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٦٦٥/٤٢٣١٢
١٣٩٩/٠٥/٠٤

ندارد

رئیس محترم انجمن صنعت پخش

مدیرعامل محترم کلیه شرکت های پخش

موضوع: اعالم قیمت سه گانه فروش فرآورده غذاهای ویزه( شرکت مکمل های غذایی حیاتی کارن )

سالم علیکم؛

با احترام، با استناد به مصوبه شماره ٢٣٢٠٦/ت ٥٠٦٠٣ ها مورخ ١٣٩٣/٠٣/٠٣ هیات وزیران و با توجه 
به مصوبه کمیسیون قانونی قیمت گذاری مورخ ١٣٩٩/٠٤/١١، بدینوسیله قیمت سه گانه فروش غذاهای ویژه 

شرکت مکمل های غذایی حیاتی کارن جهت اطالع و اقدام الزم به شرح ذیل اعالم می گردد:

بهای
مصرف کننده

بهای فروش
پخش به داروخانه

بهای فروش شرکت
تولیدکننده به پخش

بسته بندی شکل دارویی نام فراورده

ف
ردی

٧٥٠,٠٠٠ ریال ٦٨١,٨١٨ ریال ٦٣١,٣١٣ ریال
١٥ عدد ساشه ٢٧ 

گرمی 
پودر انترامیل پر فیبر ١

٦٥٠,٠٠٠ ریال ٥٩٠،٩٠٩ریال ٥٤٧,١٣٨ ریال
قوطی پلی اتیلن ٤٠٠ 

 گرمی

پودر
انترامیل پر فیبر ٢

٦٢٠,٠٠٠ ریال ٥٦٣،٦٣٦ ریال ٥٢١،٨٨٦ ریال پودر قوطی فلزی ٤٠٠ گرمی
انترامیل پر فیبر ٣

٦٨٠,٠٠٠ ریال ٦١٨،١٨٢ ریال ٥٧٢،٣٩١ ریال قوطی فلزی ٤٠٠ گرمی پودر
انترامیل کودکان ٤

٧٠٠,٠٠٠ ریال ٦٣٦،٣٦٤ ریال ٥٨٩،٢٢٦ ریال
قوطی پلی اتیلن ٤٠٠ 

گرمی

پودر انترامیل کودکان
٥

٨٠٠,٠٠٠ ریال ٧٢٧،٢٧٣ریال ٦٧٣،٤٠١ ریال
١٥ عدد ساشه ٢٦ 

گرمی

پودر انترامیل کودکان
٦

٧٠٠,٠٠٠ ریال ٦٣٦،٣٦٤ ریال ٥٨٩،٢٢٦ ریال قوطی فلزی ٤٠٠ گرمی پودر
انترامیل دیابتی ٧

٧٥٠,٠٠٠ ریال ٦٨١,٨١٨ ریال ٦٣١,٣١٣ ریال
قوطی پلی اتیلن ٤٠٠ 

گرمی

پودر انترامیل دیابتی
٨

٨٠٠,٠٠٠ ریال ٧٢٧،٢٧٣ ریال ٦٧٣،٤٠١ ریال
١٦ عدد ساشه ٢٤ 

گرمی

پودر انترامیل دیابتی
٩

٧٠٠,٠٠٠ ریال ٦٣٦،٣٦٤ ریال ٥٨٩،٢٢٦ ریال قوطی فلزی ٤٠٠ گرمی پودر
انترامیل پر پروتئین ١٠
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٦٦٥/٤٢٣١٢
١٣٩٩/٠٥/٠٤

ندارد

٧٥٠,٠٠٠ ریال ٦٨١,٨١٨ ریال ٦٣١,٣١٣ ریال
قوطی پلی اتیلن ٤٠٠ 

گرمی

پودر
انترامیل پر پروتئین ١١

٨٠٠,٠٠٠ ریال ٧٢٧،٢٧٣ ریال ٦٧٣،٤٠١ ریال
١٥ عدد ساشه ٢٦ 

گرمی

پودر
کودکان پر پروتئین ١٢

٥٥٠,٠٠٠ ریال ٥٠٠،٠٠٠ ریال ٤٦٢،٩٦٣ ریال قوطی فلزی ٤٠٠ گرمی پودر
انترامیل استاندارد ١٣

٦٠٠,٠٠٠ ریال ٥٤٥،٤٥٥ ریال ٥٠٥،٠٥١ ریال
قوطی پلی اتیلن ٤٠٠ 

گرمی

پودر
انترامیل استاندارد ١٤

٧٠٠,٠٠٠ ریال ٦٣٦،٣٦٤ ریال ٥٨٩،٢٢٦ ریال
١٥ عدد ساشه ٢٦،٥ 

گرمی

پودر
انترامیل استاندارد ١٥

٦٥٠,٠٠٠ ریال ٥٩٠،٩٠٩ ریال ٥٤٧،١٣٨ ریال
١٥ عدد ساشه ٢٣ 

گرمی

پودر
انترامیل استاندارد ١٦

رونوشت :
مدیر عامل محترم شرکت مکمل های غذایی حیاتی کارن

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری

جناب آقای قربانی متصدی محترم امور دفتری
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