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Certifikát
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
Certifikační orgán akreditovaný podle ISO / IEC 17065 pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě
podepsané dohody tímto potvrzuje, že výrobní činnosti společnosti:

Natura Food Additives, a.s.
Termesivy 128, 580 01 Havlíčkův Brod, Česko
Veterinární kontrolní číslo: CZ 61970205 ES
COID: 17180
Centrála: Natura Food Additives, a. s., Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, Česko
Splňuje požadavky:

IFS Food Version 6.1, November 2017 a dalších souvisejících normativních dokumentů
na Nejvyšší úrovni
s hodnocením na 99.33%
Číslo smlouvy: 00019637
V rámci rozsahu certifikace:
Míchání práškových směsí potravinářských ingrediencí a přídatných látek typu hydrokoloidů, nativních a modifikovaných škrobů,
bílkovin, aromat, vláknin, barviv a jejich balení do plastových a kombinovaných (papír, plast, hliník) obalů.
Společnost má kromě vlastní výroby externě zajištěné procesy a/nebo výrobky.
Produktové kategorie: 10 - Suché výrobky, další přísady a doplňky
Technologické kategorie: D, F

Paul Graaf
Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA
v zastoupení: LRQA France SAS
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