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CERTIFIKÁT 
 
 

NA KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY 

 

 
Číslo certifikátu: 033102 

 
 
Název podniku: Nobilis Tilia s.r.o. 
IČ: 25497006 
Trvalý pobyt/sídlo:  Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, 407 47 
 
 
V souladu s certifikačním schématem CPK, na základě inspekce provedené ve dnech 26.11.2020, 
01.12.2020 a Zprávy o hodnocení ze dne 08.12.2020 bylo zjištěno a ověřeno, že složení 
kosmetických přípravků uvedených v příloze tohoto certifikátu splnilo požadavky CPK Standardů, 
vydání 3. 
 
KEZ o.p.s. potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněn používat ochrannou známku CPK bio 
při označování kosmetických přípravků uvedených v příloze certifikátu. 

Tento certifikát platí od 08.12.2020 do 08.03.2022. 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne  08.12.2020 Ing. Kamil Pecka 

 vedoucí certifikačního orgánu 

  

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

 
 
 

 
 

Poučení: 
Dnem vydání tohoto certifikátu končí platnost všech certifikátů a příloh dříve vydaných. Tento certifikát zůstává majetkem 
KEZ o.p.s. a pozbývá platnost nahrazením dalším certifikátem, uplynutím doby, na kterou byl vystaven, ukončením smluvního vztahu. 
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Seznam certifikovaných kosmetických přípravků podle žádosti ze dne: 01.12.2020 

Název (označení) 

Arganový krém 

Arganový oční krém 

Bambucká fantazie 

Bio Arganový olej 

Bio Jojobový olej 

Bio Šípkový olej 

Bioaktivní omlazující krém 

Bioaktivní pleťová maska 

Dětská pomáda Bětka 

Dětský eukalyptový balzám Davídek 

Dětský krém Olinka 

Dětský masážní olej Žofie 

Dětský nosní olej Vilík 

Druhý porodní olej 

Eukalyptový bio balzám 

Heřmánek římský v jojobovém oleji 

Hypoalergenní krém 

Jasmín v jojobovém oleji 

Jemný krém na ruce 

Kojenecký olej na bříško Amálka 

Kojenecký olej na zoubky Jakoubek 

Kojenecký olej Růženka 

Konopný olejový multigel 

Krém na obličej pro muže 

Květová voda bio heřmánek 

Květová voda bio levandule 

Květová voda bio růže 

Lípa v jojobovém oleji 

Masážní olej na hráz 

Masážní olej na prsa 

Masážní olej při kojení 

Meduňka v jojobovém oleji 

Mimóza v jojobovém oleji 

Mycí intimní balzám Jůlinka 

Neroli v jojobovém oleji 

Nosní gel forte 

Obličejový olej Da Vinci 

Obličejový olej karotenový s Aloe vera 

Obličejový olej levandulový 

Obličejový olej Monet 

Obličejový olej neutrální 

Obličejový olej růžový 

Ochranná pomáda na rty 

Olej po porodu 

První porodní olej 

Regenerační olej na rozšířené žilky 
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Název (označení) 

Růže v jojobovém oleji 

Santal v jojobovém oleji 

Slaměnkový krém 

Těhotenský olej Poupátko 

Tělový a masážní olej Celulitida 

Tělový a masážní olej Dotek jara 

Tělový a masážní olej Imunita 

Tělový a masážní olej Křečové žíly 

Tělový a masážní olej Lymfa 

Tělový a masážní olej Neutrální 

Tělový a masážní olej Neutrální karité 

Tělový a masážní olej Péče o ledviny 

Tělový a masážní olej Péče při migréně 

Tělový a masážní olej Péče při striích 

Tělový a masážní olej Příliv energie 

Tělový a masážní olej Radost ze života 

Tělový a masážní olej Stimulace svalů 

Tělový a masážní olej Tantra 

Tělový a masážní olej Uvolnění 

Tělový a masážní olej Zklidnění 

Tělový peeling s gardénií 

Terpénový bio balzám 

Vanilka v jojobovém oleji 

Zvláčňující krém na nohy 
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