ضوبضُ ضٍظًبهِ20042 :

تبضيد اًتطبض1392/10/01 :

ضوبضُ صفحِ ضٍظًبهِ ضْطستبى 58 :تْطاى42 :

تبضيد ًبهِ ازاضُ ثجت1392 /9 /24 :

ضوبضُ ًبهِ ازاضُ ثجت139250840001022121 :

آگهي رسمي ثبت عالمت تجاري

ضوبضُ اظْبضًبهِ ثجت عالهت 139250140001006905 :هَضخ1392/03 /26 :
ضوبضُ ثجت عالهت 206365 :هَضخ1392 /09 /24 :
هبلک عالهت :ضطكت ثيي الوللي ثبضش طجيعت يبضاى ًَع ضرص حقَقي :ثبهسئَليت هحسٍز ضوبضُ ثجت389782 :
ًطبًي :تْطاى ،فلكِ زٍم صبزقيِ ،سبظهبى آة غطثيً ،جص گلستبى زٍم ،هجتوع ازاضي ًَض قبئن ،طجقِ ٍ ،5احس 33
تبثعيت :ايطاى
كبالّب/ذسهبت/طجقِ/طجقبت:
طجقِ  : 5ضٍغي ّبي زاض ٍيي ،پوبز ثطاي هقبصس طجي ،تطكيجبت زاضٍيي ثطاي هطاقجت اظ پَست،
طجقِ  : 35صبزضات ،فطٍش،
طجقِ  : 39ثستِ ثٌسي كبالّب،
اجعاء عالهت :تصَيط يک ثطگ ثِ ضًگ طَسي ٍ ضٍي آى كلوِ كبستليٌـب ثِ ضًگ هطكـي كِ كلوبت ّلتـي فَض اٍض ثِ فبضسـي ٍ ثِ ضًگ طَسي زض
ظيـط آى ًَضتِ ضسُ ٍ ،شيل آى تصَيـط يک ثطگ ثِ ضًگ طَسي ٍ كلوبت  Castelina Healthy foreverثِ التيي ٍ زض كٌبض آى كلوبت آًتـي
كبًستيپيطي ثِ فبضسـي ٍ  Anti constipationثِ التيي ًَضتِ ضسُ هطبثق ًوًَِ ٍ هتقبضـي ًسجت ثِ كلوـبت عبم ّلتـي فَض اٍض آًتـي
كبًستيپيطي Healthy forever Anti constipationحق استفبزُ اًحصبضي ًساضز.
هست اعتجبض ثجت عالهت :زُ سبل اظ تبضيد  1392 /03 /26الي 1402/03 /26
ضوبضُ پيگيطي 1746199 :
ليٌک آگْي زض سبيت ضٍظًبهِ ضسوي:

ضئيس ازاضُ ثجت عالئن تجبضي
http://www.rooznamehrasmi.ir/Ne ws/ShowNe ws.aspx?Code=1250163

صفحِ  1اظ 1
ايي ضٍظًبهِ ثصَضت الكتطًٍيكي ٍ زض قبلت فبيل  PDFتَليس ٍ هٌتطط ضسُ است .ثطاي اطويٌبى اظ اعتجبض ٍ صحت اهضبء زيجيتبل ٍ ًسرِ چبپي ثِ ًطبًي هٌسضج زض اًتْبي آگْي
هطاجعِ ًوبييس

ضفع هسئَليت
هطبلت آگْي ّبي هٌتطط ضسُ زض ضٍظًبهِ ضسوي ثطاسبس چطذِ هطرصي كِ اظ
تقسين هفبز آى اظ سَي شيٌفع قبًًَي ثِ ازاضات ثجت (ضطكتْب) زض تْطاى ٍ
ضْطستبًْب آغبظ ٍ پس اظ جطي تططيفبت هطثَطِ ثِ صَضت آگْي تسلين ضٍظًبهِ
ضسوي كطَض ثطاي اًتطبض هي گطزز ،پيطٍي هي ًوبيس .لْصا ايي هطجع ّيچگًَِ

زذبلتي زض هفبز ٍ هٌسضجبت آگْي ّبي هعثَض ًساضتِ ٍ ًساضز.

