
GENERAL PRODUCT CATALOGUE 
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Kid's Designs



@hicandystudio

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 28716 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

16 *5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات:  40گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

سبز، زرد، نارنجی، قرمز،آبی،نارنجی قرمز، قرمز سفید، صورتی سفید رنگبندی:

Kid's Designs



www.hicandy.net



@hicandystudio



Teen's Designs



@hicandystudio

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 28716 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

TEEN's Designs

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

16 *5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات:  40گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

سبز، زرد، نارنجی، قرمز،آبی،نارنجی قرمز، قرمز سفید، صورتی سفید رنگبندی:



www.hicandy.net



@hicandystudio

love  Designs



www.hicandy.net

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 28716 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

love  Designs

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

16 *5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات:  40گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

رنگبندی: قرمز،آبی، قرمزسفید





www.hicandy.net

www.hicandy.net
instagram:hicandystudio

Kid's Designs



@hicandystudio

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 30139 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

13 *3/5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات: 33 گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

صورتی، زرد، نارنجی، قرمز رنگبندی:

Kid's Designs
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MIX  Designs



@hicandystudio

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 30139 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

13 *3/5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات: 33 گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

صورتی، زرد، نارنجی، قرمز رنگبندی:

MIX  Designs



www.hicandy.net



@hicandystudio
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love  Designs



@hicandystudio

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 30139 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

13 *3/5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات: 33 گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

صورتی، زرد، نارنجی، قرمز رنگبندی:

love   Designs



www.hicandy.net
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emoji  Designs



@hicandystudio

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 30139 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

25 * 25 * 20 سانتی متر ابعاد استند:

13 *3/5 سانتی متر اندازه آبنبات:

وزن تقریبی هرآبنبات: 33 گرم

30 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

آناناس،پرتقال،سیب،توت فرنگی،هندوانه،هلو و مخلوط میوه طعم بندی:

رنگبندی: زرد، قرمز

emoji   Designs
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Chocolate
Dragee with Biscuit

www.hicandy.net
instagram:hicandystudio



www.hicandy.net

Chocolate Dragee with Biscuit

دراژه کاکائویی روکش دار رنگی بامغز 
بیسکوییت

14 * 14 * 18 سانتی متر ابعاد استند:

12 * 6 * 2 سانتی متر ابعاد بسته بندی:

50 گرم وزن خالص:

20 عدد تعداد در استند:

120 عدد تعداد در کارتن:

دراژه کاکائویی بامغز ویفر طعم بندی:

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو
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ChocolateChocolate
Dragee with BiscuitDragee with Biscuit

www.hicandy.net
instagram:hicandystudio



www.hicandy.net

  بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
  نحوه نگهداری: درجای خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب

  بهترین دمای نگهداری: 18 درجه سانتی گراد

  مدارک: سیب سالمت معاونت غذا و دارو

  دارنده ایزو 14001 )استاندارد مدیریت زیست محیطی(    دارنده ایزو 4501 ) استاندارد مدیریت سالمت شغلی و ایمنی(

  دارنده ایزو 9001 )استاندارد مدیریت کیفیت(   و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت QAL انگلستان
ID 28716 ثبت طرح صنعتی درمرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک به شماره  

25 * 25 * 14 سانتی متر ابعاد باکس:

باكس پوچ شفاف نوع باکس:

وزن خالص:   1000 گرم

30 عدد تعداد در استند:

12 باکس تعداد در کارتن:

دراژه كاكائويي با مغز ويفر طعم:

ترکیبی رنگبندی:

Chocolate  biscuit Beans
دراژه كاكائويي با مغز ويفر



www.hicandy.net @hicandystudio +98 21 - 26640513
+98 21 - 26640543


