
Tanúsított eljárásból származó termékek

Partneradatok
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Cím:

A tanúsítvány a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona. Érvényességének feltétele a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben foglaltaknak és a fenti előírásoknak való folyamatos 

megfelelés. A tanúsítvány kizárólag melléklettel együtt érvényes.
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Tanúsított eljárás
Ökológiai kozmetikai termékek előállítása

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:

Biola Biokozmetikai Kft. 

104646322

6000 Kecskemét, Szivárvány u. 8. 

A fenti üzem érvényes szerződéssel rendelkezik a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel.

Nyilvántartási szám:

A tanúsítvány kiállítójának jogosultsága

A NAH által NAH-6-0012/2019 számon akkreditált terméktanúsító szervezet

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere AF/10:2012
Benne: Az ökológiai kozmetikai termékek előállításának előírásai

A tanúsítvány a mellékleten feltüntetett érvényességi dátumig vagy visszavonásig, de legfeljebb
2022.12.31-ig érvényes.

Kiállítás helye és ideje
Budapest, 2022.03.07

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyviteli rendszeréből generált elektronikus tanúsítvány, amelynek hitelesített példánya 
a QR kódot leolvasva vagy a pecsétre kattintva jelenik meg.

Egyedi azonosító: 1840019 

kozmetikai termék gyártója

Tanúsító szervezet: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
          1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Üzem típusa

kozmetikai termékek

https://checker.locacredibilia.com/EFA90018E71021E92D18DD29EFC1CADAEE0ABA073C4DE564EB2EEBB9A451225E7D5208F228C10ED6EE51023D2A07851482A6CFA2B4718EE03F54903A60758897


Biola Biokozmetikai Kft. 

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY MELLÉKLET

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Minősítő Tanúsítványon felsorolt előírás(ok)ban foglaltaknak való 
megfelelést vizsgálta, és a fenti üzem tevékenységével kapcsolatosan az alábbi termékekre vonatkozóan a 
következőket állapította meg:
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Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

6000 Kecskemét
Szivárvány u. 8.

Melléklet száma:  

A tanúsítvány kiállításakor harmadik félnek alvállalkozásba kiadott 
tevékenység ellenőrzését is figyelembe vettük.

Egyedi azonosító: 1840019 

Név:

Cím:

Ellenőrzés(ek) dátuma: 2021.09.07

Kozmetikai termékek gyártása

Termékek Jelölési kategória*

ökológiaisárgabarack-körömvirág krém
ökológiairozmaring-ruta lábápoló krém
ökológiaiszemvidítófüves szemkörnyék ápoló
ökológiaicitromfüves arctej
ökológiaiporcsin-orvosi zsályás tisztítás utáni maszk
ökológiaigörögszéna-barackmagolajos éjszakai arckrém
ökológiaiizsóp-perilla vitalizáló testápolótej
ökológiaibirs búzafüves vitalizáló testápoló
ökológiaibíbor kasvirág-jojoba sampon
ökológiaiorvosi zsályás dezodor
ökológiairózsa fürdőkrém
ökológiaihárs kéz- és testápoló balzsam
ökológiaimandulás peeling & maszk
93,68 %-a ökológiai eredetűlevendulás babafürdető
69,29 %-a ökológiai eredetűteafaolajos tusfürdő és sampon
ökológiaiorvosi zsályás masszázsolaj
ökológiaistellária tonik
ökológiainarancsvirág-görögszénás nappali arckrém
ökológiaibirs-jázminpakócás arckrém
ökológiaikakukkfüves-paradicsomos maszk
ökológiaimeggyes-majorannás maszk
ökológiaibúzafű-körömvirág balzsam
ökológiairozmaring-perilla krém
ökológiaigalagonya tonik
ökológiaigörögdinnye-ligetszépe maszk
ökológiaikövirózsa-körömvirág balzsam
ökológiaiechinacea-dinnye maszk
81 %-a ökológiai eredetűbojtorján-komló sampon
ökológiaibíborkasvirág-sárgabarackmag olajos ajakápoló
ökológiaihomoktövis-sárgarépa regeneráló maszk
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ökológiaibíborkasvirág arctej
80 %-a ökológiai eredetűdinnye tusfürdő
ökológiaibíborkasvirág-kövirózsa krém
ökológiaizöld tea-körömvirág nappali krém
ökológiaibúzavirág arctej
ökológiaibúzavirág szemkörnyékápoló
ökológiaibúzavirág mélyhidratáló nappali arckrém
ökológiaijojoba-YAM arckrém
72,35 %-a ökológiai eredetűkamilla sampon és tusfürdő
72,36 %-a ökológiai eredetűorvosi zsálya tusfürdő
ökológiaihamamelisz tonik
ökológiaibúzafüves masszázskrém
ökológiaizöld dinnye foggél
ökológiaiZöld erő Eau de toilette
ökológiaiRózsák álma Eau de toilette
ökológiaiTavaszi virágok Eau de toilette
97,77 %-a ökológiai eredetűbíborkasvirág fényvédő krém
81,04 %-a ökológiai eredetűorvosi somkóró fényvédő krém
ökológiaibúzafüves kézápoló
ökológiaiuborka arctej
ökológiaiherbavit szépítő koncentrátum
ökológiaihomoktövis peeling
ökológiaikökény tonik
ökológiaicsombord arctisztító gél
ökológiaikökény arctej
ökológiaiherbs & vitality tápláló krémpakolás
ökológiaiolíva-körömvirág body butter
ökológiaihibiszkusz age defence szemkörnyékápoló
ökológiaiacai-ruta A.R. krém
ökológiairózsa-yam rejuvenáló arckrém
ökológiaiLigetszépe Age defying nappali arckrém
ökológiaicornflower age defying serum
ökológiaigránátalma & argán age defying arckrém
76 %-a ökológiai eredetűszalmagyopár-mangó sampon
ökológiaiárnika krém
ökológiaiArgan Age Defying éjszakai arckrém
ökológiairózsa-yam szemkörnyékápoló
78,29 %-a ökológiai eredetűhavasi gyopár sampon
ökológiaiméhpempős rejuvenáló éjszakai arckrém
ökológiaiolíva-zsálya body butter
ökológiaihavasi gyopár szemkörnyékápoló
ökológiailicorice time defence arctej
ökológiaiperilla-rózsa rejuvenáló szérum
ökológiaihavasi gyopár-ginkgo A.A. arckrém
ökológiaisalvia time defence szérum
81,35 %-a ökológiai eredetűkakaóvaj-yam fényvédő balzsam
ökológiaiyam-rozmaring rejuvenáló masszázsolaj
ökológiaiginkgo A.A. szemkörnyékápoló
ökológiaigörögszéna rejuvenáló nappali arckrém
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75,1 %-a ökológiai eredetűmango tusfürdő
