
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ALOE VERA
λεπτομερείς πληροφορίες για τα πιστοποιητικά που τιμούν τον παραγωγό και την πρώτη ύλη του, από την οποία κατασκευάζονται τα προϊόντα ESSENS 

Πρόκειται για Πιστοποιητικό Ποιότητας του διεθνή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού 
International Aloe Science Council (Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης) με 
έδρα στις ΗΠΑ, που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με Aloe Vera.
Παραγωγοί, μεταποιητές, κατασκευαστές, αλλά και γιατροί και επιστήμονες 
είναι μέλη αυτής της οργάνωσης, και όλες αυτές οι ειδικότητες συν-υποστηρίζουν 
την Aloe Vera και τη χρήση της σε διάφορα προϊόντα: πόσιμα, φαρμακευτικά, 
κοσμετολογικά, κλπ.
Ο παραγωγός της πρώτης ύλης Aloe Vera, από την οποία κατασκευάζονται τα 
προϊόντα ESSENS, έχει στην κατοχή του πολλά πιστοποιητικά που αφορούν 
συγκεκριμένα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας.
Η ετήσια και πολύ αυστηρή επαναπιστοποίηση εξασφαλίζει και εγγυάται την 
ποιότητα.

Αυτά τα δύο πιστοποιητικά απονέμονται από την αμερικανική εταιρεία Internati-
onal Certification Services, Inc. (Υπηρεσία Διεθνείς Πιστοποίησης) που ιδρύθηκε 
το 1979, και παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης στις γεωργικές επιχειρήσεις και 
εταιρείες τροφίμων, πάντα σύμφωνα με την οικολογία και το περιβάλλον, χωρίς 
τη χρήση χημικών ψεκασμών και της γενετικής τροποποίησης.
Η πιστοποίηση απαιτείται στις ΗΠΑ από το νόμο, και όλες οι κατηγορίες: 
αγροκτήματα, μεταποιητές, παρασκευαστές, κ.λπ. υπόκεινται σ‘αυτήν έτσι ώστε 
να πιστοποιούνται πρώτες ύλες βιολογικής παραγωγής στους πελάτες.
Ο Προμηθευτής  της Aloe vera έχει δύο (2) πιστοποιητικά ποιότητας:
- USDA National Organic Program: αυτή η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι πρώτες 
ύλες παράγονται με βιολογικές μεθόδους και πληρούν τα πρότυπα USDA (Τμήμα 
Γεωργίας) του “Εθνικου Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας των ΗΠΑ”.
- Farm Verified Organic: διεθνούς περιβαλλοντικής πιστοποίηση που πληροί τις 
αυστηρές απαιτήσεις του USDA, IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων 
Βιολογικής Γεωργίας) και ISO 65.
Η ετήσια και πολύ αυστηρή επαναπιστοποίηση εξασφαλίζει και εγγυάται την 
ποιότητα.

Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την εταιρεία Japan Certification Services, Inc, 
που ιδρύθηκε στην Ιαπωνία, και επιτρέπει την είσοδο προϊόντων στην ιαπωνική 
αγορά, προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται, στο αυστηρό Codex Alimentari-
us - Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων και την επιτροπή του ή οποία διασφαλίζει την 
ποιότητα των τροφίμων.
Η ετήσια και πολύ αυστηρή επαναπιστοποίηση εξασφαλίζει και εγγυάται την 
ποιότητα.

Πρόκειται για πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τη μεξικανική εταιρεία VIVA  
HALAL A.C., εταιρία που ειδικεύεται στην πιστοποίηση προϊόντων που 
προορίζονται για τη μουσουλμανική αγορά, και σημαίνει ότι είναι αποδεκτά βάσει 
Σαρία (Sharia) - ισλαμικός θρησκευτικός νόμος.
Η ετήσια και πολύ αυστηρή επαναπιστοποίηση εξασφαλίζει και εγγυάται την 
ποιότητα.

Ο προμηθευτής της Aloe Vera διαθέτει και αυτό το πιστοποιητικό παρά το γεγονός 
ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν αναφέρεται στα έγγραφα που αφορούν τα προϊόντα 
Aloe vera ESSENS.
Η μεξικάνικη εταιρεία Supervisores Kosher εξέδωσε αυτο το πιστοποιητικό και ή 
ίδια εγγυάται ότι τα προϊόντα πληρούν την ετικέτα „kosher“, πράγμα που σημαίνει 
ότι είναι αποδεκτά και σύμφωνα με το εβραϊκό νόμο.
Η ετήσια και πολύ αυστηρή επαναπιστοποίηση εξασφαλίζει και εγγυάται την 
ποιότητα.

Εκτός των ανωτέρω πιστοποιητικών, της ποιότητας και της προέλευσης, η πρώτη ύλη είναι προφανώς ελεγμένη και 
πιστοποιημένη με «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» βάσει όλων των κανονισμών και των στάνταρ που ισχύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.












































