Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Vital Esthetique

Fransa

30.04.2019

Müsbət

Ekspertiza nəticəsi
Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyaluronica Mesolift, inyeksiya üçün
məhlul, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Hyaluronica Mesolift

İnyeksiya üçün məhlul

1 ml

Sodiumhyaluronate-12.5 mg

Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate,
Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium
chloride

Hyaluronica 3

inyeksiya üçün gel

1 ml

Cross-linked sodiumhyaluronate-24.5 mg

Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate,
Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium
chloride

Vital Esthetique

Fransa

29.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyaluronica 3, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyaluronica 2

inyeksiya üçün gel

1 ml

Cross-linked sodiumhyaluronate-23.5mg

Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate,
Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium
chloride

Vital Esthetique

Fransa

30.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyaluronica 2, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyaluronica 1

inyeksiya üçün gel

1 ml

Cross-linked sodiumhyaluronate-15.5 mg

Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate,
Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium
chloride

Vital Esthetique

Fransa

30.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyaluronica 1, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Cerebromax

Kapsul

3 x 10

Phosphatidylcholine - 100 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Ginkgo biloba
extract - 100 mg, Lecithin - 27 mg, Coenzyme Q10 - 16 mg

Maize starch, Lactose monohydrate, Talc,
Anhydrous colloidal silicon dioxide, Magnesium
stearate. Gelatine

Nutraceutical&Cosmetics
SRL

Rumıniya

30.04.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cerebromax (kapsul №30) adlı məhsul
beynin koqnitiv funksiyalarını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan vasitə
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki,
məhsulun tərkibində olan Ginko biloba bitkisi bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin tərkibinə dair dünyada istinad sənədi kimi praktiki sahədə
istifadə olunan Pamela Masonun “Dietary Supplements ” (III nəşr) adlı
əsərinə əsasən bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkibində 40-80
mq miqdarında tövsiyə olunur..Həmçinin, ekspertizanın bir hissəsini
laboratoriya analizləri təşkil etmişdir. Laboratoriya analizinın nəticəsində
kapsulun orta çəkisi 0.4129 q, tərkibi : 0.3143 q (NS-ə əsasən kapsulun
tərkibinin çəkisi 0.540-0.660 q olmalıdır) olaraq aşkar edilmişdir.Çəkidən
kənaraçıxma 0.600 q +/- uyğun deyil.

Evolyx

Kapsul

2 x15

Omega - 3 - 200 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B1 - 1.2 mg, Vitamin B2
- 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B12 - 3.5 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg,
Vitamin E - 13 mg, Biotin - 60 mcg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin B5 - 5 mg,
İodine - 100 mcg, Zinc - 2.25 mg, Selenium - 30 mcg

Mono and diglycerides of fatty acids, Soybean
lecithin, Silixon dioxide, Beeswax yellow, Bovine
gelatin, Glycerol, Water, Yellow iron oxide,
Candurin cold lustre

Curtis Health Caps
Sp.z.o.o

Polşa

26.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evolyx ( kapsul, № 30) adlı məhsul
omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

4 x 15

Cellulose, Cross-linked sodium carboxymethyl
Bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) - 460 mg (Including anthocyanins cellulose salt, Silicon dioxide, Magnesium salts of
115 mg), Zinc gluconate - 69 mg (Including zinc - 10 mg, Vitamin C - 50
fatty acids, Hydroxypropyl methylcellulose, Talc,
mg, Vitamin E preparation 50% /DL-alpha-tocopheryl acetate/ - 35.76 mg
Titanium dioxide, Fatty acids,
(Including vitamin E – 12 mg), Troxerutin - 10 mg, Rutin - 10 mg, Vitamin
Hydroxypropylcellulose, Indigotine lake, Azorubine
B6 - 2 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg
lake

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bioretinof (tablet №60) adlı məhsul
gözün görmə qabilyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Qeyd: qablaşma üzərində olan məlumatların Azərbaycan dilində də qeyd
edilməsi (BFMQƏ olması və dərman vasitəsi olmaması hadqa
informasiyalar daxil olmaqla) zəruridir.

Bioretinof

Stamax

Tablet

Kapsul

2

Extr Oxycoccus - 80 mg, Extr Arctostaphylos Uvae ursi 4:1 - 80 mg,
Orthosiphonis Folium Extr. - 72.6 mg, Sonchi folium Extr. - 72.6 mg,
Sericocalycis Folium Extr - 80 mg, Alpinia officinarum Extr. - 66 mg,
İmperatae Rhizoma Extr. - 33 mg, Cubebae fructus Extr. - 9.9 mg, Carica
papaya Extr - 9.9 mg, Phyllanthi Herba - 66 mg

Silicium dioxide, Magnesium stearate

LEK-AM

Par Pak doo

Polşa

Serbiya

29.04.2019

26.04.2019

Müsbət

Xepalina

Kapsul

2

Ext. Silybum marianum (Adı alaqanqal)( 80% silimarinə qədər
standartlaşdırılmış)-175 mq;Ext. Cynara scolymus (Ənginar) yarpaqlanın
quru ekstraktı( 5% sinarinə qədər standartlaşdırılmış)- 100 mq;Xolin -80
mq;L- metionin-40 mq;Vitamin C -60 mq;Vitamin B6 -1,4 mq.

maqnezium stearat, aerosil

Par Pak doo

Serbiya

29.04.2019

Müsbət

Vitamig

Kapsul

2 x 15

Magnesium oxide – 625 mg, Vitamin B6 – 2 mg

Magnezium stearate, Aerosil, Microcrystalline
cellulose

Par Pak doo

Serbiya

24.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən STAMAX(kapsul № 30) adlı məhsul
sidik-ifrazat sisteminin iltihabi xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
QEYD:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada tərkib,istifadə qaydaları,
əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq yazılsın.İstifadə üzrə təlimatda “
“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı
əvəz etmir”; “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; “Hamiləlik və
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazıları əlavə olunsun
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XEPALİNA(kapsul № 30) adlı məhsul
qaraciyərin müxtəlif xəstəliklərinin müalicəsində koməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "tərkib" bəndində köməkçi
maddələr rəyə uyğun olaraq yazılsın(istehsalçı tərəfindən göstərilən
sənədə əsasən)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamig (kapsul №30) adlı məhsul
maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cipaton (tablet №50) adlı məhsul b qrup
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qlistofit(kapsul № 30) adlı məhsul
helmintozların müalicəsində v profilaktikasında tövsiyə olunan preparat
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə
ki,məhsulun tərkibində Artemisia və Viscum cinslərinə aid olan bitkilər
mövcuddur, bunlarda ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən
24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların
dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə
əsasən BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərin
siyahısına daxildir.

