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 لنشرة الداخليةنموذج توضيحي ل
 

 يطابق نموذج التسجيل والماكيت اسم المنتج

أقراص  –كبسوالت جيالتينية صلبة/رخوة  شكل المنتج
 مغلفة.....الخ

 مكمل غذائي

 

 أوزانها والوزن المكافيء مطابقة لبيان التركيبتكتب مرتبة تنازليا حسب  المكونات: -

 تكتب مرتبة تنازليا حسب أوزانها مطابقة لبيان التركيب مواد اخرى: -

يكتب الغرض األساسي للمنتج مطابقا لنموذج التسجيل والماكيت ثم باقي االستخدامات  االستخدامات : -

  المطابقة للمرجع

 )مطابقا للماكيت( وسهلةتكتب مبسطة  طريقة االستخدام : -

 

 الزامية لكل المنتجات التحذيرات: -

  ( مسببات الحساسية: يحتوي هذا المنتج علي-----------) 
 ، ي حالة الحمل أو الرضاعة أو تناول أي دواء أو وجود حالة مرضية

 
 استشر طبيبك قبل االستخدام.  ف

  ي حالة ظهور أعراض جانبية أو تجاوز الجرعة المحددة، توقف
 
 عن استخدام هذا المنتج واستشر طبيبك. ف

ً
 فورا

 حساسية من أي من مكونات هذا المنتج.  يستخدم إذا كان لديك ال 

  ي التحذيرات
 
 . الخاصة بكل منتجاالضافية مع باف

الصويا  –السمك ومشتقاته  –اللبن ومشتقاته  –البيض الحساسية في حالة وجود احد المكونات )مسببات 

 (المكسرات - القمح والبقوليات –

 

لشرائط و عدد االقراص بكل شريط  او كتابة حجم مع عدد االخارجية وصف شكل العبوة  العبوة: -

 مطابقا للوصف بنموذج التسجيل الزجاجة او وصف البرطمان و نشرة داخلية ) ان وجد (

 

 :والتخزين  الحفظ -

 (BOLD)تكتب بخط أكبر و  .بعيدا عن متناول األطفال في العبوة االصلية يحفظ

 درجة مئوية. 30يحفظ في مكان جاف في درجة حرارة ال تزيد عن 
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  : التصنيع -

اسم الشركة، ) ( لصالح شركةالبريد االلكترونيتصنيع )اسم المصنع، العنوان، رقم التليقون،  يكتب

 والماكيت()مطابقا لنموذج التسجيل ( البريد االلكترونيالعنوان، رقم التليقون، 

 بعد بيانات المصنع و الشركة  Boldكتابة صنع في مصر بخط  

 

  وتوضع داخل أطار Boldأكبر و تكتب بخط  :الجملة االلزامية  -

 

 

 بجميع بياناتها الى اللغة االنجليزية. يرجى ترجمة النشرة الداخلية

                                                                                                                                                                                                              

 مسئول /اسم الشخص ال

 المسمى الوظيفي /

 ختم الشركة         التوقيع/

 

 شروط االستيفاء :

 استيفاء كافة البيانات كمبيوتر -1

 مطابقة البيانات لكل المستندات األخرى المقدمة للمنتج -2

 (Company Cover Letter) على ورق الشركةيرسل  -3

 اسم الشخص المسئول ثالثي كمبيوتر -4

 توقيع حي -5

 ختم حي -6

 PDFارسال المستند  -7

 

 ملحوظة : 

 يرجي العلم أن النشرة الداخلية ليست الزامية )الحتواء الماكيت الخارجي علي كل البيانات(  -

 البيانات المكتوبة بالبيان باللون األحمرهي مجرد أمثلة لتوضيح المطلوب فقط -

 Minimum أكثر ولكن ليس أقلالبيانات المطلوبة هي أساسية وملزمة ويحق للشركة تقديم بيانات  -

Requirements 

ائي متوازن ال يعتبر هذا المنتج لتشخيص أو عالج أو مانع للمرض وال يعتبر بديل لنظام غذ

 وأسلوب حياة صحي

 


