
Deep Nature Project GmbH

Untere Hauptstraße 168, 7122 Gols, Austria 

Hegelgasse 21, 1010 Wien 

FN 253527i | UID ATU61164411 | Firmengericht LG Eisenstadt 

Vertraulich / confidential 

Seite 1 von 5

Dokumentum /document: PSP 100000200  
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Termékspecifikáció 
Kiegészítés / replace: 6 

Product Specification 

Érvényes / effective Date: 5/19/2020 

 

Bio Kender Complete 5 % 

Organic Hemp Complete 5 % 
CBD Olie Raw 5 % 

Készült / created: WIMA 
Vizsgálat / reviewed: CAEL 
Kiadás / approved: WIMA 

 

 

 

 

Márkanév megnevezése: 

Brand name: 
MEDIHEMP  

Termék neve: Bio Kender Complete 5 % 

Productname: Organic Hemp Complete 5 % 

Productnaam: CBD Olie Raw 5 % 

 

Hozzátartozó cikkszámok: 

Related Itemnumber: 

100000200, 100000201, 100000202, 100000203, 100000204, 
100000205, 100000214, 100000281, 100000295, 100000300, 
100000301, 100000302, 100000303, 100000304, 100000305, 
100000314, 100000381, 100000395 

 

 

 

Leírás: 

Kíméletes eljárással hidegen sajtolt bio kenderolaj bio kendermagból 
bio kenderkivonattal CO₂-vel kivonva. 

 

CBD/CBDa (Cannabidiol/-acid): 5 % 
Δ9-THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): ≤ 0,05 % 
(a vizsgálat alapján gyártási egységre vonatkoztatva) 

 

 

 

Description: 

Gentle cold-pressed organic hemp oil from hemp seeds with organic 

hemp extract CO₂ extracted. 

 

CBD/CBDa (Cannabidiol/-acid):5 % 

Δ9-THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): ≤ 0,05 % 

(batch-related according to analysis) 

Felhasználási terület: Étrendkiegészítő 

Usage: Food supplement 

Összetevők: 
Kenderolaj* 81 %, Kenderkivonat* 19 % 
*ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból 

Ingredients: 
Hemp oil* 81 %, hemp extract* 19 % 

*from organic agriculture 

 

Felhasznált nyersanyagok: 

Bio ipari kender a mezőgazdasági növényfajtákról szóló közös 

fajtakatalógus szerint, az európai rendelkezések előírásainak 

mindenkor érvényes változatának megfelelően. 

 

 

Used raw materials: 

Organic industrial hemp 

in accordance with the common catalog of varieties of agricultural 

plant species accordant to the applicable EC regulation. 

Származás: EU-mezőgazdaság 

Origin: EU-Agriculture 

Bio-Kontrollállomás/száma: 

Organic inspection institute/-no: 

 

AT-BIO-301 
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Analitikus paraméterek / Analytical parameter 

Szenzortan / Sensoric 

Kinézet/állag: barnás olaj / folyékony (olajos) 

Appearance/consistency: brownish oil / liquid (oily) 

Szag/íz: füves, diós szag/ keserű, csípős íz  

Odour / taste: grassy, nutty odour / bitter, spicy taste 

 

Mikrobiológia / Microbiology 

A mikrobiológiai vizsgálatok eredményei megfelelnek a az európai rendelkezések előírásainak 

mindenkor érvényes változatának.  

The results of the microbiological analysis are accordant to the applicable EC regulation. 

 

Üledék / Residues 

A termék nem tartalmaz növényvédő szerek, nehézfémek és egyéb szerek üledékét az európai 

rendelkezések előírásainak mindenkor érvényes változatának megfelelően. 

The product is free from pesticides, heavy metals and other residues accordant to the applicable EC 

regulation. 