Cipaton

Tablet

1 x 50

Vitamin B1 – 3 mg, Vitamin B2 – 3.4 mg, Vitamin B3 – 25 mg, Vitamin B5 –
5 mg, Vitamin B6 – 2 mg, Vitamin B7 – 150 mcg, Vitamin B9 – 400 mcg,
Vitamin B12 – 7.5 mcg

Magnezium stearate, Microcrystalline cellulose,
Talc, Lactose

Par Pak doo

Serbiya

24.04.2019

Müsbət

Qlistofit

Kapsul

3

Cucurbitae semen - 75.0 mg, Allium sativum - 50.0 mg, Folia Artemisia
Absinthum - 50.0 mg, Rhiomata Valerianae - 50.0 mg, Tanacetum vulgare 25.0 mg, Viscum album - 25.0 mg

Lactose, Solani amulum, Filler calcium stearate
E470, Stabilitorque cellulosum microcrystallicum
E466

İTŞ Farmakom MMC

Ukrayna

24.04.2019

Mənfi

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

29.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devrin ( daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Devrin

Daxilə qəbul üçün məhlul

30 ml

Cholecalciferol - 100000 IU

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionize
water

Hyalux Kiss

İnyeksiya məhlulu

1 ml

Sodium Hyaluronate-20mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Zhejiang Jingjia Medical
Technology Co. Ltd

Çin Xalq Respublikası

26.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyalux Kiss, inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml,
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada
dodaqların korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyalux Deep

İnyeksiya məhlulu

1 ml

Sodium Hyaluronate-20mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Zhejiang Jingjia Medical
Technology Co. Ltd

Çin Xalq Respublikası

26.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyalux Deep, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyalux Extra Deep

İnyeksiya məhlulu

2 ml

Sodium Hyaluronate-20mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Zhejiang Jingjia Medical
Technology Co. Ltd

Çin Xalq Respublikası

26.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyalux Extra Deep, inyeksiya üçün gel,
2x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Depovit

məhlul

15 ml

Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml-də 30 damcı, 1 damcıda isə 110 BV Vtamin D3
mövcuddur)

Olive oil

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Depovit" məhlul (damcı) 15 ml” adlı
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Xanthan gum, Potassium sorbate, Glycerol,
Sucralose, Citric acid, Prufied water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

29.04.2019

Müsbət

Curtis Health Caps
Sp.z.o.o

Polşa

24.04.2019

Müsbət

Kofinol

Şərbət

100 ml

RelinOx

Kapsul

3 x 10

Talecal

Tablet

3 x 10

Linden (Tilia cordata) flowers extract – 200 mg, Althea officinalis root
extract – 100 mg, Thymus vulgaris herb extract – 100 mg

Soybean oil refined, Beeswax yellow, Soybean
Magnesium - 200 mg, Melissa officinalis - 100 mg, Passiflora incarnata - 100
lecithin, Bovine gelatin, Glycerol, Water, Cochineal,
mg, Vitamin B6 - 3 mg
Candurin Silver Lustre, Black iron oxide

Calcium lactate – 400 mg (equivalent as elemental Calcium – 74 mg),
Calcium phosphate (dibasic) dehydrate – 860 mg (equivalent as elemental
Calcium – 200 mg, as elemental Phosphorus – 155 mg, Magnesium
hydroxide – 150 mg (equivalent as elemental Magnesium – 62 mg),
Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (equivalent as elemental
Zinc – 10 mg), Copper Gluconate – 10.7 mg (equivalent as elemental
Copper – 1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin K2) – 70 mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl Pyrrolidone,
Polyviol, Titanium Dioxide, Talc, Polyethylene
Glycol, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide

Maximum Sağlık
Ürünleri Ltd

Türkiyə

26.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kofinol (şərbət 100 ml) adlı məhsul yuxarı
tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşma üzərində təsireidici maddələrin yazılışında yol verilən
texniki səhvin düzəldilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş RelinOx (kapsul №30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Talecal (tablet №30) adlı məhsul kalsium
defisiti ilə bağlı vəziyyətlərin kompleks müalicəsi və profilaktikası üçün
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil

El-Sorbent

gel

20 q

Silisium dioxide - 3 g, Polymethylsiloxane polyhydrate - 9 g, Lactulose - 0.04
g, Vitamin C - 0.01 g

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium
benzoate, Xanthan gum, Sucralose

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

Enser Forte

Kapsul

3 x 10

Pancreatiin - 340 prot.ED.FIP. (113 mg), Serrapeptase - 40000 ME (50 mg),
Papain - 90 ED.FIP (18 mg), Bromelain - 225 ED.FIP (45 mg), Tripsin - 360
ED.FIP (12 mg), Lipase - 34 ED.FIP (10 mg), Amylase - 50 ED.FIP (10 mg),
Chymotrypsin - 300 ED.FIP (0.75 mg), Rutin -50 mg

Corn starch, Gelatine

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

200 ml

Vitamin A - 1500 IU, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 5 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Vitamin B7 - 50 mcg, Vitamin B9 - 350 mcg,
Sucralose, Xanthan gum, Glycerol, Caramel flavor,
Vitamin B11 - 250 mg, Vitamin B12 - 2 mcg, Vitamin D3 - 300 IU, Vitamin E
Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate,
- 22 IU, Zinc - 10 mg, İod -100 mcg, Chromium - 40 mcg, Magnesium - 200
Deionized water
mg, Selenium - 45 mcg, Molybdenum - 60 mcg, Manganase - 1.5 mg,
Copper - 0.9 mg

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə

23.04.2019

Müsbət

Normavit

Elaybifi

Şərbət

Kapsul

2

Biotop

Tablet

3 x 10

Deprenol Plus

Daxilə qəbul üçün məhlul

30 ml

Densa

Reyoungel Deep

Atigen

Pantotin

Daxilə qəbul üçün məhlul

inyeksiya üçün gel

Tablet

Şərbət

Lactobacillus acidophilus - 300 millions, Lactobacillus rhamnosus GG - 300
millions, Streptococcus thermophilus - 300 millions, Bifidobacterium lactis 300 millions, Lactobacillus casei - 300 millions, Lactobaciluus paracasei - 431
millions, Saccharomyces boulardii - 1.7 milliards

Corn starch, Gelatine

Glutamine - 50 mg, Magnesium - 60 mg, Calcium - 200 mg, Vitamin A 1113 IU, Vitamin B1 - 600 mcg, Vitamin B2 - 600 mcg, Vitamin B6 - 2 mcg,
Microcrystalline cellulose, Gum arabic, Magnesium
Vitamin B7 - 55 mcg, Vitamin B9 - 100 mcg, Melissa officinalis leaf dry
stearate, Polyvinylpyrrolidone
extract - 50 mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 100 mg, Ginkgo
biloba leaf dry extract - 40 mg

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

05.04.2019

Müsbət

Türkiyə

29.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deprenol Plus ( daxilə qəbul üçün
məhlul, 30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Densa ( daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Reyoungel Deep, inyeksiya üçün gel, 2
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada
üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Qeyd. İdxal zamanı qablaşdırma üzərində və istifadə təlimatında
istehsalcı kimi "Shanghai Reyoungel Medical Tecnhology Co. Ltd" Çin
Xalq Respublikasının göstərilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Atigen (kapsul №30) adlı məhsul dayaqhərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pantotin (şərbət 100 ml) adlı məhsul MSS
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan məhsul olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərildiyi kimi dəyişdirilməsi zəruridir.

