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Ten certyfikat jest własnością Alcumus ISOQAR i musi być zwrócony na żądanie. 

 

 

 
 

Niniejszym jednostka certyfikująca Alcumus ISOQAR Limited 
 

będąc akredytowaną jednostką certyfikującą według ISO/IEC 17065 w zakresie certyfikacji IFS  
i posiadając stosowną umowę z IFS Management GmbH,  potwierdza, że działalność przetwórcza 

 
 

INTENSON SPÓŁKA AKCYJNA 
Całowanie 94G, 05-480 Karczew, Polska 

GS1 GLN: 5902150280002, COID: 57169, nr zezwolenia sanitarnego: HŻN.4401.1.4.2022 
 

dla zakresu Oceny IFS Food Assessment:  
Konfekcjonowanie produktów rolno-spożywczych (produkty zbożowe, strączkowe, ziarna, zioła, nasiona, przyprawy), 
produktów śniadaniowych (musli, płatki śniadaniowe, owsianki), suszonych owoców, budyni i kisieli, jodowanej soli 
himalajskiej, cukru z agawy lub kokosa, herbaty Yerba Mate z dodatkami lub bez, kawy zielonej aromatyzowanej lub 

niearomatyzowanej, suplementów diety (tabletki, proszki), dodatków: słodzików stołowych, tapioki, inuliny, 
sproszkowanego: baobabu, moringi, spiruliny, chlorelli, młodego jęczmienia, korzenia macy i guarany, ekstraktu acai  

w opakowania typu doypack z zabezpieczeniem strunowym, typu stabilo, saszetki PE, pojemniki szklane lub PET, worki 
papierowe z wkładem foliowym oraz rozlewanie i pakowanie oleju kokosowego w szklane słoje.  

 

Informacje dodatkowe: 
Oprócz produkcji własnej, firma zleca na zewnątrz część procesu produkcyjnego. 

Firma prowadzi działalność brokerską, która nie jest certyfikowana wg IFS Broker/ inny uznany przez 
GFSI standard. 

 

Numer i nazwa zakresu produktów: 6- Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, słodycze, przekąski, 9 – Oleje i tłuszcze, 10–Sypkie, inne składniki i dodatki 

Numer zakresów technologii: E, F 
 

spełnia wymagania określone w  

IFS Food Wersja 7 , Październik 2020 
na poziomie wyższym 

z wynikiem 98,30% 
 

Numer rejestracyjny certyfikatu: 18763-IFS-001PL 

Data ostatniej niezapowiedzianej oceny: NIE DOTYCZY 

Data oceny IFS Food Assessment: 18-19.05.2022 

Data wydania certyfikatu: 18.07.2022 

Data ważności certyfikatu: 20.07.2023 

Następną ocenę należy przeprowadzić w 
okresie:    

od 02.04.2023 do 11.06.2023 (zapowiedziana) 
od 05.02.2023 do 11.06.2023 (niezapowiedziana)  

                                    
 
Alyn Franklin, Dyrektor Generalny 
_________________________________________ 

Wystawiony i podpisany przez Alcumus ISOQAR Ltd. 
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