Oργανισμός Eλέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Ως πρωτοπόρος ο Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολο
γικών Προϊόντων ΔΗΩ με έντονη οικολογική συνείδηση, έχει
επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο χώρο των βιολογικών
καλλυντικών & απορρυπαντικών.

Σε συνεργασία με τον Ιταλικό Φορέα Πιστοποίησης ICEA παρέχει
πιστοποίηση και ελέγχει επιχειρήσεις του χώρου των καλλυντι
κών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ECO BIO COSMETICS.

Η παγκόσμια ανάγκη αποδοχής από τους καταναλωτές ενός
κοινού προτύπου, οδήγησε στη συνεργασία μεταξύ Φορέων
Πιστοποίησης & Διεθνών Οργανισμών με σκοπό τη δημιουργία
του νέου κοινού προτύπου πιστοποίησης βιολογικών καλλυ
ντικών το πρότυπο COSMOS (www.cosmos-standard.org).
Από το 2018 οι υφιστάμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα
να μεταβούν σε πιστοποίηση COSMOS ενώ οι νέες έχουν τη
δυνατότητα να πιστοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτό. Παράλ
ληλα όσες επιχειρήσεις έχουν την πιστοποίηση ECO BIO μπορούν
αν επιθυμούν να τη διατηρήσουν.

Πιστοποιήσεις καλλυντικών
COSMOS ORGANIC & COSMOS NATURAL
Το πρότυπο COSMOS καλύπτει τις απαιτήσεις του καταναλωτικού
κοινού παγκοσμίως για χρήση καλλυντικών προϊόντων που
παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και
την ευζωία των ζώων.
Η πιστοποίηση COSMOS ORGANIC απαιτεί τη χρήση φυσικών πρώ
των υλών που προέρχονται από καλλιέργεια βιολογικής γεωρ
γίας κατ΄ελάχιστο 20% επί του συνολικού προϊόντος.
Η πιστοποίηση COSMOS NATURAL αφορά σε καλλυντικά προϊόντα
που περιέχουν φυσικές πρώτες ύλες και σε ελάχιστο ποσοστό
συστατικά βιολογικής γεωργίας. Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπο
ρούν να πιστοποιηθούν ως φυσικά καλλυντικά.
Η πιστοποίηση COSMOS APPROVED αφορά σε πρώτες ύλες που θα
χρησιμοποιηθούν ως συστατικά καλλυντικών που πιστοποιούνται
σύμφωνα με το πρότυπο COSMOS.

Πιστοποιήσεις προϊόντων καθαρισμού
ΕCO BIO CLEANERS & ECO CLEANERS
Τα πρότυπα Eco Bio Cleaners & Eco Cleaners εφαρμόζονται στην
πιστοποίηση καθαριστικών (πιάτα, πλυντήριο, πάτωμα κλπ.) είτε
για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση.

Τα προϊόντα καθαρισμού Eco Cleaners απαιτούν:
• «Φόρμουλες» αποτελούμενες από τουλάχιστον 95% συστατικά
φυσικής προέλευσης.
• Υποχρεωτικές δοκιμές για το προϊόν ώστε να εξακριβωθεί η
δυνατότητα καθαρισμού.
• Υποχρεωτικές δερματολογικές δοκιμές για τα προϊόντα που
έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
Τα προϊόντα καθαρισμού Eco Bio Cleaners απαιτούν:
• «Φόρμουλες» αποτελούμενες από επιφανειοδραστικές ουσίες,
δραστικές συστατικών και φυτικών εκχυλισμάτων που προέρ
χονται από βιολογική γεωργία και πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστο
20% (αποκλείονται προϊόντα σε σκόνη).
• Υποχρεωτικές δοκιμές ώστε να εξακριβωθεί η δυνατότητα
καθαρισμού.
• Υποχρεωτικές δερματολογικές δοκιμές για τα προϊόντα που
έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
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Πιστοποίηση LAV
• Σε συνεργασία με την LAV (Lega Anti Vivisezione) η ICEA ελέγχει
τις εταιρίες που επέλεξαν να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που
δεν δοκιμάζονται σε ζώα “cruelty free”
• Η LAV εξουσιοδοτεί τη χρήση στην ετικέτα του ευρωπαϊκού
σήματος μαζί με τη διατύπωση “σταματήστε τα πειράματα στα
ζώα” για προϊόντα συμμορφούμενα με το Διεθνές Πρότυπο
“Δεν Δοκιμάστηκε σε ζώα”.
• Η πιστοποίηση εφαρμόζεται σε εταιρείες οι οποίες για την πα
ραγωγή των συστατικών και των προϊόντων της δεν έχουν γίνει
δοκιμές σε ζώα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση πρώτων υλών
ζωικής προέλευσης.

Πιστοποίηση VEGAN
• Το πρότυπο ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση
προϊόντων που προορίζονται για τους vegeterian ή τους vegan.
Βοηθά τον καταναλωτή να βρει στην αγορά εδώδιμα προϊόντα,
καλλυντικά και καθαριστικά που παράχθηκαν χωρίς να έχουν
γίνει πειράματα σε ζώα και επίσης δεν περιέχουν συστατικά
ζωικής προέλευσης.
• Η πιστοποίηση εφαρμόζεται σε:			
-	Προϊόντα αγροτο-διατροφικού τομέα, τρόφιμα, έτοιμα γεύματα
από συγκεκριμένο κέντρο εστίασης που υπόκειται σε έλεγχο
και πιστοποίηση.
-	Προϊόντα και ουσίες όχι βρώσιμα, και συγκεκριμένα καλλυ
ντικά και καθαριστικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
που ορίζονται από το πρότυπο.