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Cholecalciferol - 45000 IU

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionize
water

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

2 ml

Sodium hyaluronate 24 mg/ml

sodium chloride, Sodium phoshate dihydrate,
Disodium phosphate monohydrate, Water for
injection

Shanghai Reyoungel
Medical Tecnhology Co.
Ltd

1

Chondroitin sulfate – 150 mg, Glucosamine sulfate – 750 mg,
Methylsulfonylmethane – 300 mg

Dicalcium phosphate dehydrate, Avicel PH102, PVP
K30, Acdisol, Magnesium stearate

A Pharma Sağlık
Ürünleri A.S

Acidum hopantenicum – 100 mg, Vitamin B2 – 0.05 mg, Vitamin B6 – 0.05
mg

Purified water, Fructose, Potassium sorbate

Müsbət

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionize
water

100 ml

05.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elaybifi (kapsul, №20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biotop (tablet, №30) adlı məhsul sinir
sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Cholecalciferol - 45000 IU

30 ml

Türkiyə

Ekspertizaya təqdim olunmuş El-sorbent (gel, saşe №10 x 20 q) adlı
məhsul orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 3.3.6 bəndinə
uyğun olaraq məhsul uşaqlara və hamilələrə tövsiyə olunduğu halda
onun təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim
edilmədiyi üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
"istifadə qaydası və dozası" bəndində qeyd edilmiş "6-14 yaş arası
uşaqlarda 1stik paket gündə 1 dəfə qəbul etmək " və "əks göstərişlər"
bəndində qeyd edilmiş "hamiləlik və laktasiya dövründə kontrasepsiya
deyil" yazılarının ləğv edilməsi zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "müalicə
kursu" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Enser-forte (kapsul, № 30) adlı məhsul
mədə - bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Normavit (şərbət 200 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə yaş həddinin rəydə qeyd edildiyi kimi göstərilməsi
zəruridir

MM Vitapharm-Com
MMC

Türkiyə

Çin Xalq Respublikası

Türkiyə

Moldova

29.04.2019

23.04.2019

19.04.2019

16.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Helix Plus(şərbət,150 ml) adlı məhsul
helmintozların müalicəsində v profilaktikasında tövsiyə olunan preparat
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə
ki,məhsulun tərkibində Artemisia cinsinə aid olan bitki mövcuddur, bu
da ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki
tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün
qadağan olunan bitkilərin siyahısına daxildir. Bu bitkinin efir yağının
tərkibində olan "tuyon" maddəsinin orqanizmə mənfi təsiri ilə bağlı
EFSA(Avropa Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi) onu BFMQƏ-in tərkibində
istifadəsini tövsiyə
etmir(https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.
2663).Həmçinin. məhsulun tərkibində olan inqredientlər EMEA/ ADAnın(Avropa Dərman Agentliyi) tövsiyələrinə görə uşaqlarda istifadə
olunmur.

Helix Plus

Şərbət

150 ml

Balqabaq toxumu eksraktı-200 mg;Qoz yarpaqı ekstraktı-10 mq;Sarımsaq
ekstraktı-0,5 mq;Acı yövşan ekstraktı-15 mkq;Kəklikotu ekstraktı-250 mkq.

təmizlənmiş su;qliserin; limon
turşusu;etanol;böyürtkən dadlandırıcsı;natrium
benzoat;natrium saxarin.

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

26.04.2019

Mənfi

Fillarmony Volume

İnyeksiya məhlulu

2 ml

Sodium Hyaluronate-23mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Bloomage Freda
Biopharm Co.Ltd

Çin Xalq Respublikası

26.04.2019

Müsbət

Fillarmony Base

İnyeksiya məhlulu

1 ml

Sodium Hyaluronate-23mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Bloomage Freda
Biopharm Co.Ltd

Çin Xalq Respublikası

26.04.2019

Müsbət

Fillarmony Biorevital

İnyeksiya məhlulu

2,5 ml

Sodium Hyaluronate-15mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Bloomage Freda
Biopharm Co.Ltd

Çin Xalq Respublikası

26.04.2019

Müsbət

Migrafen

Kapsul

3 x 10

Fewerfew (Tanacetum parthenium) leaf extract (Parthenolides - 0.4 mg) 200 mg, Magnesium - 150 mg, Riboflavin - 6 mg

Corn starch, Gelatine

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

Prast-Vit

Tablet

2 x 15

Pumpkin (Cucurbita pepo) seed powder – 700 mg, Dwarf Palm (Serenoa
repens) fruit soft extract – 140 mg, L-arginine – 70 mg, Zinc sulphate
(monohydrate) – 32.94 mg (equivalent to 12 mg of Zinc), Vitamin E – (Dalpha tocopherol) – 5 mg, Sodium selenite – 32.85 mcg (equivalent to 15
mcg of Selenium)

Microcrystalline cellulose

Vitamin Grup İlaç
Makina Kozamtik Bitkisel
və Tarım Ürünleri Gida
Turizm İth. İhr. San ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

26.04.2019

Müsbət

Crystal Deep

inyeksiya üçün gel

1 ml

Hyaluronic acid - 20 mg/ml

Lidocaine hydrochloride, Phosphate buffered saline

Bio Standart İnc

Cənubi Koreya

29.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Crystal Deep, inyeksiya üçün gel, 1x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Crystal Lite

inyeksiya üçün gel

1 ml

Hyaluronic acid - 20 mg/ml

Lidocaine hydrochloride, Phosphate buffered saline

Bio Standart İnc

Cənubi Koreya

29.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Crystal Lite, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml,
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Crystal Ultra

inyeksiya üçün gel

1 ml

hyaluronic acid - 20 mg/ml

Lidocaine hydrochloride, Phosphate buffered saline

Bio Standart İnc

Cənubi Koreya

29.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Crystal Ultra, inyeksiya üçün gel, 1x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fillarmony Volume, inyeksiya üçün gel,
2.0 ml №1, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Fillarmony Base, inyeksiya üçün gel, 1.0
ml №1, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada
üz dərisinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Fillarmony Biorevital, inyeksiya üçün
məhlul, 2.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Migrafen (kapsul, №30) adlı məhsul
miqren xəstəliyinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda bitkinin
adının Azərbaycan dilində tərcüməsinin (Dağ tərxunu) düzgün qeyd
edilməsi və yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Prast-Vit (tablet №30) adlı məhsul kişi
cinsi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil

Neym

Daxilə qəbul üçün məhlul

150 ml

Zinc sulphate heptahydrate (eq to Zinc - 4 mg) - 17.69 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize
water, Glycerin, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

29.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neym ( daxilə qəbul üçün məhlul, 150
ml) adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.

