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السادة/ yahmaa medical company       المحترمین
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 إشارة إلى طلبكم المقدم للھیئة العامة للغذاء والدواء برقم 1404-144107 وتاریخ 01/08/1441ھــ ، بشأن تصنیف المنتج الموضح بیاناتھ بالجدول أدناه: 

IRATI Internationalالُمصنع :
VITAKIDS-Dاسم المنتج :

رقم مودیل المنتج :

وصف المنتج :
food supplement that contains extract of fucus thallus (a natural source of iodine) vitamin D3 and

calcium which provides useful elements for normal biological activities ofthe body of Children for their
.well-being

ال توجد مكونات لھذا المنتجتركیبة المنتج :
الغرض من اإلستخدام كما
نص علیھ من قبل الُمصنع

:
Food Supplement that contains a natural source of vitamins which provides useful elements

نفیدكم بإن الھیئة العامة للغذاء والدواء، وبعد دراسة المنتج من جمیع النواحي التنظیمیة و العلمیة،اقرت في تاریخ 02/08/1441ھــ بتصنیف المنتج أعاله بأنھ:
منتج غذائي

 Food Product  

 شاكرین لكم حسن تعاونكم،،،،،، 

إدارة تصنیف المنتجات بالھیئة العامة للغذاء والدواء

یعتبر ھذا التصنیف ساریاً لمدة سنة ابتداًء من تاریخ صدوره 
---------------------------------------------------------------------

 في حال خضوع المنتج إلشراف الھیئة، نأمل منكم استیفاء المتطلبات لدى القطاع المختص بالھیئة قبل البدء بطرحھ، لیتسنى استكمال اإلجراءات الالزمة بھذا الشأن. نتیجة ھذا التصنیف
مرتبطة فقط بالمنتج الذي تم تصنیفھ بناًء على المعلومات المقدمة للھیئة، ویمنع استعمالھا أو استعمال اسم الھیئة العامة للغذاء والدواء أو اإلشارة لھا بأي صورة من الصور على

المنتجات أو على أي وسیلة دعائیة. كما ال یجوز إضافة أي ادعاءات سواء كانت طبیة أو تغذویة أو غیرھا او مواد في تركیبة المستحضر أو العبوة الخارجیة أو النشرة الداخلیة أو تغییر
في شكل العبوة او إضافة او حذف أي بیانات بعد تصنیف المنتج.

لتقیم أداء مستوى الخدمة  برجاء الضغط على الرابط ادناه 

انقر ھنا
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