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1. Parametry jakościowe 

• wygląd: żółta do żółto-zielonkawej 

barwy ciecz 

• zapach: charakterystyczny  

• gęstość (20ºC): 0,835 – 0,855  

• współczynnik refrakcji (20ºC): 1,470 – 

1,480 

• skręcalność optyczna: +57º - +71º 

• zawartość aldehydów: min. 2,5% 

2. Przechowywanie 

• przechowywać w chłodnym 

pomieszczeniu, bez dostępu światła, w 

szczelnych opakowaniach, 

zabezpieczone przed utlenieniem 

3. Opakowanie 

• HDPE opakowania 

4. Termin ważności 

• 12 miesięcy w zalecanych warunkach i 

opakowaniu 

5. Deklaracja GMO 

• produkt i surowce użyte do produkcji 

są wolne od GMO 

6. Deklaracja o alergenach 

• produkt nie zawiera substancji ani 

produktów powodujacych alergie lub 

reakcje nietolerancji, wymienionych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 z 

dnia 25 października 2011 r. 

7. Informacja o radiacji 

• produkt nie był poddany radiacji oraz 

nie zawiera takich składników 

8. Status 

• 100% naturalny 

9. Zastosowanie 

• preparat aromatyczny 

10. Surowiec użyty do produkcji 

• Cytryna zwyczajna (Citrus limon L. ) 
11. Kraj pochodzenia 

• Włochy 

12. Metoda otrzymywania 

• produkt otrzymany metodą ekstrakcji 

wodnej 

13. Informacja dot. wartości odżywczej 

• Środki aromatyzujące są zwolnione 

z wymogu przedstawiania 

obowiązkowej informacji o 

wartości odżywczej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 

1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. 

14. Dodatkowe informacje 

• unikać kontaktu z oczami i skórą, nie 

wdychać 

• w trakcie stosowania nosić gogle 

ochronne na twarz oraz rękawice
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1. Organoleptic parameters 

• appearance: yellow to yellowish-

greenish liquid  

• odour: characteristic 

• specific gravity (20ºC): 0,835 – 0,855  

• Refractive index (20ºC): 1,470 – 1,480 

• optical rotation: +57º - +71º 

• aldehyde content min 2,5% 

2. Storage 

• store in full, tight containers in a cool 

dry place, protected form light and 

oxidation 

3. Package 

• HDP container 

4. Shelf life 

• best before 12 months under the 

specified storage conditions 

5. GMO statement 

• this product and the raw material used 

to produce said product are free from 

GMO 

6. Allergen 

the product does not contain substances and 

products causing allergies or intolerances, 

listed in Regulation (EU) No 1169/2011 of 25 

October 2011. 

7. Ionizing radiation statement 

• this product and its ingredients is not 

treated with ionizing radiation 

8. Suitability data 

• 100% natural 

9. Intented use 

• fragrance/ flavour 

10. Raw material used for production 

• Lemon (Citrus limon L. ) 
11. Country of origin 

• Italy 

12. Method of obtaining 

• product obtained by water 

extraction 

13. Nutritional data 

• Flavorings are exempted from the 

requirement to provide mandatory 

nutrition declaration in accordance 

with Regulation (EU) No 

1169/2011 of 25 October 2011 

14. Additional information 

• avoid contact with skin and eyes 

• wear face shields/goggles and hand 

gloves while handling
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