Public Health & Safety Department
Consumer Products Safety Section

إدارة الصحة و السلمة العامة
قسم سلمة المواد الستهلكية

Consumer Products Registration Certificate

شهادة تسجيل مواد استهلكية
مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور

Cosmetics, Personal Care & perfumes
Reference Number:

CPRE-2017-027287

:رقم المرجع

Registration Status:

Registered

:حالة التسجيل

Submission Date:

08/06/2017

:تاريخ تقديم الطلب

Registration Date:

20/08/2017

:تاريخ التسجيل

Category:

Hand Care

:صنف المنتج

Company Name:

:العلمة التجارية

INTERCARE

Brand Name:

INTERCARE CHEMICALS LTD

:اسم الشركة

United Arab Emirates

:البلد المنشأ

Country of Origin:

Product Details

تفاصيل المنتج

Product Name
Handwash Antibacterial 5 Ltrs
Important Notes :

: ملحظات هامة

Registration Certificate is valid for 5 years from date of issue & any alteration or
deletion in any way will invalid it.
Registration Certificate is granted upon company’s request and the above listed
product is freely distributed in the local market & Dubai Municipality will not be
responsible for any consequences of variations in the product.
Registration Certificate is issued upon the currently enforced regulations and
subjected for modification according to the requirements of concerned
department.

All the imported & marketed products will be subjected to inspection
and conformity with the currently enforced regulations
This certificate has been electronically generated and approved by Dubai
Municipality and does not need signature

 سنوات من تاريخ إصدارها وأي تغيير أو شطب5 شهادة التسجيل صالحة لمدة
.يلغيها
تم إصدار شهادة التسجيل بناء على طلب الشركة والمنتج المذكور أعله
 ول تتحمل البلدية أية مسؤولية في,مسموح تداوله في السواق المحلية
.حال حدوث أية تغييرات في المنتج
تم إصدار شهادة التسجيل حسب النظمة القائمة حاليا وتكون قابلة
.للتعديل حسب متطلبات الدارة المختصة والنظمة المعمول بها في حينه
كل المنتجات المستوردة أو المتداولة سوف تخضع للتفتيش و المطابقة
.وحسب النظمة المعمول بها في حينه
.
.هذه الشهادة صادرة و معتمدة الكترونيا من بلدية دبي و ليست بحاجة إلى توقيع

Consumer Product Safety Section

قسم سلمة المواد الستهلكية

. بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش و مقومات النجاح: رؤيتنا
Our Vision: Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of sustainable living.
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