MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
________________________________________________________________________________________________________
Termék megnevezése:

Gyártó:

ShimmAir Shine Liquid Food Coloring

Székhely:

Fractal Colors Kft.

Antique Gold

2141, Csömör, Erkel Ferenc utca 26/A/1.

(ShimmAir Selyemfényű Folyékony Ételfesték Óarany)

Előállítás helye:

Márkanév:

Fractal Colors

2141, Csömör, Erkel Ferenc utca 26/A/1.

VTSZ szám:

32041900

Származási ország:

ÁFA kötelezettség: 27%

Magyarország

________________________________________________________________________________________________________
Gyártóként nyilatkozom, hogy a termék megfelel a hatályos élelmiszeripari előírásoknak.
A termékben használt élelmiszer-színezékek és adalékanyagok megfelelnek az Európai
Parlament és az Európai Tanács élelmiszer-adalékanyagokról szóló
1333/2008/EK irányelvének.
Összetevők:

víz, színezék (titán-dioxid E171, vas-oxid E172, allura red AC E129*,
karmazsin E122*, brillant blue FCF E133, kinolinsárga E104*, sunset
yellow FCF E110*), sűrítőanyag (xantángumi E415), tartósítószer
(nátrium-benzoát E211), étkezési sav (citromsav E330), aroma.

Jellemző
tulajdonságok:

Nyugalmi állapotban a termékben az összetevők különválnak. A
fekete színű folyadék alján az oldhatatlan arany színű szemcsék
üledéket képeznek. Felrázást követően fekete-arany színű, csillogó
hatású folyékony ételszínezék. Vanília illatú, keserű ízű.

Tárolás:

fénytől védve.

Genetikailag módosított anyagot nem tartalmaz. Genetikailag módosított, és allergén
anyagot nem tartalmaz.
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig.
Vegetáriánusok és vegánok számára megfelelő. Gluténmentes. HALAL tanúsítvánnyal
rendelkező termék.

A terméket olyan élelmiszer-előállító üzemben gyártották, amely megfelel az Európai
Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletének az élelmiszer-higiéniáról.
A termék élelmiszer előállításra használható, nem közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszer.
Felhasználása során a Európai Parlament és a Tanács 1333/2008 / EK határozatában
foglaltak szerint kell alkalmazni, a megszabott határértékek szigorú betartásával.
AZ Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU számú, a fogyasztók élelmiszerekkel
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet értelmében a termék élelmiszeradalékanyagnak minősül, így mentesül a tápértéktartalom jelölése alól.
Használatával, az előállított készterméken fel kell tüntetni a következő figyelmeztető
felhívást: *A gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat.
Alkalmazási segédlet: a termék 3,78% színanyagot tartalmaz.
A címkén a következő figyelmeztetésekkel van ellátva a termék:
Ne lélegezze be! Használat előtt alaposan felrázandó! Minimum 0,3mm-es fúvókaméretű
pisztollyal használható!

Csömör, 2022. április 28.