80,25 %-a ökológiai eredetűkamilla sampon
ökológiaispirulina tini arcápoló
70,25 %-a ökológiai eredetűrozmaring tusfürdő
70,3 %-a ökológiai eredetűkamillás babafürdető
ökológiaikörömvirág kéz és testápoló
ökológiaijojoba & havasigyopár éjszakai arckrém
ökológiaicsipkerózsa-mandula peeling
ökológiairózsa tonik
ökológiaikandilla A.A. krémpakolás
ökológiaizöld mandarin dezodor
81,35%-a ökológiai eredetűcsalán-szalmagyopár normalizáló sampon
ökológiaiborsmentás fürdőesszencia
ökológiaivadszilva harmonizáló arcápoló gél
ökológiaimandarin-fahéj ajakír
ökológiaihavasi gyopár arcápoló gél
ökológiainarancs-jojoba hajfény spray
71 %-a ökológiai eredetűhomoktövis fényvédőkrém
76,58 %-a ökológiai eredetűruta-szőlő peeling
ökológiaiszantálfa time defence after shave balzsam
ökológiaibirs-narancsvirág A.A. nappali arckrém
84,1 %-a ökológiai eredetűborsmenta-eukaliptusz fürdőolaj
ökológiaipálmarózsa calm maszk
ökológiaivetiver age defence after shave elixir
81,1 %-a ökológiai eredetűmandarin-ylang-ylang tusfürdő
75,6%-a ökológiai eredetűvanillia-licorice tusfürdő
91,3%-a ökológiai eredetűteafaolajos korrektor
71%-a ökológiai eredetűkakaóvaj- turmeric fényvédő krém
76,25 %-a ökológiai eredetűyam-citromfű fogkrém
92,7 %-a ökológiai eredetűcickafarkfű arclemosó gél
ökológiaivadrózsa time control arckrém
ökológiaichilly-fahéj sportgél
ökológiaivetiver-homoktövis testápoló balzsam
ökológiaibúzavirág calming splash
ökológiainarancsos ajakápoló
ökológiaiHibiszkusz Age Defying hidratáló nappali arckrém
ökológiaibúzavirág-avokádó rejuvenáló éjszakai arckrém
ökológiaikandilla-homoktövis A.A. szérum
77,43 %-a ökológiai eredetűkakaóvaj-yam fényvédő krém
82,1 %-a ökológiai eredetűbúzavirág tusfürdő és sampon
ökológiaigörögszéna rejuvenáló szemránckrém
93,6 %-a ökológiai eredetűkakukkfű akne kontroll gél
ökológiaimandarin dezodor
ökológiaicédrus-centella borotvagél
ökológiai1/12 gyógynövényes rejuvenáló masszázsolaj
ökológiai2/12 orvosi somkóró tonik
ökológiai3/12 galagonya arctej
ökológiai4/12 menta-szőlő peeling
ökológiai5/12 édesgyökér-centella bőrregeneráló maszk
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ökológiai6/12 bíborkasvirág A.A. masszázskrém
ökológiai7/12 teafaolaj-vetiver tonik
ökológiai8/12 stellária hamamelisz arctisztítás utáni maszk
ökológiai9/12 goji vitalizáló krémpakolás
ökológiai10/12 hibiszkusz rejuvenáló szérum
ökológiai11/12 aloe bőrpuhító gél
ökológiai12/12 acai-hibiszkusz rejuvenáló szemkörnyékápoló
ökológiai13/12 havasi gyopár-ruta A.R. krém
ökológiai15/12 rózsa-orvosi ziliz hidratáló-rejuvenáló nappali arckrém
ökológiai16/12 Goji-Szantálfa Rejuvenáló balzsam férfiaknak
91,78 %-a ökológiai eredetű17/12 jojoba-calendula babafürdető
ökológiai18/12 calendula babafürdető
73,75%-a ökológiai eredetű19/12 kakóvaj körömvirág fényvédőkrém
76,05%-a ökológiai eredetű20/12 gránátalma fényvédőkrém
ökológiai21/12 kövirózsa B.R. szérum
ökológiai22/12 gránátalma nappali hidratáló arckrém
ökológiai23/12 gránátalma age defence szemkörnyékápoló
ökológiai24/12 kandilla-argan time defence éjszakai arckrém
ökológiai25/12 echinacea-centella bőrregeneráló krém
ökológiai26/12 vetiver after shave arcvíz
ökológiai29/12 búzafű-körömvirág védőkrém
ökológiai30/12 havasi gyopár time control szérum
ökológiai31/12 gyógynövényes baba testápoló olaj
ökológiai27/12 gránátalma age defying nappali arckrém