ACD-A

inf/m

750 ml

Sodium citrate dihydrate – 3.18 g, Sodium acetate trihydrate – 4.42 g,
Sodium dihydrogen phosphate dehydrate – 1.05 g, Disodium hydrogen
phosphate dodecahydrate – 7.69 g, Potassium chloride – 0.37 g,
Magnesium chloride hexahydrate – 0.30 g, Sodium chloride - 4.05 g

Water for injection

Terumo BCT, Inc

ABŞ

04.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş ACDA (məhlul 750 ml) adlı məhsul qanın
ekstrakorporal işləməsi zamanı istifadə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi
ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

ACD-A

inf/m

800 ml

Acidum citricum monohydricum - 8 g, Natrii citras - 22 g, Glucosum
monohydricum - 24.5 g

aqua (ad iniectabilia 1000 ml)

Macopharma

Fransa

04.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş ACD-A (məhlul 800 ml) adlı məhsul qanın
ekstrakorporal işləməsi zamanı istifadə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi
ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Folikulon

Xandrolife +

Calmax

Kapsul

Kapsul

Tablet

3 x 10

Folic acid - 400 mcg

(3 x 10)

Glucosamine sulfate - 250 mg, Chondroitiin sulfate - 200 mg,
Methylsulfonylmethane - 187.5 mg, Type 2 Collagen - 20 mg, Hyaluronic
Acid - 5 mg

3 x 10

Calcium carbonate (eq to Calcium - 600 mg) - 1500 mg, Magnesium oxide
(eq to Magnesium - 150 mcg ) - 250 mcg, Zinc oxide (eq to Zinc - 5 mg) 6.250 mg, Vitamin D3 (100,000 IU/g (eq to Vitamin D3 - 10 mcg)) - 4 mg,
Vitamin K2 (1.3% dilution, eq to Vitamin K2 - 39 mcg)

Nutraceutical&Cosmetics
SRL

Türkiyə

Rumıniya

25.04.2019

20.04.2019

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folikulon (kapsul №30) adlı məhsul fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xandrolife+ (kapsul №30) adlı
məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calmax (tablet , №30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə
ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Qeyd1: Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "tabletka" yazısının
"tablet və ya həb" yazısı ilə , Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda məhsulun "təsiri" bəndində qeyd edilmiş "qida əlavəsi"
yazısının "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə, "istifadə qaydası
və dozalanma" bəndində qeyd edilmiş "təyinat olunur" yazısının "təyin
olunur" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Qeyd2: Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş məlumatın
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və məhsulun tərkibində yol verilmiş
texniki səhvin (Maqnezium oksid birləşməsi 0.250 mq əvəzinə
Maqnezium elementi 0.250 mq miqdarında qeyd edilib) aradan
qaldırılması zəruridir.
Qeyd3: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, “Tövsiyə
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”,“Hamiləlik və laktasiya dövründə,
xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”
yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marinorm ( kapsul, № 60) adlı
məhsul omeqa -3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim
olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Energy Drink(paket № 8) adlı
sərinləşdirici və gümrahlaşdırıcı içki hazırlamaq üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimac (tablet № 30) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası bəndində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) qeyd
edilməsi zəruridir.

22.04.2019

Müsbət

İnstantina Entwicklungsund produktions
Ges.m.b.H

Avstriya

29.04.2019

Müsbət

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

24.04.2019

Müsbət

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Zhejiang Jingjia Medical
Technology Co. Ltd

Çin Xalq Respublikası

25.04.2019

Müsbət

Sodium Hyaluronate-20mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Zhejiang Jingjia Medical
Technology Co. Ltd

Çin Xalq Respublikası

25.04.2019

Müsbət

Sodium Hyaluronate-20mg

Sodium Chloride, Sterile water for injection

Zhejiang Jingjia Medical
Technology Co. Ltd

Çin Xalq Respublikası

25.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyomax Deep, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omuvit (tabletl №30) adlı məhsul gözün
görmə qabilyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində olan
məlumatların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi (BFMQƏ olması və
dərman vasitəsi olmaması hadqa informasiyalar daxil olmaqla) zəruridir.

4 x 15

Omega - 3 fish / salmon oil - 500 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60 mg, Vitamin
E - 1.5 mg

Energy Drink

toz

27,5 q

Vitamin B2-0.8 mq;Niasin-9 mq;Pantoten turşusu-3 mq;Vitamin B6-1
mq;Vitamin C-30 mq;Vitamin B12-0.5 mkq;Taurin-500 mq;Kofein-55
mq;Qlükuronolakton-121mq;İnozitol-24.8 mq.

Unimac

Tablet

1

Hyomax Extra Deep

inyeksiya üçün gel

2 x 2,0 ml

Sodium Hyaluronate-20mg

Hyomax Lips

inyeksiya üçün gel

2 x 1,0 ml

Hyomax Deep

inyeksiya üçün gel

2 x 1,0 ml

2

Maize starch, Purified water, Isopropyl alcohol,
Povidone K30, Croscarmellose sodium, Colloidal
silicon dioxide anhydrous, Talc, Magnesium
stearate, Opadry white

A Pharma Sağlık
Ürünleri A.S

Türkiyə

Yunanıstan

Kapsul

Tablet

SiO2, Magnesium stearate, Maltodextrin

A Pharma Sağlık
Ürünleri A.S

Chrispa alpha
Pharmaseuticals S.A

Marinorm

Omuvit

Magnesium stearate, Aerosil 200, Maltodextrin

Bovine gelatine, Glycerol, Water

şəkər, turşulaşdırıcı-limon turşusu, qlükoza,
natriumbikarbonat, meyvə dadlandırıcısı,
çuğundurtozu, ərəb kitrəsi.

Cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Ludipress,
L-arginine - 500 mg, Maca (Lepidium meyenii) extract - 170 mg, Horny Goat
Nutraficient green, Croscarmellose sodium,
weed (Epimedium sp) extract - 50 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Panax
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol,
ginseng extract - 25 mg
Deionized water

Marigold extract – 50 mg (lutein – 5 mg, zeaxanthin – 1 mg), Bilberry
extract – 30 mg, Vitamin C – 80 mg

Sorbitol, Magnesium stearate, Talc

Vitar s.r.o

Çex respublikası

25.04.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyomax Extra Deep, inyeksiya üçün gel,
2x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyomax Lips, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada
dodaqların korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Orxinon-M

Kapsul

3 x 10

Ubiquinone (Coenzyme Q10) - 50 mg, Choline - 100 mg, Magnesium
hydroxide - 400 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Folic acid - 550 mcg, Potassium
iodide - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

22.04.2019

Müsbət

Altin

Şərbət

100 ml

Althea officinalis – 162.5 mg, Ocimum sanctum – 125 mg, Zingiber officinale
– 50 mg, Mentha piperita – 1.5 mg

Sodium Benzoate, Bronopol, Colour (As permitted),
Sorbitol, Glycerin, Citric acid, Flavour (As
permitted), Syrup (40% sugar base& Q.S aqua)

Brawn Laboratories
Limited

Hindistan

17.04.2019

Mənfi

Ormehep

Kapsul

3 x 10

Phospholipids - 300 mg. Alpha lipoic acid - 100 mg, Cynara scolymus
(Artichoke) leaf extract - 100 mg, Silymarin - 70 mg, İnosit - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

NeoFol

Tablet

1

Folic acid - 360 mcg, İodine - 100 mcg, Vitamin B6 - 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

26.04.2019

Müsbət

Folsi

Tablet

1

Folic acid - 360 mcg, İodine - 100 mcg, Magnesium sulphate (eq to
Magnesium ) - 200 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Tricalcium
phosphate, Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

22.04.2019

Müsbət

Natacal - D3

Calvit-D3 Kids

Daxilə qəbul üçün məhlul

Daxilə qəbul üçün məhlul

200 ml

150 ml

Calcium citrate (eq to Calcium - 70.15 mg) - 200 mg, Magnesium sulphate
(eq to Magnesium - 43.76 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 0.005 mg (200 IU)

Guar gum, Peppermint oleum, Sodium bi
carbonate, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Citric acid monohydrate, Deionize water, Xanthan
gum, Ascorbic acid, Glycerin

Calcium citrate (eq to Calcium - 140.3 mg) - 400 mg, Magnesium sulphate
(eq to Magnesium - 43.76 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 0.005 mg (200 IU),
İnositol - 100 mg

Guar gum, Peppermint oleum, Sodium bi
carbonate, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Citric acid monohydrate, Deionize water, Xanthan
gum, Herbal colouring for food, L-Ascorbic acid,
Glycerin

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

Türkiyə

26.04.2019

26.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orxinon- M( kapsul, № 30) adlı
məhsul vitamin-mineral və vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki
tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən aparılmış ekspertiza nəticəsində
müəyyən olunmuşdur ki, ekspertizaya təqdim olunmuş Altin (şərbət
100 ml) adlı məhsul mütəmadi öskürək tutmaları zamanı tənəffüs
yollarının qıcıqlanmasını azaltmaq məqsədilə tövsiyə olunan məhsul
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə
ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi BFMQƏ-in
tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
Həmçinin köməkçi maddə kimi bronopol istifadə olunmuşdur ki,
beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız kosmetik məhsulların
tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna bilər və daxilə qəbul
olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir. (Handbook of
Pharmaceutical Excipients)
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ormehep (kapsul, N 30) adlı məhsul
qaraciyər xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı
qeyd edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo Fol ( tablet, № 50) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folsi ( tablet, № 30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.Qablaşma eskizi üzərində məhsulun tərkibində yol
verilmiş texniki səhvin (Maqnezium sulfat birləşməsi 200 mq əvəzinə
Maqnezium elementi 200 mq miqdarında qeyd edilib) aradan
qaldırılması zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natacal - D3 ( daxilə qəbul üçün
məhlul, 200 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calvit-D3 ( daxilə qəbul üçün məhlul,
150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

23.04.2019

Müsbət

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

22.04.2019

Müsbət

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize
water

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

L-leucine – 3 g, L-valine – 1.5 g, L-isoleucine – 1.5 g, L-glutamine - 1 g,
Vitamin B6 – 2 mg

Acefulfame K, Sucralose, Cyclamates, Citric acid,
Sodium citrates, Malic acid, Gum Arabic, Xanthan
gum, Sodium carboxy methyl cellulose, Calcium
phosphates, Silicon dioxide, Soy lecithin,
Flavourings, Carmines

Olimp Laboratories Sp.
z.o.o

Polşa

09.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş BCAA Xplode Powder (toz 500 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

220 q

Creatine monohydrate – 2500 mg (of which creatine – 2200 mg), Vitamin D
– 2.5 mcg, Vitamin B6 – 0.35 mg, Sodium bicarbonate – 25 mg, Sodium
citrate – 13.6 mg (of which sodium – 10.5 mg)

Citric acid, Flavourings, Acesulfam K, Sucralose,
Carotenes, Carmines, Riboflavins

Olimp Laboratories Sp.
z.o.o

Polşa

12.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Creatine Mono Power Xplode (toz 220 q)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

1

Vitamin C - 1000 mg, Zinc - 5 mg

Böyük Britaniya

08.04.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ultra Vitamin C (tablet №20) adlı məhsul
vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun
tərkibində olan Vitamin C maddəsinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddindən yüksəkdir (900 mq-dan çox olmamalıdır).

Glucosamine sulphate - 250 mg, Chondroitine sulphate - 200 mg,
Manganese sulphate - 2.5 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg

Floksifart

Tablet

3 x 10

Evafit

Tablet

1

Legam

Daxilə qəbul üçün məhlul

150 ml

L-carnitine - 800 mg

BCAA Xplode Powder (fruit punch flavour)

toz

500 q

Creatine Mono Power Xplode

toz

Ultra Vitamin C

Tablet

Ultra Vitamin B Complex

Tablet

2 x 30

Ultra Fol Turşusu (Ultra Folic Acid)

Tablet

2 x 30

Ultra Vitamin D 1000 IU

Tablet

Ekspertizaya təqdim olunmuş Floksifart ( tablet, № 30) adlı məhsul
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evafit ( tablet, № 30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Legam (daxilə qəbul üçün məhlul, 150
ml) adlı məhsul metabolik prossesləri yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd
edilmiş "şərbət" yazısının "daxilə istifadə üçün məhlul" yazısı ilə əvəz
edilməsi və məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi) qeyd edilm əsi zəruridir.

