American Hemp Authority Certificate

Az amerikai kenderhatósági tanúsítási program az iparág kezdeményezésére jött létre, a
magas színvonalú előírások, bevált gyakorlatok és önszabályozás biztosítása érdekében,
amely bizalmat ad a fogyasztóknak és a kiskereskedőknek a kender és a CBD termékek
iránt.
info@ushempauthority.org
250 West Main Street, Suite 2800
Lexington, KY 40507

Ilac Mra
Az ILAC az akkreditáló testületek nemzetközi szervezete, amely az ISO / IEC 17011 szerint
működik, és részt vesz a megfelelőségértékelő testületek akkreditálásában, beleértve a
kalibráló laboratóriumokat (az ISO / IEC 17025 használatával), a vizsgálati laboratóriumokat
(az ISO / IEC 17025 szerint), az orvosi vizsgálati laboratóriumokat ( az ISO 15189
használatával), ellenőrző szervek (az ISO / IEC 17020 használatával), a jártassági tesztek
szolgáltatói (az ISO / IEC 17043

használatával) és a referenciaanyagok gyártói (az ISO 17034 használatával).
Az akkreditáció a megfelelőség értékelő testületek független értékelése az elismert
szabványok alapján, konkrét tevékenységek végzése érdekében, pártatlanságuk és
hozzáértésük biztosítása érdekében.
A nemzeti és nemzetközi szabványok alkalmazásával a kormány, a beszerzők és a
fogyasztók megbízhatnak a kalibrálási és vizsgálati eredményekben, az ellenőrzési
jelentésekben és a tanúsításokban.
Az ILAC (ILAC MRA) jelentős technikai megalapozást nyújt a kalibrálási, tesztelési, orvosi
tesztelési és ellenőrzési eredményekhez, jártassági tesztprogramok biztosításához és az
akkreditált megfelelőség értékelő testületek referenciaanyagainak elkészítéséhez.

PJLA
Akkreditáló testület az ISO / IEC 17011: Nemzetközi testületek által végzett szakértői
értékelések alapján, azok ellenőrzése, akkreditálása. A PJLA a Nemzetközi Laboratóriumi
Akkreditációs Együttműködés ( ILAC ) és az Ázsiai-Csendes-óceáni Akkreditációs
Együttműködés ( APAC ) aláírása , Tesztelés, mind kalibrálás..

A PJLA különös figyelmet fordít a pártatlanságra az akkreditációs szolgáltatások nyújtása
során, kezeli az összeférhetetlenséget és biztosítja az akkreditációs tevékenységek
objektivitását. A PJLA biztosítja, hogy minden személyzet, beleértve a bizottságokat is,
objektíven járjon el, és mentes legyen minden indokolatlan kereskedelmi, pénzügyi vagy
egyéb nyomástól, amely veszélyeztetheti a pártatlanságot.

Green scientific labs
A mezőgazdasági laboratóriumi iparban széleskörűen bizonyított tapasztalattal,
valamint az adatok és a technológia hátterével párosulva a Green Scientific Labs
egyedülálló technológiával rendelkezik és élen jár a folyamatosan változó technológiai
trendek terén.
Elsődleges célja annak biztosítása, hogy csak a legbiztonságosabb és legjobb termékek
kerüljenek a fogyasztók kezébe.
A mezőgazdasági fellendülés jelentősen megnövelte a termelők számát. A nem
szabályozott állam lényegében lehetővé tette a gyártóknak és a forgalmazóknak, hogy
lenyűgöző megjelenésű címkéket csapjanak a termékeikre, így ezeket a termékeket
tetszésük szerint forgalmazzák és értékesítik.
A minőségi gyártók tudják, hogy a szabályok és előírások nélküli iparág gyorsan elárasztja a
csalásokat, a hamis reklámokat és a hazugságokat, amelyek számos kihívást jelentenek a
fogyasztók számára.
A minőségi termékeket kínáló vállalatoknak alapvető érdeke, hogy bizonyítottan
tökéletes termékeket gyártsanak és a fogyasztóknak ne legyen kétsége felőle.
Ezeknek a tisztességes vállalatoknak a legtöbbje ezt harmadik fél által végzett
teszteléssel valósítja meg.
Ezek a vállalatok tudják, hogy minőségi termékeket gyártanak és értékesítenek, és nem félnek
attól, hogy elfogulatlan, külső forrásuk van integritásuk ellenőrzésére.
A független harmadik fél laboratóriumi tesztjeinek célja az, hogy egy semleges, elfogulatlan
forrás megvizsgálja a vállalat termékeinek tartalmát és minőségét.

A Validus egy ISO 9001: 2015 és 17065 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, amely
társadalmilag felelős, tudományosan megalapozott és gazdaságilag életképes
megoldásokat kínál, amelyek fokozzák a gyártó, az eladó és a vevő kapcsolatát.
A Validus küldetése az, hogy a gazdaságban értékelést és auditokat biztosítson, hogy a
gyártási gyakorlat megfelel vagy meghaladja a márka elvárásait a piacon - ami jól illeszkedik
az élelmiszer származási helyének, gyártási technológiájának filozófiájához. "Erőforrásaink
ötvözésével úgy gondoljuk, hogy továbbfejlesztett szolgáltatásokat tudunk nyújtani,
amelyek nagyobb értéket képviselnek ügyfeleink számára, és elősegítik azt a célunkat, hogy
valódi átláthatóságot biztosítsunk az élelmiszeriparban, amelyet a fogyasztók
megkövetelne.

OGYÉI SZÁMOK

HempWorx 500 mg THC-mentes – Borsmenta 23523/2020
HempWorx 750 mg THC-mentes - Borsmenta 23534/2020
HempWorx 500 mg Borsmenta - 23520/2020
HempWorx 500 mg Natural - 23524/2020
HempWorx 500mg Fahéjas - 23518/2020
HempWorx 750 mg Natural - 23525/2020
HempWorx 750 mg Fahéjas - 23527/2020
HempWorx 750 mg Borsmenta - 23528/2020