77,0 %-a ökológiai eredetű28/12 calendula babafürdető
ökológiai35/12 kandilla napozás utáni age defying testápoló
77,15%-a ökológiai eredetű55/12 gyógynövényes folyékony szappan
ökológiai34/12 centella-ruta A.R. krémpakolás
ökológiai42/12 kövirózsa B.R. maszk
ökológiai48/12 reishi & teafaolajos fogkrém
ökológiai51/12 aronia-havasigyopár time defence szérum
ökológiai41/12 arónia time control hidratáló gél
ökológiai47/12 reishi-cickafarkfű bőrregeneráló testápoló
ökológiai56/12 cickafarkfű-reishi bőrregeneráló gél
ökológiai59/12 búzavirág dermavital szérum
ökológiai32/12 hibiszkusz bőrfeszesítő aktivátor
ökológiai36/12 aronia-kandilla rejuvenáló testkrém
ökológiai37/12 szőlőmagőrleményes testradír
ökológiai39/12 teafaolaj-narancs fogápoló gél
70,35%-a ökológiai eredetű40/12 jura gyógynövényes testápoló maszk
ökológiai53/12 yam-búzafű rejuvenáló testápoló
ökológiai33/12 centella-kandilla rejuvenáló kézápoló
ökológiai49/12 gránátalma-aronia A.A. maszk
ökológiai54/12 Nutrimax rejuvenáló krémpakolás
ökológiai43/12 yam-búzafű revitalizáló testkrém
ökológiai44/12 menta-narancs fogápoló gél
ökológiai50/12 aronia rejuvenáló masszázskrém
ökológiai58/12 hibiszkusz-revitalizáló arcápoló szérum
ökológiai46/12 aronia szemkörnyékápoló krémpakolás
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76,50%-a ökológiai eredetű52/12 rózsa-cickafarkfű babafürdető
75,49 %-a ökológiai eredetű38/12 gránátalma-aronia-krémpeeling
90,69%-a ökológiai eredetű45/12 aloe & herbs folyékony szappan
ökológiai57/12 goji-yam A.A. szépítő szérum
ökológiai60/12 illóolajok és keverékeik
ökológiai64/12 liliom hidratáló nappali arckrém
ökológiai62/12 máriatövis- csalán cleansing maszk
ökológiai63/12 centella bőrregeneráló elixír
ökológiai65/12 golgotavirág- birs bőrfeszesítő szemkörnyékápoló gél
ökológiai66/12 papaya & birs bőrfeszesítő maszk
ökológiai61/12 goji- szantálfa age control borotválkozás utáni balzsam
ökológiai17/13 mandula-baobab lifting arcápoló
ökológiai2/13 vetiver pre shave lotion
95,06 %-a ökológiai eredetű4/13 teafaolajos fogkrém
ökológiai7/13 baobab-ligetszépe A.A. arcápoló olaj
ökológiai8/13 baobab-ginseng age defying krémpakolás
99,29 %-a ökológiai eredetű9/13 rozmaring-reishi regeneráló sampon
ökológiai10/13 reishi-neem bőrregeneráló krém
ökológiai11/13 sárgabarack &mangó age defence testvaj
ökológiai12/13 baobab rejuvenáló szemkörnyékápoló
ökológiai13/13 rózsa time control testápoló krém
ökológiai14/13 rózsa time control hidratáló nappali arckrém
ökológiai15/13 rózsa time control fürdőkrém
ökológiai1/13 jázmin-ligetszépe A.A. masszázsolaj
ökológiai18/13 teafaolajos arctisztító gél
ökológiai19/13 neem-jojoba szőrfény lotion
ökológiai20/13 centella-cickafarkfű bőrregeneráló balzsam
ökológiai23/13 baobab & ginseng age defence éjszakai arckrém
87,95 %-a ökológiai eredetű24/13 reishi-teafaolaj krém
ökológiai25/13 reishi & teafaolaj fresh szájvíz
ökológiai26/13 spice after shave arcápoló
ökológiai27/13 százszorszép age defying nappali arckrém
ökológiai29/13 ginger lilly A.A. maszk
ökológiai42/13 mayweed-corallina A.R. arcbalzsam
ökológiai43/13 szőlő citromfüves peeling
ökológiai32/13 homoktövis-sárgarépa regeneráló maszk
ökológiai33/13 aronia-kiwi arctisztító tej
ökológiai34/13 havasi gyopár everyouth szemkörnyékápoló
ökológiai35/13 havasi gyopár B.R. arcápoló
99,5 %-a ökológiai eredetű36/13 papaya krémpeeling