 

Egyebek / Others 

 

Minőségi jegyek: 

BIO-minősített, GMO-mente, vegán, szűretlen, finomítatlan, 

GMP (Good Manufacturing Practice)  HACCP (hazard analysis 

und critical control points) szabvány szerint előállított 

 

Quality characteristics: 

Organic-certified, GMO-free, vegan, unfiltered, unrefined, produced 

according to GMP (Good Manufacturing Practice) and HACCP (hazard 

analysis and critical control points) 

 

 

Felhasználási útmutató: 

Cseppek szájon át történő alkalmazáshoz, felhasználás 

előtt felrázandó. Javasolt napi mennyiség: 1x 4 csepp. 

A maximálisan ajánlott napi 4 csepp mennyiséget ne lépje túl. 

Csak felnőttek számára. 

 

Costumer Indicator: 

Drops for oral use, shake before use. 

Dosage: 1 x 4 drops 

Do not exceed the maximum daily dose of 4 drops. 

Only suitable for adults. 
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Tárolás és szállítás: 
Szobahőmérsékleten, szárazon tárolandó. 

Gyermekek elől elzárva tartandó. 

 

Storage and transport: 
Store at room temperature and dry. 

Keep out of reach of young children. 

 

Csomagolás módja & Minimális eltarthatósági idő / Packaging & best before date 

 

 

Kis kiszererelés: 

Elsődleges csomagolás: 

Barna üvegből készült üvegpalack (3.osztály DIN 52339-TO180 szabvány 
szerint) üvegpipettával, gumiszívóval és eredetiséget igazoló műanyag 
zárjeggyel. Kiszerelés: 10 ml (0,3 fl. oz), 30 ml (1 fl. Oz) 
Másodlagos csomagolás: nyomtatott karton hajtogatott doboz  

Minőségi eltarthatóság: csomagolás dátumától számított 24 hónap  

 

 

 

Small containers: 

Primary packaging: glass bottle made of brown glass (Class III 

according to DIN 52339-TO180) with glass pipette, rubber suction cup 

and tamper-evident closure made of plastic 

Quantities: 10 ml (0,3 fl. oz), 30 ml (1 fl. Oz) 

Secondary packaging: printed folded cardboard box 

Best before: 24 months from date of packaging 

 

Nagy kiszerelés: 
Műanyag tartály eredetiséget igazoló műanyag zárjeggyel 

Kiszerelés: 1-50 kg 

 

Minőségi eltarthatóság: 
csomagolás dátumától számított 24 hónap  

Javaslat: szállítás után 4 héttel érdemes tovább csomagolni vagy 
feldolgozni 

 

Big containers: 
Plastic container with tamper-evident closure made of plastic 

Quantity: 1-50 kg 

 

Best before: 

24 months from date of packaging 

Recommendation: Continue packaging/processing 4 weeks after 

delivery 

 

Allergének (VO (EU) 1169/2011-nak megfelelően) 

Allergen Data (acc. (EU) No 1169/2011) 

 

Összetevő1
 

Ingredients1
 

 

Nyomok2
 

Traces2
 

Természetes 

előfordulás3 

naturally 

contains 

Glutént tartalmazó gabonák (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut 
vagy ezek hibridtörzsei) és belőle nyert készítmények  

 

- 
 

- 
 

- 
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Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or 

their hybridised strains) and products thereof 

   

Héjas állat és belőle nyert készítmények 

Crustaceans and products thereof 
- - - 

Puhatestűek és belőle nyert készítmények 

Molluscs and products thereof 
- - - 

Tojás és belőle nyert készítmények  

Eggs and products thereof 
- - - 

Hal és belőle nyert készítmények 

Fish and products thereof 
-- - - 

Földimogyoró és belőle nyert készítmények 

Peanuts and products thereof 
- - - 

Szója és belőle nyert készítmények 

Soybeans and products thereof 
- - - 

Tej és belőle nyert készítmények (beleértve a laktózt) 

Milk and products thereof (including lactose) 
- - - 

Csonthéjasok (mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, 

paradió, pisztácia, makadámia- vagy Queensland-dió) és belőle 

nyert készítmények Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, 

pecan nuts, Brazil nuts, pistachia nuts, macadamia or Queensland 

nuts) and products 

thereof 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Zeller és belőle nyert készítmények 

