Codex Alimentarius Commission“ - International Food  
Standard ce contribuie la siguranța și calitatea alimentelor.
Anual re-certificarea foarte strictă asigură garanția calității.

Este un certificat care a fost emis de compania mexicană VIVA HALAL A.C,  
specializată în produse certificate destinate pieței musulmane, ceea ce înseamnă 
că acestea sunt acceptate sub Sharia - legea religioasă islamică.
Anual re-certificarea foarte strictă asigură garanția calității.

Deși acest certificat nu este menționat în documentele referitoare la produsele 
„Aloe vera Essens“, furnizorul de „Aloe Vera“ le deține.
Compania mexicană „Supervisores Kosher“ emite și garantează că produsele  
îndeplinesc eticheta „kosher“, ceea ce înseamnă că acestea sunt în conformitate 
cu legea iudaică.
Anual re-certificarea foarte strictă asigură garanția calității.

În concordanțăcu certificatele de calitate și de origine, menționate, materia primă este, evident, testată și  
certificată cu „certificat de conformitate“ cu toate reglementările și standardele în vigoare ale Uniunii Europene.














































