
Na základě předložených vzorků a použitých surovin, posouzených nezávislou laboratoří,
byly výrobky společnosti Aromedica spol. s r.o., se sídlem

Kettnerova 2055, 15500 Praha 5, Česká republika, označeny jako BIO.
Vzhledem k tomu, že obsahují prokazatelně přírodní suroviny, pocházející

z bio produkce, v množství přesahujícím 80% a jsou z nich vyloučeny všechny
syntetické barvící, vonné a ropné látky, lze tyto produkty považovat za zcela přírodní.

Platnost tohoto certifikátu je 5 let od data vydání. Společnost je povinna ročně k výročí 
vydání předkládat vzorky testovaných produktů a suroviny v BIO kvalitě,

včetně podnikové normy, podle které jsou produkty vyráběny a uváděny na trh.

Seznam takto kontrolovaných produktů tvoří přílohu tohoto dokumentu.

By the inspection and tests of the samples and the materials reviewed by the independent 
laboratory, the listed products of  Aromedica Ltd., company address of

Kettnerová 2055, 15500 Prague 5, Czech Republic, officially labeled as organic because 
of  it‘s contains of proven natural ingredients and with  in excess of 80% of the

ingredients in organic way of planting and production and eliminated all of them
synthetic dye, and fragrance oils, these products can be regarded as completely natural.

The validity of this certificate is 5 years from the date of issue. The Company shall an-
nually submit to the anniversary of the tested samples of products and raw materials in 

organic quality, including the corporate standard to which products
are manufactured and marketed.

The list of controlled products so attached to this document.
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