Видове сертификати

Европейски сертификат
Присъствието на европейски сертификат върху опаковката показва, че е извършен контрол на
биологичното производство и преработка от европейските контролни органи. Храните могат да
бъдат маркирани като "органични" само ако най-малко 95% от техните съставки са натурални.
Производственият процес се наблюдава и контролира с цел спазване на всички правила за чисти
продукти и всички правила за здраве и защита на потребителите.

USDA
Този символ показва, че даден продукт е био сертифициран от Министерство на земеделието в
САЩ. Съдържанието на продуктите е тествано от независими лаборатории от трети страни.
Производителите, които са получили правата да продават производството си като био са
представили на USDA доказателство за биологично съдържание на продукта.

Eco Control
ECO Control е немски орган за инспекция и сертифициране на биологични продукти и системи за
осигуряване на качество в нехранителния сектор. Те следят качеството на суровините, не на
крайния продукт.

ICEA
ICEA e международен сертификат за био козметика. Той гарантира безопасни и здравословни
продукти чрез контрол на всички съставки в продукцията.Точните дерматологични и
микробиологични тестове гарантират чисти и дермосъвместими съставки, подходящи за
чувствителна и склонна към алергия кожа.

Vegan
Продукти, които имат този символ са сертифицирани от Веган обществото на Обединеното
Кралство. Веган обществото е образователна и благотворителна организация, която помага на
веганите по целия свят да се чувстват уверени, че продуктите, които купуват са без съдържание на
животински съставки и не са тествани върху животни.

Cruelty Free
Cruelty Free International управлява и контролира сертифицирането на продукти, при които в
производствения процес не са използвани животни за експерименти. Логото "скачащото зайче" се
издава за употреба от компании, които произвеждат козметика, перилни и почистващи препарати,
които отговарят на критериите за хуманни продукти.

ECO CERT
ECO CERT e френска екологична организация, гарантираща, че продуктите с тяхна сертификация
нямат в състава си вещества с животински произход и продукти с нефт. силикони, генетичномодифицирани съставки, изкуствени консерванти, синтетични аромати и оцветители.
Опаковъчните материали също съответстват на био нормите.

AIAB COSMESI
AIAB COSMESI e италианско сдружение на производители, инженери и граждани, коeто
представлява интересите на биологичните производители, чрез популяризиране на биологичното
земеделие в опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и здравето на
тези, които използват продуктите.

ECO GARANTIE
Ecogarantie е белгийски търговска марка, която гарантира екологичността на перилните и
почистващи препарати. Тези продукти, които имат този символ са без ГМО, генетично
модифицирани ензими, петролни деривати и други изкуствени съставки.

GREENPEACE Energy
Ако намерите този символ на опаковката на продукта означа, че за неговото производство е
използвана енергия от възобновяеми енергийни източници като слънчева светлина, вятър, дъжд,
приливите във водните басейни и геотермалната енергия.

