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niedostępnym dla dzieci.
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Atest może być zmieniony luo*,u$lritt$a*ni9tYp,o ]'',, ]'
przedstawieniu stosownych dowódóurpiz§!....,,, , . ,, l .,.
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnóśĆ
po 2022-09-15 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu,

The§§ńtfieate may be corrected or cancelled
,'eft§iappropriate motivation. The ceńificate

loses its validity after 2022-09-15 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 września2017

Kerownik

The date of issue of the ceńificate: 1Sth September 2a17
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hyglEnic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Hygiene NlPH-NlH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21_354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-2,|-287
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