ökológiai37/13 corallina age defence balzsam
ökológiai38/13 alaria everyouth concentratum
50,65 %-a ökológiai eredetű39/13 corallina-homoktövis peel off maszk
50,67 %-a ökológiai eredetű40/13 kakukkfű-corallina peel off maszk
50,4 %-a ökológiai eredetű41/13 corallina szemkörnyékápoló peel off maszk
ökológiai30/13 rózsa age defence masszázskrém (érzékeny bőrre)
ökológiai31/13 damaszkuszi rózsa age defying maszk
ökológiai5/14 Organic FÖLD essence parfüm olaj EDP
ökológiai6/14 Organic LEVEGŐ essence parfüm olaj EDP
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ökológiai7/14 Organic TŰZ essence parfüm olaj EDP
ökológiai8/14 Jázmin ideál parfüm olaj
ökológiai9/14 Calendula babaápoló olaj
ökológiai1/14 Cickafarkfű & fahéj vitality ajakír
ökológiai10/14 Floral dezodor
ökológiai11/14 Kivi-liliom hidratáló maszk
ökológiai12/14 Tündérrózsa & tamanu hidratáló maszk
ökológiai13/14 Quillaja C.L. maszk
ökológiai14/14 Liliom & havasi gyopár B.R. nappali arckrém
ökológiai15/14 Cherry & baobab age defying krémpakolás
ökológiai16/14 Jázmin krémdezodor
ökológiai17/14 Acerola szépítő szérum
ökológiai18/14 Vital-C age defence szérum
ökológiai19/14 Turmeric & crithmum arcmaszk (peel off)
ökológiai2/14 Narancsvirág-jojoba fényvédő krém
88,8 %-a ökológiai eredetű20/14 Herbal fogápoló gél
100 %-a ökológiai eredetű21/14 Csicsóka & neem gyermek sampon
97,17 %-a ökológiai eredetű22/14 Klim krémhabfürdő
96,77 %-a ökológiai eredetű23/14 Menta krémhabfürdő
ökológiai24/14 Moringa & mangó fényvédő stift
ökológiai25/14 Mangó age defying arcápoló
ökológiai26/14 Goji & alaria time control szérum
ökológiai27/14 Mayweed & tamanu A.R. arcápoló
ökológiai28/14 Calendula & fahéj vitality ajakír
ökológiai29/14 Málna lip plumper szájfény
64,7 %-a ökológiai eredetű3/14 Baobab & bambusz krémpeeling
ökológiai30/14 Mimóza ajakír
ökológiai31/14 Moringa & neem hajwax
ökológiai32/14 Hibiszkusz wax szemkörnyékre
ökológiai33/14 Citrom friss ajakír
ökológiai34/14 Zsálya age control testápoló vaj
ökológiai35/14 Havasi gyopár & citrom szappan
97,2 %-a ökológiai eredetű36/14 Tahiti virágai krémtusfürdő
ökológiai37/14 Málna age defying ajakír
ökológiai4/14 Organic VÍZ essence parfüm olaj EDP
ökológiaibúzafüves baba védőkrém
ökológiai38/14 Reishi & teafaolajos szappan
ökológiai39/14 Reishi & levendula szappan
ökológiai40/14 Havasi gyopár szappan
76,08 %-a ökológiai eredetű41/14 Reishi & bíbor kasvirág babafürdető
95,14 %-a ökológiai eredetű42/14 Reishi & echinacea tusfürdő
ökológiai43/14 Reishi & tefaolajos korrektor
ökológiai44/14  Reishi bőrtápláló balzsam
ökológiai45/14 Ginkgo & Reishi regeneráló arckrém
ökológiai46/14 Floral & Reishi krémdezodor
ökológiai47/14 Reishi & Echinacea krémdezodor
ökológiaigesztenye - kökény maszk
ökológiai14/12 Szalmagyopár-spirulina harmonizáló A.A. gél
ökológiai1/15 Quillaja &  bibor kasvirág arcradír
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ökológiai2/15 Búzavirág-hibiszkusz szemkörnyékápoló
ökológiaistellaria borotválkozás után arcvíz
ökológiai22/15 RADIANT BEAUTY ARCÁPOLÓ OLAJ
ökológiai3/15 WATER ESSENCE testápoló
ökológiai4/15 AIR ESSENCE testápoló
ökológiai5/15 FIRE ESSENCE tusfürdő
ökológiai6/15 EARTH ESSENCE tusfürdő
ökológiai7/15 WATER ESSENCE tusfürdő
ökológiai8/15 AIR ESSENCE tusfürdő
ökológiai9/15 REISHI & TEAFAOLAJ SZÁJVÍZ
ökológiai10/15 GRÁNÁTALMA & YAM AGE DEFENCE ÉJSZAKAI 