2 X 48

Maltodekstrin, Tri calcium phosphate, Magnesium
salts of fatty acids

Calcium carbonate - 800 mg, Magnesium sulphate - 200 mg, Cholecalciferol - Mycrocrystalline cellulose, Maltodextrin, Tri calcium
phosphate, Magnesium salts of fatty acids
0.01 mg (400 IU), Zinc sulphate - 5 mg

Vitamin B12 - 50 mcg, Vitamin B3 – 16 mg, Vitamin B1 – 5 mg, Vitamin B6
– 5 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Pantothenic Acid – 6 mg, Folic Acid – 200
mcg, Biotin – 25 mcg

Folic Acid – 400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

Vitamin D3 - 1000 IU (25 mcg)

Citric acid, Sorbitol, Sodium Bicarbonate, Natural
Orange Flavour, Redbeet Powder, Sucralose, Maize
Thompson and Capper
strach, Betacarotin Lucarotin WD/Y, (NAT) Juicy
ltd
Orange Flavour

Thompson and Capper
ltd

Böyük Britaniya

09.04.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ultra Vitamin B Complex (tablet №60)
adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,
məhsulun istifadə qaydasına əsasən tərkibində olan Vitamin B1
(gündəlik yol verilən miqdar 5 mq-dır), Vitamin B6 (gündəlik yol verilən
miqdar 6 mq-dır), Vitamin B12 (gündəlik yol verilən miqdar 9 mkq-dır)
maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən
yüksəkdir

Microcrystalline Cellulose, Patato Starch,
Thompson and Capper
Polyvinylpolypyrrolidone, Dibasic Calsium
ltd
Phosphate, Polyvinylpirrolidone, Syoloid - (Colloidal
Silicon, Silicon Dioxide), Magnesium Stearate

Böyük Britaniya

17.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ultra Fol Turşusu (tablet №60) adlı
məhsul fol turşusu və vitamin B12 -nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Böyük Britaniya

17.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ultra Vitamin D 1000 IU (tablet №96) adlı
məhsul vitamin D-in əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Patato Strach, Polyvinylpolypyrrolidone, Dibasic
Calsium Phosphat, Polyvinylpirrolidone, Syoloid (Colloidal Silicon, Silicon Dioxide), Magnesium
Stearate, Purifield talc, Magnesium Silicate prep,
Sodium Startch Glycolate (Type A), İnsta
Moistshield IC- MS- 5950, Wincoat WT-1930
Brown

Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate,
Strach (Pregelatinised Maize Strach),
Hydroxypropyl Cellulose, Polyvinylpyrrolidone,
Syloid - (Colloidal Silica, Silicon Dioxide), Purified
Talc, Magnesium Silicate Prep,
Polyvinylpolypirrolidone, White colour dipersion,
Glycerin BP vegetable grade

Thompson and Capper
ltd

Opti-Men

Tablet

1

Vitamin A – 3000 mcg (as beta carotene, mixed carotenoids), Vitamin C (as
ascorbic acid) - 300 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) – 37.5 mcg, Vitamin
E (as d-alpha tocopheryl succinate) – 160 mg, Vitamin K (as phytonadione) 75 mcg, Thiamin (as thiamin hydrochloride) - 75 mg, Riboflavin - 75 mg,
Niacin (as niacinamide) - 75 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) 50 mg, Folic Acid - 1000 mcg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) - 100 mcg,
Biotin - 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) - 75 mg,
Calcium (as dicalcium phosphate dihydrate) - 50 mg, Iodine (as potassium
iodide) - 150 mcg, Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) - 80 mg,
Zinc (as zinc oxide) - 15 mg, Selenium (as selenomethionine) - 200 mcg,
Copper (as copper sulfate) - 2 mg, Manganese (as manganese sulfate) - 2
mg, Chromium (as chromium GTF) - 120 mcg, Molybdenum (as
molybdenum A.A. chelate) - 80 mcg, Sodium – 10 mg, Amino Men Blend - 1
g, Phyto Men Blend - 100 mg, Viri Men Blend - 50 mg (Saw Palmetto Extract
(berry), Damiana Extract (leaf), Panax Ginseng Extract (root), Ginkgo
Biloba Powdered Extract (leaf), Nettles Powdered Extract (leaf), Pumpkin
Extract (seed), Raw Oyster Concentrate, Enzyme Blend - 50 mg (Papain,
Bromelain, Alpha Amylase, Lipase), Alpha Lipoic Acid - 25 mg, PABA (paraaminobenzoic acid) - 10 mg, Choline (as choline bitartrate) - 10 mg, Inositol
- 10 mg, Boron - 2 mg, Lycopene (Lyc-O-Mato®) - 500 mcg, Lutein - 500
mcg, Alpha Carotene - 140 mcg, Vanadium - 100 mcg, Cryptoxanthin - 34
mcg, Zeaxanthin - 28 mcg

Microcristalline cellulose

Saşera-Med MMC

Rusiya

Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid,
Crosscarmelose Sodium, Magnesium Stearate,
HPMC, Medium chain tryglicerides, Silica.

Optimum Nutrition

ABŞ

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Optimen (tablet №3) adlı məhsul
İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Vitamin D (maksimum yol
verilən həddi 600IU), Vitamin E (maksimum yol verilən həddi 100IU),
Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg), Riboflavin (maksimum yol
verilən hədd 6 mg), Niacin (maksimum yol verilən həddi 60 mg),
Vitamin B6 ( maksimum yol verilən həddi - 6 mg), Folic acid
(maksimum yol verilən həddi – 600 mcg), Vitamin B12 (maksimum yol
verilən həddi - 9 mcg), Biotin (maksimum yol verilən həddi - 150 mcg),
Pantothenic Acid (maksimum yol verilən həddi 15 mg), Selenium
(maksimum yol verilən həddi -150 mcg), Vanadium (maksimum yol
verilən həddi - 60 mcg) maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddindən yüksəkdir.

24.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Marvelos (kapsul №30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: məhsulun tərkibində bitki xammalı olmadığı halda üzərində "bitki
tərkibli kapsul" yazılmışdır. Bu ifadə ləğv olunmalıdır. Qablaşma
üzərində və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin neçə kapsulda
olduğu göstərilməli (1 kapsulda) və tərkibdə olan inqradientlərin tərkibə
aid sənədə tam olaraq uyğun yazılmağı zəruridir.

