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Certificat de calitate

Nr. 00001, din data de 31.03.2010

I.F. DAVID FĂNICĂ în calitate de producător al: 

Produsul / Categoria: DAVOIL – C. SATIVA / Supliment alimentar

Lot fabricaţie nr. / data: 001 / 31.03.2010

Data fabricaţiei: 31.03.2010

Termen de garanţie: 6 luni de la data fabricaţiei

declară pe propria răspundere următoarele:

 DAVOIL – C. SATIVA este un produs 100% natural, obţinut din seminţe de cânepă (Sementia 
Cannabis Sativa L.) de cea mai bună calitate, prin presare la rece;

 DAVOIL – C. SATIVA îndeplineşte cerinţele pentru a fi utilizat ca supliment alimentar (Ordinul 
nr. 1069 din 19 iunie 2007) şi este avizat de MAPDR, Institutul de Bioresurse Alimentare 
Bucureşti prin notificarea nr. 4407 / 2010;

 DAVOIL C. SATIVA nu conţine aditivi alimentari, proteine şi zaharuri (carbohidraţi).

Acest Certificat are valabilitate pe toată durata acoperită de termenul de garanţie al produsului.

Aprobat, DAVID Fănică L.S. CTC

Semnătura, ……………………… Data: 31.03.2010

IF DAVID FĂNICĂ
Satu Mare, str. Pinului, nr. 26, jud. Satu Mare, RO

Tel. 0722.982.400, Fax: 0361.816.998, e-mail: office@davoil.ro, www.davoil.ro













Certificat de calitate

Nr. 00001, din data de 31.03.2010



I.F. DAVID FĂNICĂ în calitate de producător al: 

		Produsul / Categoria:

		DAVOIL – C. SATIVA / Supliment alimentar



		Lot fabricaţie nr. / data:

		001 / 31.03.2010



		Data fabricaţiei:

		31.03.2010



		Termen de garanţie:

		6 luni de la data fabricaţiei





declară pe propria răspundere următoarele:

· DAVOIL – C. SATIVA este un produs 100% natural, obţinut din seminţe de cânepă (Sementia Cannabis Sativa L.) de cea mai bună calitate, prin presare la rece;


· DAVOIL – C. SATIVA îndeplineşte cerinţele pentru a fi utilizat ca supliment alimentar (Ordinul nr. 1069 din 19 iunie 2007) şi este avizat de MAPDR, Institutul de Bioresurse Alimentare Bucureşti prin notificarea nr. 4407 / 2010;

· DAVOIL C. SATIVA nu conţine aditivi alimentari, proteine şi zaharuri (carbohidraţi).

Acest Certificat are valabilitate pe toată durata acoperită de termenul de garanţie al produsului.



Aprobat, DAVID Fănică




L.S. CTC


Semnătura, ………………………



Data: 31.03.2010

		IF DAVID FĂNICĂ


Satu Mare, str. Pinului, nr. 26, jud. Satu Mare, RO

Tel. 0722.982.400, Fax: 0361.816.998, e-mail: office@davoil.ro, www.davoil.ro
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