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ٌّگام خزيذ هحصَالت آرايطي ٍ بْذاضتي ،در هَرد هحصَالت داخلي بِ مواهول بوَدى
اعالعات بزچسب ٍ در هَرد هحصَالت ٍارداتي بِ ٍجَد بزچسب فارسي ًَيس ٍ مواهول
بَدى هطخصات درج ضذُ رٍي آى (ًصب ضذُ در ٌّگام خزيذ) دقت مٌذ.
هحصَالت آرايطي ٍ بْذاضتي را اس ضزمت ّاي هعتبز با فامتَر هعتبوز ضوزموت (داراي
سزبزه ضزمت تَي ذمٌٌذٍُ ،اردمٌٌذُ يا پخص مٌٌذُ) خزيذاري ًوايذ.
هحصَالت را با بزچسب هزتبظ ٍ هجاس (تاريخ تَي ذ ٍ اًقضا هزبَط بِ ّواى جوٌوس) بوِ
فزٍش بزساًذ.

مصرف كننده محترم!






هحصَالت آرايطي ٍ بْذاضتي را ّو طِ اس فزٍضگاُ ّاي هعتبز تْ ِ ًوَدُ ٍ بِ بزچسوب
آى دقت ًواي ذ.
اس خزيذ هحصَالت آرايطي ٍ بْذاضتي اس دستفزٍضاى هتزٍ ٍ هعابز عوووَهوي خوَدداري
ًواي ذ.
تبل غات هاَّارُ اي ،ايٌتزًتي ٍ يا خزيذ اس عزيق پ ل ٍ هجالت بِ هعٌاي هجاس ٍ سوايون
بَدى هحصَالت آرايطي بْذاضتي ً ست.

تواهي هحصَالت آرايطي بْذاضتي توَيو وذ تواهي هحصَالت آرايطي بْذاضتي ٍارداتوي
داخل حتواً بايذ داراي هطخصات سيوز رٍي حتواً بايذ داراي بزچسب فارسوي ًوَيسوي
باضذ مِ اعالعات سيز رٍي آى درج ضوذُ
بزچسب خَد باضٌذ:
است:
ًام ٍ ًَع هحصَل
ضوارُ پزٍاًِ ساخت هوحوصوَل اس ٍسارت ًام ٍ ًَع هحصَل
ضوارُ هجَس ٍاردات اس ٍسارت بوْوذاضوت،
بْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضني
درهاى ٍ آهَسش پشضني
سزي ساخت
ًام ضزمت ٍاردمٌٌذُ
تاريخ تَي ذ ٍ اًقضا
ًام مطَر تَي ذمٌٌذُ
حجن يا ٍسى فزآٍردُ
تاريخ تَي ذ
ًام ٍ ًطاًي مارخاًِ
تاريخ اًقضا
هَاد هتطنلِ
تذمزاتي در خصَظ ًحَُ هصزف فوزاٍردُ
ضزايظ ًگْذاري
خاظ
ساخت مطَر :ايزاى
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