23.04.2019

Marvelos

Kapsul

3 x 10

Vitamin A – 1 mg, Vitamin E – 15 mg, Vitamin D – 5 mcg, Vitamin C – 67.74
mg, Vitamin B1 – 1.7 mg, Riboflavin – 2 mg, Pantothenic acid – 5 mg,
Vitamin B6 – 2 mg, Vitamin B12 – 3 mcg, Folic acid - 0.2 mg, Vitamin PP –
20 mg, Biotin – 50 mcg, Calcii glutamate – 100 mg, Potassium
orthophosphate –50 mg, Potassium iodide – 150 mcg, Ferrous fumarate – 5
mg, Magnesium orotate – 100 mg, Copper sulphate – 1 mg, Zinc lactate –
12 mg, Manganese sulphate – 2 mg, Potassium glutamate - 115 mg,
Chromium Picolinate - 50 mcg, Molybdenum sulfate – 45 mcg, Selenium –
55 mcg

Nertin

Kapsul

4 x 10

Zinc - 12 mg, Biotin - 75 mcg

Pectin

Saşera-Med MMC

Rusiya

09.04.2019

Müsbət

4 x 10

Colorless capsule: Comarum palustre root extract – 50 mg, Salix alba bark
extract - 10 mg, Laurus nobilis – 10 mg, Juglans regia plate extract – 10
mg, Vaccinium vitis idaea fruit extract – 10 mg, Mellisa officinalis leaf extract
– 10 mg, Hyaluronic acid – 50 mg, Glucozamine hydrochloride – 100 mg;
Color capsule: Hypericum perforatum – 10 mg, Castanea sativa fruit extarct
– 10 mg, Plantago major leaf extract – 10 mg, Rosa canina fruit extract – 10
mg, Castoreum – 20 mg, Zingiber officinlis root extract – 10 mg,
Chondroitin sulfate – 200 mg, Mumii – 20 mg

olygofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

26.04.2019

Müsbət

Pratroz

Velanil

Seuril

Kapsul

toz

Kapsul

4q

4 x 10

L-karnitin - 250 mq, L-aspartat - 200 mq, Lesitin - 100 mq, N-Acetyl-LCysteine - 300 mq, Qlutation - 50 mq, Metionin - 50 mq, Ənginar ekstraktı 29 mq, Ala qanqal toxumu ekstraktı - 20 mq, Vanil tozu, Oliqofruktoza

D-mannose - 300 mg, Vaccinium oxycoccus extract - 150 mg, Hibiscus
sabdarrifa extract - 50 mg

yoxdur

Hydroxypropylmethylcellulose

Saşera-Med MMC

Saşera-Med MMC

Rusiya

Rusiya

18.04.2019

19.04.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nertin (kapsul №40) adlı məhsul sink və
biotinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Pratroz (kapsul №40) adlı məhsul dayaqhərəkət sisteminin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Qeyd: məhsulun tərkibində olan komponentlərin adlarının qablaşma və
istifadə üzrə təlimatda elmi dildə yazılması zəruri hesab olunur (bəzi
bitkilərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi yoxdur, bəziləri isə düzgün
tərcümə olunmadığından bitkilərin beynəlxaq adlarının yazılması daha
düzgün hesab olunurı)

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Velanil (toz, saşe N 40) adlı məhsul
müxtəlif mənşəli qaraciyər xəstəliklərinin profilaktika və kompleks
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda yaş həddinin 18 yaşdan qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seuril (kapsul, N 40) adlı məhsul sidik
sistemi və öd yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda "Vaccinium oxycoccus" bitkisinin Azərbaycan
dilində tərcüməsinin "Mərcangilə" kimi qeyd edilməsi və istifadə
qaydasında qeyd edilmiş "gündə 1 kapsul 2 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə
əvvəl qəbul edilir.
Gündə 2 dəfə 2 kapsul dozası sidik kisəsinin iltihabı zamanı. Profilaktik
məqsədlə 1 kapsul doza uzun müddət məsləhət görülür" tövsiyəsinin
"14 yaşdan yuxarı 1-2 kapsul gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinə
korrektə edilməsi zəruridir.

Sleepamin

Kapsul

4 x 10

Mikrokristallik selluloza - 400 mq, Natrium qlukonat - 51.5 mq, Ginko biloba
ekstraktı - 30 mq, Kalsium stearat - 15 mq, Piridoksin hidroxlorid - 2 mq,
Melatonin - 1.5 mq

Spliten

Kapsul

4 x 10

Alma pektini - 340 mq, Jelatin - 50 mq, Aktiv kömür - 50 mq, Xitozan - 50
mq, Mikrokristallik selluloza - 10 mq

Hydroxypropylmethylcellulose

Saşera-Med MMC

Rusiya

18.04.2019

Müsbət

Stimato

Kapsul

3 x 10

Seleksen - 35 mkq, Askorbin turşusu - 35 mq, Tokoferol asetat - 7 mq, Sink
laktat - 6 mq, Piridoksin hidroxlorid - 1 mq, Retinol palmitat - 0.5 mq

Maltodekstrin

Saşera-Med MMC

Rusiya

16.04.2019

Müsbət

Auratin

Kapsul

4 x 10

Askorbin turşusu - 20 mq, Qaragilə ekstraktı - 45 mq, Rutin - 15 mq, Nikotin
turşusu - 7 mq, Lutein - 1.2 mq, Piridoksin hidroxlorid - 0.7 mq, Riboflavin - Mikrokristallik selluloza, Hidroksipropilmetilselluloza
0.6 mq, Tiamin hidroxlorid - 0.5 mq

Saşera-Med MMC

Rusiya

04.04.2019

Müsbət

Aplomb

Agrix Plus

Kapsul

Tablet

3 x 10

60

Megalan

Şərbət

100 ml

Ormeron-Forte

Kapsul

(3 x 10)

Urokam

Kapsul

3

Bifidobacterium infantis – 3x10, Lactobacillus acidophillus – 2.5x10x7,
Lactobacillus Casei - 2.06x10x7, Fucoidan – 300 mg, İnulin – 100 mg,
Spirullin – 99 mg

ayrıca qeyd edilməyib

Saşera-Med MMC

Rusiya

18.04.2019

Mənfi

yoxdur

Epimedium (Horny goat weed extract) – 150 mg, L-arginine – 100 mg,
Silicified microcrystalline cellulose, Dibasic calcium
Eleutherococcus Spiny – 1 mg, Eurycoma Longifolia – 25 mg, Cordyceps
phosphate dihydrate, Croscarmellose sodium,
Sinensis – 25 mg, L-taurine – 50 mg, Pine bark extract – 25 mg, Yohimbe
Magnesium stearate vegetable
bark extract – 15 mg, Panax Ginseng extract – 15 mg, Red pepper extract –
3 mg

