
 
 

Łopiennik Dolny, 23.10.2019 
 

CERTYFIKAT JAKOŚCI 
QUALITY CERTIFICATE 

 
 

 
1. Nazwa produktu / Name of the product: Oregano liść / Oregano leaves 
2. Proces sterylizacji / Sterilized material *:  Tak / Nie  /  Yes / No 
3. Kraj pochodzenia / Country of origin:  Poland 
4. Producent / Supplier:  PH Krautex, Łopiennik Dolny Kolonia 1, 22-351 Łopiennik Górny  
5. Barwa / Colour:   Jasnozielona do ciemnozielonej / Green to light brown-green 
6. Smak i zapach / Taste and odour:   Silny aromatyczny / Strong aromatic  
7. Dane dotyczące partii / Batch data:  

Opakowania / 
Package 

Nr partii /  
Batch number 

Waga netto /  
Net weight 

Data ważności / 
Shelf life 

Warunki przechowywania /  
Storage conditions 

Woreczek foliowy Pz.7/22/19      60 gr 06/2021 

Pomieszczenia suche i zaciemnione; temp. 
nieprzekraczająca 25ºC; wilgotność względna do 

65% / Dry and shaded areas; temperature 
maximum 25ºC; relative humidity maximum 65% 

 
8. Wymagania jakościowe / Quality requirements:  

Parametr / Parameter Wartość / Value 
Zanieczyszczenia mineralne / 

Mineral impurities Brak / Absent 

Szkodniki i ich pozostałości /  
Pests and their residues Brak / Absent 

Salmonella Nieobecna w / Absent in 25 g 

GMO 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i UE produkt nie jest modyfikowany genetycznie, 
a do jego wytworzenia nie użyto genetycznie modyfikowanych organizmów /  

The product is not derived from or manufactured using genetically modified organisms in 
accordance with applicable polish and EU legislation 

Alergeny / Allergens 
Produkt nie zawiera alergenów; na terenie zakładu produkcyjnego nie występuje ryzyko 

zanieczyszczenia krzyżowego / The product does not contain allergens. There is no risk of cross-
contamination inside the manufacturing premises 

Pestycydy / Pesticides 
Zgodnie z Rozporządzeniem 396/2005 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 lutego 
2005 z późn. zm. / According to Regulation 396/2005 (EC)  of the European Parliament and the 

council of 23 February 2005 with amendments 

Metale ciężkie / Heavy metals Pb ≤ 2 mg/kg; Cd ≤ 0,3 mg/kg; Cd ≤ 0,4 mg/kg dla liści / for the leaves; Cd ≤ 0,5 mg/kg dla korzeni / 
for the roots 

Napromienienie / Irradiation 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i UE produkt nie został naświetlony 
promieniowaniem jonizującym, a do jego wytworzenia nie użyto składników napromienionych / The 
product has not been treated with ionizing radiation or manufactured using irradiated ingredients in 

accordance with applicable polish and EU legislation 
 
9. Oznaczenia na etykiecie / Labelling declarations: nazwa produktu; masa netto; data ważności; opis warunków 

przechowywania; nazwa i adres producenta; nr partii/nr zamówienia / name of the product; net weight; shelf life; 
description of the storage conditions; name and adress of the suplier; batch number/order number 

 

Orzeczenie / Declaration: 
Badany produkt pod względem w/w parametrów jakości zdrowotnej nie budzi zastrzeżeń i odpowiada wymogom 
zawartym w obecnie obowiązujących aktach prawnych. / Analised product in terms of the above mentioned parameters 
of health quality complies with the requirements contained in the current legislation. 
 
     
                               
 
               
 
 
 
 
 

                          
 

Biuro / Office: Kolonia Łopiennik Dolny 1, 22-351 Łopiennik Górny 

                                                 
* niepotrzebne skreślić / delete unnecessary 