ARCKRÉM
ökológiai11/15 BEARBERRY AGE CONTROL 

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ GÉL
ökológiai12/15 DAMASZKUSZI RÓZSA AGE CONTROL TUSFÜRDŐ 

GÉL
ökológiai13/15 DAMASZKUSZI RÓZSA AGE DEFENCE 

TESTÁPOLÓ KRÉM
ökológiai14/15 INCHI &  ARGÁN AGE DEFYING TESTVAJ
ökológiai15/15 CHIA & ARGÁN AGE DEFYING ARCÁPOLÓ OLAJ
ökológiai16/15 CHERRY & INCHI AGE DEFYING KRÉMPAKOLÁS
ökológiai17/15 ECHINACEA & SZILVA AGE DEFYING MASZK
87,78 %-a ökológiai eredetű18/15 ACEROLA & ECHINACEA SZÉPÍTŐ ARCRADÍR
ökológiai19/15 HAVASI GYOPÁR KRÉMSZAPPAN
ökológiai20/15 EARTH ESSENCE testápoló
ökológiai21/15 FIRE ESSENCE testápoló
ökológiai23/15 Echinacea & búzafű baba popsivédő krém
ökológiai24/15 Mammy mellápoló balzsam
ökológiai25/15 Bíbor kasvirág krémdezodor
ökológiai26/15 Rozmaring-Solidago lábápoló krém
99,88 %-a ökológiai eredetű27/15 Bíbor kasvirágos tisztító esszencia
ökológiaiMango age control ajakír
ökológiai28/15  LIGETSZÉPE AGE CONTROL MASSZÁZSOLAJ
ökológiai29/15 HERBAL AGE DEFENCE MASSZÁZSOLAJ
ökológiai30/15 TEAFAOLAJ & CALENDULA KÖRÖMÁPOLÓ OLAJ
ökológiai31/15 ECHINACEA KÉZÁPOLÓ KRÉM
ökológiai32/15 CENTELLA VELVET LÁBÁPOLÓ KRÉM
ökológiai33/15 TUBARÓZSA FIT AGE DEFENCE TESTÁPOLÓ 

KRÉM
ökológiai34/15 REBARBARA & TAMANU KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ 

MASZK
ökológiai35/15 BÚZAFŰ & BEARBERRY SZEMPILLAÁPOLÓ 

SZÉRUM
ökológiai36/15 CSIPKEBOGYÓ & TAMANU AGE DEFENCE 

MASSZÁZSOLAJ
ökológiai37/15 CSIPKERÓZSA TONIK
ökológiai38/15 BORSMENTA & TEAFAOLAJOS FOGKRÉM
ökológiaiyam - teafaolajos fogkrém
ökológiaiorvosi somkóró - aranyvessző krémpakolás
ökológiai39/15 RÓZSA ÉS VANILLIA TONIK
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ökológiai40/15 RÓZSA AGE DEFENCE ARCKRÉM
ökológiai41/15  GALAGONYA AGE CONTROLL NAPPALI KRÉM
ökológiai42/15 HERBAVITAL KÖRÖMÁPOLÓ SZÉRUM
ökológiai1/16 Homoktövis & perilla rejuvenáló testápoló balzsam
ökológiai10/16 Csipkebogyó vitalizáló testápoló tej
ökológiai11/16 Levendula & Goji tápláló éjszakai arckrém
ökológiai12/16 Herbal masszázsolaj
ökológiai13/16 Damaszkuszi rózsa & goji tápláló krémpakolás
ökológiai14/16 Muskotályzsálya age defying masszázsolaj
98,05 %-a ökológiai eredetű15/16 Levendula és csalán sampon
ökológiai16/16 EVERLASTING & GOJI TÁPLÁLÓ ÉJSZAKAI 

