Certifikát
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
akreditovaný pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě podepsané dohody tímto potvrzuje, že
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., Podbabská 1014/20, 160 46 Praha 6, Czechia
Splňuje požadavky uvedené v:

IFS Food Version 6.1, November 2017
a další související normativní dokumenty
na vyšší úrovni
s hodnocením na 99.04 %

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Praha
v zastoupení: LRQA France SAS
Datum auditu: 05. březen 2019
Současný certifikát vystaven: 11. duben 2019
Platnost certifikátu do: 10. květen 2020
Datum dalšího auditu od: 20. leden 2020
Číslo smlouvy: 00019637
do: 30. březen 2020
Identifikační číslo certifikátu: 10184467
Rozsah 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

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has
signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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