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 معاونت غذا و دارو

  .................................................. واحد تولیديمدیر عامل                                          
  اینجانبان : 

  ............................................. واحد تولیدي / مسئولین فنی مسئول                                         
  

هره ب تولیدي واحد خود را مطابق با ویژگیهاي پروانه هاي تاسیس و فرآورده هاي ي برچسبگردیم که کلیه نکات مندرج بر رومتعهد می 

و همچنین الزامات مندرج در  به شرح زیر آرایشی و بهداشتی وآشامیدنی  و دنیمواد خورقانون  11مقررات ماده  ،ساخت، برداري

  زبان فارسی و خوانا رعایت نمائیم : به برچسب گذاري      دستورالعمل 
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از بیشترین به کمترین (و ذکر نام کامل و میزان مواد  ونترتیب درصد در فرموالسی درج مواد تشکیل دهنده فرآورده به -6

 نگهدارنده )
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در پروانه هاي  درج آن اعالم گردیده و بعضاًمربوطه   سازمان غذا و دارو / واحدهاي تابعهتوصیه هاي بهداشتی که از طرف   -13

  ساخت صادره الزم االجرا می باشد . بهداشتی 

  طالب و تصاویر گمراه کننده و فریبنده خودداري نمائیم. از درج م  -14

  عدم درج هرگونه تصاویر خالف شئونات اسالمی و عرف کشور    -15

  برسانم .  سازمان غذا و دارو / واحدهاي تابعهقبل از چاپ هر گونه برچسب یک نمونه از آن را به رویت   -16

  اینجانبان می باشد .  هر گونه ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت موارد فوق بعهده -17
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  دفاتر اسناد رسمی  تائید امضا توسط یکی از    فنی                                    / مسئولیننام و نام خانوادگی مسئول     
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