
CERTIFIKÁTY ALOE VERA

Náš dodávateľ aloe vera sa môže pochváliť mnohými certifikátmi kvality. Zoznámte sa s nimi.

Certifikát kvality vydaný medzinárodnou neziskovou spoločnosťou The International 
Aloe Science Council, ktorá sídli v USA a zaoberá sa len aloe vera.

Členov tejto organizácie tvoria pestovatelia, spracovatelia, výrobcovia, ale tiež lekári 
a vedci. Tieto väzby podporujú aloe vera a jej využitie v rôznych produktoch - nápoje, 
liečivá, starostlivosť o pleť atď. Výrobca suroviny aloe vera, z ktorej sú vyrábané 
produkty ESSENS, je nositeľom hneď niekoľkých certifikátov, ktoré sa vzťahujú ku 
konkrétnym produktom tejto spoločnosti.

Certifikáty udeľované americkou spoločnosťou OCIA International Organic 
Certification, založenou v roku 1979, sú svedectvom o kvalite poľnohospodárskych 
prevádzok a potravinárskych firiem, a to všetko v súlade s ekológiou a životným 
prostredím, teda bez použitia chemických postrekov a genetických modifikácií. 
Certifikácia je nielen v USA požadovaná zo zákona a podliehajú jej všetky kategórie: 
farmy, spracovatelia, výrobcovia atď. Certifikáty tak zákazníkom zaručujú ekologicky 
produkované suroviny.

Certifikát mexickej spoločnosti VIVA HALAL A.C. sa špecializuje na certifikáciu 
produktov určených pre moslimský trh, tzn. prijateľné podľa Šaría - islamského 
náboženského práva.

Certifikát FSSC 22000 sa týka plnenia požiadaviek na bezpečnosť potravín  
a vydala ho spoločnosť GlobalSTD, medzinárodne uznávaná certifikačná organizácia 
vykonávajúca audity a hodnotenie zhody podľa požiadaviek medzinárodných noriem. 
Certifikácia FSSC 22000 je založená na existujúcich ISO normách a je plne uznávaná 
organizáciou GFSI (Global Food Safety Initiative). Je určená na certifikáciu systémov 
pre bezpečnosť potravín u výrobcov zameraných na výrobu či spracovanie živočíšnych 
i rastlinných produktov, obalov pre potravinárstvo či výživových doplnkov.

Certifikát mexickej spoločnosti Supervisores Kosher zaručuje, že produkty spĺňajú 
označenie košér, tzn. že sú prijateľné podľa židovského práva.

Zárukou kvality je, že dodávateľ aloe vera pravidelne podstupuje veľmi prísnu recertifikáciu. 

Okrem vyššie uvedených certifikátov kvality a pôvodu je surovina testovaná a certifikovaná “Prehlásením o zhode” 
so všetkými predpismi a normami platnými v Európskej únii.




