Celery and products thereof 
- - - 

Mustár és belőle nyert készítmények 

Mustard and products thereof 
- - - 

Szezám és belőle nyert készítmények 

Sesame seeds and products thereof 
- - - 

Kéndioxid és szulfitok 10mg/kg vagy 10 mg/l-nél nagyobb 

koncentrációban (SO2 –ként megadva) 
Sulphur dioxide and sulphites in concentration of more than 10 

mg/kg (specify as SO2) 

 

- 

 

- 

 

- 

Csillagfürtfélék és belőle nyert készítmények 

Lupine and products thereof 
- - - 

1 Összetevő / ingredients: a termékben összetevőként megtalálható / contained in the product 

as an ingredient 

 
2 Nyomok / Traces: fennáll a nyersanyag vagy a kész áru szennyeződésének kockázata / Risk of 

contamination of raw materials or finished goods 
3Természetes előfordulás/ naturally contains: a termékben természetes módon előfordul / Naturally 

occurring in the product 

A termék, beleértve annak csomagolását és jelölését megfelel az alábbi előírások mindenkor 

érvényes változatának: / The product including its packaging and labeling complies with the 

current version:
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 Osztrák Élelmiszerkönyv IV. kiadás / Austrian food codex, version IV

 Osztrák biztonsági- és fogyasztóvédelmi törvény (LMSVG 2006) / Austrian Food Safety and Consumer 

Protection Law (LMSVG 2006)

 Élelmiszer-higiéniai rendelet, (EK) 852/2004 / Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs

 Rendelet az élelmiszerjog és élelmiszerbiztonság általános alapelveinek és követelményeinek 
meghatározásáról (EK) Nr. 178/2002 / Regulation (EU) 178/2002 for general principles and requirements of 

food law and food safety

 EU-Bio-rendelet 834/2007 beleértve a 889/2008 sz. rendeletet az ökológiai/biológiai termelésről és az 
ökológiai/biológiai készítmények jelöléséről az ökológiai/biológiai termelésre, jelölésre és ellenőrzésre tekintettel
/ EU Organic Regulation 834/2007 incl. Regulation (EC) No 889/2008 on organic production and labelling of 

organic products with regard to organic production, labelling and control

 (EU) Nr. 1169/2011 rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról/ 

Regulation (EU) 1169/2011 on the provision of food information to consumers

 2002/53/EG irányelv a mezőgazdasági fajok közös fajtajegyzékéről (17.cikk) / COUNCIL DIRECTIVE 

2002/53/EC on the common catalogue of varieties of agricultural plant species (article 17)

 (EK) Nr. 1924/2006 az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról/ Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

 (EK) Nr. 1935/2004 az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és 

tárgyakról / Regulation (EC) No 1935/2004 — materials and articles intended to come into contact with food

 (EK) Nr. 1881/2006 az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek 

meghatározásáról, valamint a (EK) 629/2008 sz. rendelet szerinti változásokról / Regulation (EC) No 

1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs and changes in Regulation (EC) No 

629/2008

 (EK) Nr. 2073/2005 az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól / Regulation (EC) No 2073/2005 on 

microbiological criteria for foodstuffs

 (EU) Nr. 10/2011 az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és 

műanyag tárgyakról/ Regulation (EU) No 10/2011 of plastic materials and articles intended to come into 

contact with food.

 2002/46/EK irányelv az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről/ 

Directive 2002/46/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to food 

supplements

 (EU) 2016/2115 ajánlás a delta-9-tetrahidrokannabinol, prekurzorai és más kannabinoidok 

élelmiszerben való előfordulásának nyomon követéséről / Commission Recommendation (EU) 2016/2115 on

the monitoring of the presence of Δ9-tetrahydrocannabinol, its precursors and other cannabinoids in food 

 

Az adatok alapos vizsgálatok alapján nyertek megállapítást./The data was determined after careful 

control. 

Kérelemre az elemzések kiadhatók.  / Analyzes will be handed over on request. 

 

 


