
CERTIFIKÁTY ALOE VERA
Podrobné informácie k certifikátom, ktorými sa pýši výrobca suroviny Aloe vera, z ktorej sú vyrábané produkty ESSENS. 

Ide o certifikát kvality, ktorý je vydaný medzinárodnou neziskovou spoločnosťou  
The International Aloe Science Council so sídlom v USA, ktorá sa zaoberá len 
Aloe vera. 
Členmi tejto organizácie sú pestovatelia, spracovatelia, výrobcovia, ale aj 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 produkty ESSENS vyrábané, je nositeľom 
niekoľkých certifikátov, vzťahujúcich sa ku konkrétnym produktom tejto  
spoločnosti. 
Záruku kvality zaisťuje každoročná veľmi prísna recertifikácia.

Tieto dva certifikáty sú udeľované americkou spoločnosťou International  
Certification Services, Inc., založenou v roku 1979, ktorá poskytuje certifikač-
né služby poľnohospodárskym prevádzkam a potravinárskym firmám, a to všetko  
v súlade s ekológiou a životným prostredím - teda bez použitia chemických  
postrekov a genetických modifikácií. 
Certifikácia je zo zákona požadovaná nielen v USA. Podliehajú jej všetky  
kategórie:  farmy, spracovatelia, výrobcovia atď. Certifikáty tak zaručujú  
zákazníkom ekologicky produkované suroviny. 
Dodávateľ Aloe vera disponuje hneď dvoma certifikátmi kvality: 
USDA National Organi Program - táto certifikácia zaisťuje, že sú suroviny produ-
kované ekologicky a spĺňajú normy USDA Národného ekologického programu. 
Farm Verified Organic - medzinárodná ekologická akreditácia, ktorá spĺňa prísne 
požiadavky USDA, IFOAM (medzinárodná federácia ekologických poľnohospodá-
rov) a ISO 65. 
Záruku kvality zaisťuje každoročná veľmi prísna recertifikácia. 

Certifikát vydaný spoločnosťou Japan Certification Services, Inc. so sídlom  
v Japonsku, umožňuje vstúpiť s produktami na japonský trh, a to vďaka splneniu 
veľmi prísneho Codexu Alimentarius Commission - medzinárodná potravinárska 
norma prispievajúca k bezpečnosti a kvalite potravín. 
Záruku kvality zaisťuje každoročne veľmi prísna recertifikácia. 

Ide o certifikát, ktorý vydala mexická spoločnosť VIVAHALAL A.C., špecializujúca 
sa na certifikáciu produktov určených na moslimský trh, tzn. prijateľné podľa Šária 
- islámskeho náboženského práva. 
Záruku kvality zaisťuje každoročná veľmi prísna recertifikácia. 

Tento certifikát nie je uvedený na dokumentoch k produktom Aloe vera, ale dodá-
vateľ Aloe vera ním disponuje. 
Vydala ho mexická spoločnosť Supervisores Kosher a zaručuje, že produkty spĺ-
ňajú označenie košer, tzn., že sú prijateľné podľa židovského práva. 
Záruku kvality zaisťuje každoročná, veľmi prísna  recertifikácia. 

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














































