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AE DEALARATİON OF taiıiFOR[ElTY

TuI(A ARoIı{-A rurupi xozıırrir
çII}A sau. ric" ı.rn. şri.

çlNARLl MAII. BARBARoS HA\ Rerrix SK. No: Jl
iq. rırı No: -] Si"u-Ey]\t-.{NpAşA/ ruxiRo-rĞ

that tlıe f§llüEiag rie*crib*i pıcduıi iş oçr deiivered version camplies ııiıh appıopriate tıasic saibğ and health
requiremenls of GENERAL PRODUCT REGULATION 2001/g5ffc on iİs dİsign and t}?e. aİ brought into
circulation bY us. In Case ofalteration ofthe pıoduct, not agreed upon by us, this declaratioıwill lose its validity

Tes{iın edileı versiyı nu*ıuzda şağıda taııııı{gııaı ü.ıiü*rı AENEL Ünİırg yÖıçg,|,ı}ruıiĞi ıııçı*sıEc
tasanm ve tiPiııe._C9l. tu.3l'Tgcu dolaşınra solr-ulan uygun temel gtiveılik ve sğlık şarttanna uygun olduğunu
Lreyan ederız. Urünün degiştirilmesi drırumund4tarafifiızdar.Lvırinde anlaşmaya vanıama5,an bİı beyan 

-
geçerliliğini kaybedecektir.

Description Of The PrırductiProduct Part
Ürünün / Ürün Parça Tanınıı
Applicable EC Directives
L,1:,guianıı }ıi li r üi recti{trer
Applicalıle Harmonised Stıntlard*
I ir gulana[ıi lir §ta nılartlı r
{-eı,{ifjçıtt CoıJe
sertifika kodu
certifitate Nuırıber
sertiiiiıa \uıııar;iıı
Certificate Issue Dıte
sertifi kı Hıızırlan ma l-arihi
L]ertifi cate Vaiid ity Date
3crlifik;ı Lecerlilik Iarilıi
EU Representative/A B Tenısiicisi
{ Authoı,izc.d Signatuı.c an,.1 Tiı]e)
( \'eıkili İnıziı r,e l ıııı,iıııı )

: COLD PRESSED OiLS AND VOLATILE ÖILS
: soĞUK slKll|,i vA,Ğıan vn uçucu yaĞıın

; ?ü}lESiEC

ı Ts 12550

: TUKA AROMA TERAPi

: Al5l9535

:25.03.202L

:25.ü3.2ü22

\a

Sistem etkin blr Şekijde sa.dürülduke Ve gözetim tetkiklei zamanlnda yaplldlğl müddeiçe bu belge 1 yıI geçerlıdileEL denetiffi yüdtüiresince ge.ekl; itina ve yetkinlik goslemes'fie ,ugm.n bğiiı iirtimallerde dah]l sofum!!ıluk kab!ül
ettreyecektir Bu belQenin mülklyer hakkl BEL aittjr ve istenıldiğinde iade edilmeıidir.
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BELCERT ULUSLARARASl BELGELEN DİR.M E ŞİRKET|
Hürriyet Bulvarı, No,45, Türkseven Apt, K,l -D,7, Yakuplu, Beytikdüzü / İstanbut

Telefon, 0212 4380476 - E-mail, info@belçert.com

Belgenin geçertitik durumu httos,//www.belcert.com adresinden kontrot editebilir.
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www.belcert.com


