
ALOE VERA CERTIFIKATI

Naš dobavitelj aloe vere s ponosom predstavlja številne certifikate kakovosti. Prepričajte se sami.

Certifikat kakovosti, ki ga je izdalo mednarodno neprofitno podjetje The International 
Aloe Science Council s sedežem v ZDA in se ukvarja samo z aloe vero.

Člani te organizacije so sejalci, predelovalci, proizvajalci, pa tudi zdravniki in 
znanstveniki. Ti predstavniki podpirajo aloe vero in njeno uporabo v različnih 
izdelkih - pijačah, zdravilih, negi kože itd. Proizvajalec surovine aloe vera, iz katere 
izdelujejo ESSENS izdelke, je imetnik več certifikatov, ki se nanašajo na posebne 
izdelke tega podjetja.

Certifikati, ki jih je podelilo ameriško podjetje OCIA International Organic 
Certification, ustanovljeno leta 1979, so dokaz kakovosti kmetijskih dejavnosti 
in prehrambenih podjetij, vse v skladu z ekologijo in okoljem, torej brez uporabe 
kemičnih razpršil in genetskih sprememb. Certifikacijo ne zahteva le zakon v ZDA, 
zanjo veljajo vse kategorije: kmetije, predelovalci, proizvajalci itd. Potrdila tako 
strankam zagotavljajo ekološko pridelane surovine.

Potrdilo mehiške družbe VIVA HALAL A.C. je specializirano za certificiranje 
izdelkov, namenjenih muslimanskemu trgu, tj. sprejemljivo po šerijatu - islamskem 
verskem pravu.

Potrdilo FSSC 22000 se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede varnosti hrane, izdal pa 
ga je GlobalSTD, mednarodno priznana certifikacijska organizacija, ki izvaja revizije 
in ugotavlja skladnosti v skladu z zahtevami mednarodnih standardov. Certifikat 
FSSC 22000 temelji na obstoječih standardih ISO in ga v celoti priznava GFSI 
(Global Initiative Safety Food). Namenjeno je certificiranju sistemov varnosti hrane 
za proizvajalce, osredotočene na proizvodnjo ali predelavo živalskih in rastlinskih 
proizvodov, embalaže za živila ali prehranskih dopolnil.

Potrdilo mehiške družbe Supervisores Kosher zagotavlja, da izdelki ustrezajo 
oznaki košer, to pomeni, da so sprejemljivi v skladu z judovsko zakonodajo.

Zagotavljanje kakovosti pomeni, da se dobavitelj aloe vere redno podvrže zelo strogi ponovni overitvi.

Poleg zgornjih certifikatov o kakovosti in poreklu se surovina preskuša in potrdi z "izjavo o skladnosti" z vsemi 
predpisi in standardi, ki veljajo v Evropski uniji.




