ARCKRÉM
100 %-a ökológiai eredetű2/16 Rózsa kéztisztító hab
86,09 %-a ökológiai eredetű3/16 Reishi & kandilla fényvédő krém
ökológiai4/16 Kandilla & tamanu age control masszázsolaj
ökológiai5/16 Inchi age defence masszázsolaj
ökológiai6/16 Búzavirág & tamanu szemkörnyék ápoló balzsam
ökológiai7/16 Galagonya & rózsa arctisztító tej
ökológiai8/16 Bio Búzavirág & argán arcápoló balzsam
ökológiai9/16 Borsmenta & köles peeling
ökológiaibúzavirág recovery szérum
ökológiai17/16 Jázmin virágesszencia (parfümözött olaj)
98,88 %-a ökológiai eredetű18/16 Csalán-szalmagyopár normalizáló samponhab
99,17 %-a ökológiai eredetű19/16 Apróbojtorján & komló regeneráló samponhab
ökológiai20/16 Szantálfa & tamanu krémdezodor
ökológiai21/16 Búzavirág age control szemkörnyéképoló gél
ökológiai22/16 Szantálfa age control nappali arcápoló balzsam
96,87 %-a ökológiai eredetű23/16 Harmatos rózsa tusfürdőhab
ökológiai24/16 Tamanu & chia kézápoló balzsam
ökológiai25/16 Licorice & tamanu nappali arckrém
ökológiai26/16 Reishi & peucedanum szépítő szérum
98,92 %-a ökológiai eredetű27/16 Szantálfa & tamanu borotvahab
95,11 %-a ökológiai eredetű28/16 Green power tusfurdő
93,46 %-a ökológiai eredetű29/16 Szantálfa & tamanu tusfürdő gél
95,15 %-a ökológiai eredetű1/17 DE Reishi & Echinacea tusfürdő
76,09 %-a ökológiai eredetű2/17 DE Reishi & bíbor kasvirág babafürdető
ökológiai3/17 DE  Reishi & teafaolajos korrektor
ökológiai4/17 DE  Reishi-cickafarkfű bőrregeneráló testápoló
ökológiai5/17 DE Ginko & Reishi regeneráló arckrém
99,3%-a ökológiai eredetű6/17 DE Rozmaring reishi regeneráló sampon
ökológiai7/17 DE Reishi teafaolajos fogkrém
ökológiai8/17 DE  Cickafarkfű-reishi bőrregeneráló gél
ökológiai9/17 DE  Reishi bőrtápláló balzsam
97,75 %-a ökológiai eredetű12/17 Calendula & levendula babafürdető
ökológiai13/17 Zsálya Fresh krémdezodor
ökológiai14/17 Damaszkuszi rózsa splash
ökológiai15/17 Búzavirág szemkörnyékápoló balzsam
ökológiai16/17 Borsmentás fogkrém
ökológiai17/17 Borsmenta tusfürdő
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100 %-a ökológiai eredetű18/17 Nyírfa és kamilla samponhab
100 %-a ökológiai eredetű19/17 Csalán és nyírfa samponhab
100 %-a ökológiai eredetű20/17 Neem és nyírfa sampon
ökológiai21/17 Kamilla és jojóba kéz- és lábápoló balzsam
100 %-a ökológiai eredetű22/17 Echinaceae borotvahab
ökológiai23/17 Galagonya age control testápoló balzsam
97,7 %-a ökológiai eredetű24/17 Zsályás folyékony szappan
100 %-a ökológiai eredetű25/17 Menta & tamanu borotvahab
ökológiai26/17 Pisztácia & galagonya vitalizáló éjszakai arckrém
100 %-a ökológiai eredetű10/17 Tamanu & Echinacea borotvahab
ökológiai11/17 Grapefruit after shave balzsam
ökológiaiJojobás hajfénybalzsam
ökológiaiSárgabarack és  köles vitalizáló- tápláló maszk
ökológiairecovery arcolaj
ökológiai1/18 ECHINACEA FRESH INTIM TISZTÁLKODÓ HAB
ökológiai2/18 TAMANU & TEAFAOLAJ INTIM MOSAKODÓ GÉL
ökológiai3/18 HARMATOS RÓZSA HIDRATÁLÓ VIRÁGVÍZ
ökológiai4/18 EVERLASTING AGE CONTROL AJAKÍR
ökológiai5/18 ŐSZIBARACK AJAKÍR
ökológiaibíborkasvirágos fogkrém
ökológiaibíborka arcápoló  gél
ökológiai7/18  BÚZAVIRÁG & HOMOKTÖVIS HIDRATÁLÓ GÉL
100 %-a ökológiai eredetű12/18 DX CONTROL ARCTISZTÍTÓ HAB 71,1% ÖKO 

ALKOTÓVAL
ökológiai14/18  ORCHIDEA EVERLASTING SZÉRUM
ökológiai6/18  VADVIRÁG YOUTHFUL ARCÁPOLÓ OLAJ
96,19 %-a ökológiai eredetű13/18  HARMATOS ŐSZIBARACK  TUSFÜRDŐGÉL
ökológiai8/18  EVERLASTING & ŐSZIBARACK HIDRATÁLÓ MASZK
ökológiai16/18  ORCHIDEA AGE DEFENCE HIDRATÁLÓ NAPPALI 

ARCKRÉM
ökológiai17/18  ORCHIDEA RECOVERY KRÉMPAKOLÁS
ökológiai20/18  VADVIRÁG BŐRMEGÚJÍTÓ PEELING
91,12 %-a ökológiai eredetű9/18  DX CONTROL ARCOLAJ
ökológiai11/18 DX CONTROL ARCÁPOLÓ BALZSAM
ökológiai18/18  ORCHIDEA EVERLASTING  ÉJSZAKAI ARCKRÉM
ökológiai15/18  ORCHIDEA AGE DEFENCE SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 

BALZSAM
ökológiai21/18  BARACKVIRÁG HIDRATÁLÓ ARCKRÉM
ökológiai10/18  DX CONTROL ARCTISZTÍTÓ TEJ
ökológiai19/18  VADVIRÁG HIDRATÁLÓ NAPPALI ARCBALZSAM
ökológiai22/18 ALARIA YOUTHFUL ARCÁPOLÓ SZÉRUM
ökológiaiCitromfű & teafaolajos arcápoló gél
100 %-a ökológiai eredetű1/19 CHLORELLA TINI PEEL OFF MASZK
83,47 %-a ökológiai eredetű2/19 ACEROLA & ARONIA SZÉPÍTŐ PEEL OFF MASZK
ökológiai3/19 BIO ALOE HIDRATÁLÓTONIK
ökológiai4/19 "HOMOKTÖVIS & ORCHIDEA STEM CELLS PEEL OfF 

MASZK
ökológiai5/19 YAM & SPIRULLINA AGE CONTROL PEEL OFF 

MASZK
ökológiai6/19 BIO MIMÓZA & ARGÁN ARCÁPOLÓ BALZSAM
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*Jelölési kategória:
ökológiai: a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere, 11. Az 
ökológiai kozmetikai termékek előállításának előírásai 11.3. 3) pontja szerint
X %-a ökológiai eredetű: a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere, 
11. Az ökológiai kozmetikai termékek előállításának előírásai 11.3. 4) pontja szerint

ökológiai7/19 BIO VADVIRÁG ARCÁPOLÓ BALZSAM
76,68%-a ökológiai eredetű8/19 MIMÓZA  GYÓGYNÖVÉNYES FOLYÉKONY 

SZAPPAN
ökológiai9/19 BIO GOJI & FAHÉJ TESTKONTÚR GÉL
88,83 %-a ökológiai eredetű10/19 BIO MIMÓZA & ACEROLA MASSZÁZSGÉL
ökológiai11/19 BIO DAMASZKUSZI RÓZSÁS VIRÁGESSZENCIA
ökológiai12/19 BIO LEVENDULAKERT RELAX MIXTURA
ökológiai13/19 BIO VITALITÁS ILLÓOLAJ MIXTURA
ökológiai14/19 BIO VADVIRÁG HARMÓNIA MIXTURA
ökológiai15/19 BIO TRÓPUSI GYÜMÖLCSÖK MIXTURA
74,23 %-a ökológiai eredetű16/19 VADVIRÁG KRÉMTUSFÜRDŐ GÉL
ökológiai1/20 Bio levendulás tonik
ökológiai2/20 Bio gyógynövényes baba bőrtápláló olaj
ökológiai3/20 Bio levendula & ginkgo hidratáló arckrém
91,82 %-a ökológiai eredetű4/20 Zsálya frissítő hidratáló gél
ökológiai5/20 Bio everlasting  & argán arcápoló balzsam
ökológiai6/20 Bio yam & mandarin fogápoló gél
ökológiai7/20 Bio naspolyás zab peeling
ökológiai8/20 Bio jojobás babfürdető esszencia
ökológiai9/20 Bio szőlő - citromfű peeling
ökológiai10/20 Bio ligetszépe & bíbor kasvirág szemkörnyékápoló
79,15%-a ökológiai eredetű1/21 MIMÓZA FOLYÉKONY SZAPPAN
ökológiai2/21 CALENDULA & NIGELLA BABA TESTÁPOLÓ
70,9%-a ökológiai eredetű3/21 LIGETSZÉPE ARCTISZTÍTÓ OLAJ
ökológiai4/21 Galagonya & Aloe arctej
ökológiai5/21 MIMÓZA HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ
ökológiai6/21 CENTELLA PUFFY EYES  CONTROL 

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
ökológiai7/21 BÚZAVIRÁG TONIK
ökológiai8/21 EVERLASTING & NIGELLA AGE CONTROL ÉJSZAKAI 

ARCKRÉM
ökológiai9/21 HERBAL TESTÁPOLÓ  MASZK
ökológiai10/21 NIGELLA & HERBS MASSZÁZSOLAJ
ökológiai11/21 ORVOSI ZSÁLYA & NIGELLA KÉZKRÉM
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A tanúsítvány melléklet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona, visszavonható a szerződéses 
viszony megszűnése esetén a szerződésben foglaltak szerint, illetve a fenti adatokban bekövetkezett 
változás során. Kizárólag a hitelesített tanúsítvány az érvényes. A melléklet a Minősítő Tanúsítvány 
főoldalával együtt, a kiállítás napjától 2022.12.31-ig érvényes.

Kiállítás helye és ideje
Budapest, 2022.03.07

Egyedi azonosító: 1840019 