Essential oil of Chamomilla (Matricaria chamomilla)-2.70 mg;Essential oil of
Dill (Anethum graveolens)-1.83 mg;Essential oil of Fennel (Foeniculum
vulgare)- 0.93 mg

Ferrous (II) fumarate - 60 mg (as elemental Iron 19.7 mg), Folic acid - 500
mcg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin B12 - 5 mcg

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Uva-ursi
(Arctostaphylos) herb dry extract - 60 mg, Vitamin C - 50 mg

Saşera-Med MMC

Natstim Ltd

Rusiya

Bolqarıstan

26.04.2019

09.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sleepamin (kapsul, № 40) adlı
məhsul sinir- sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan vasitə olub,
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki, Qida
Məhsulların Təhlükəsizliyi üzrə Avropa Agentliyinin (EFSA) tövsiyələrinə
görə bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində melatonin
maddəsinin gündəlik təhlükəsizlik dozası 1 mq miqdarında tövsiyə
olunur (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2241 ).
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spliten (kapsul, N 40) adlı məhsul
mədə-bağırsaq və həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "bitki tərkibli" yazısının
ləğv edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stimato ( kapsul, № 30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə oluna BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Auratin (kapsul №40) adlı məhsul görmə
qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aplomb (kapsul №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması,
qablaşma üzərində "bitki tərkibli" ifadəsinin götürülməsi (məhsulun
tərkibində bitki xammalı istifadə olunmamışdır) zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasənAgrix Plus (tablet, № 60) adlı məhsul
kişi reproduktiv sisteminin xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "Tərkibində hər hansı komponentə qarşı
yüksək həssaslıq" mətnli "Əks göstəricilər" bəndi əlavə
olunsun;"İstifadəsinə aid əsas göstərişlər" bəndində "Kişi reproduktiv
sağlamlığına kömək üçün qidaya əlavə kimi istifadə olunur" yazısı "kişi
reproduktiv sisteminin xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi zamanı
tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunsun;
“Dərman vasitəsi deyildir”;“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə
edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ
normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Uşaqların əli çatmayan yerdə
saxlayın”; “Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazıları əlavə olunsun.

Sorbitol solution 70%, glycerin Vegetable,
dextrose, potasium sorbate, strawberry flavor,
purified water

Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

28.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megalan(şərbət,100 ml) adlı məhsul
uşaqlarda köp və sancı əleyhinə vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Maize starch, Gelatin capsule

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

19.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ormeron-Forte (kapsul №30) adlı məhsul
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Gelatine

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

15.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Urokan (kapsul, №30) adlı məhsul sidik
yollarının iltihab xəstəliklərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Ormekar-L

Şərbət

150 ml

L-carnitine – 150 mg, L-lysine – 50 mg, Ubiquinone – 30 mg, Folic acid - 50
mcg, Vitamin A – 300 mcg, Vitamin D3 – 400 IU, Vitamin C – 50 mg,
Vitamin B3 – 5 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B6 – 1 mg

Xanthan gum, Glycerol, Citric acid, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

04.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ormekar-L (şərbət 150 ml) adlı məhsul
immunitetin və iştahanın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Terolak

Kapsul

(2 x 10)

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total amount
of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Inulin, Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

19.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Terolak (kapsul №20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Meturo

Kapsul

(3 x 10)

D-mannose - 200 mg, Cranberry (Vaccinium oxycoccus) - 150 mg, Artichoke
(Cynara scolymus) - 100 mg, Vitamin C - 50 mg, Potassium citrate - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

08.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Meturo (kapsul №30) adlı məhsul sidikifrazat sisteminin normal funksiyasını təmin etmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Normos Forte

Tablet

1

Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitine sulphate - 400 mg,
Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 67.7 mg ) - 10
mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

12.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normos forte (tablet №30) adlı məhsul
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Ormeron Kids

Şərbət

150 ml

Ferrous (II) fumarate - 30 mg (as elemental Iron 9.8 mg), Vitamin A – 300
mcg, Folic acid - 100 mcg, Vitamin B6 – 1 mg

Xanthan gum, Glycerol, Citric acid, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

19.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ormeron Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul
dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

4 flakon

Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml-də 25 damcı, 1 damcıda isə 400 BV Vtamin D3
mövcuddur)

Olive oil, Butylated hydroxyanisole

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bonedea (məhlul 5 ml №4) adlı məhsul
Vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: Qablaşma üzərində
məhlulun 1millisində olan damcı sayının düzgün yazılması zəruridir (1
ml-də 25 damcı, 1 damcıda isə 400 BV Vtamin D3 mövcuddur)

Bonedea

Ormelax Kids

Daxilə qəbul üçün məhlul

Şərbət

150 ml

GABA(Qamma amin yag turşusu)-100 mq;Qlisin-100 mq;Qlütamin turşusu100 mq;Fol turşusu-50 mkq;Vitamin B6(Piridoksin hidroxlorid)-1
mq;Maqnezium hidroksid-100 mq;Vitamin B3(PP,Nikotin turşusu)-5 mq

Non dairy creamer (Sun flower and/or Soybean oil,
Carbohydrate complex; Maltodextrin - 148030 mg, Highly branced cyclic
Corn syrup solids, Sodium caseinate,
dextrin (as in Glycofuse) – 25000 mg, Protein matrix; Whey protein
concentrate – 65450 mg, Whey protein hydrolysate – 580 mg, Whey protein Mono&Diglycerides, Sodium citrate, Silicon dioxide,
Soy lecithin), Natural and Artificial flavor, Gum
isolate – 580 mg, Micellar casein – 625 mg, Milk protein isolate – 625 mg,
blend (Carragenan, Cellulose, Xanthan), MTC
Fructosa – 8000 mg, Amino acid complex of L-glycine, Creatine
powder from Coconut, Acesulfame potassium,
Monohydrate, BCAA (L-soleucine, L-leucine, L-valine) – 2500 mg, Enzyme
Sucralose, Sea salt, Flax seeed oil powder
blend of Amylase, Protease, Lactase – 125 mg, Alpha lipoic acid – 50 mg

Real Mass

toz

5454 q

İntrapro (chocolate milk)

toz

2.26 kq

Whey protein concentrate – 26250 mg, Whey protein isolate – 1745 mg,
Whey protein hydrolysate – 1745 mg, Lechithin – 47 mg, Salt – 127.5 mg

5q

Lactobacillus acidophilus - 0.25*10 9 CFU, Lactobacillus plantarum - 0.25*10
9 CFU, Lactobacillus casei - 0.25*10 9 CFU, Lactobacillus rhamnosus GG 0.25*10 9 CFU, Bifidobacterium animalis - 0.25*10 9 CFU, Bifidobacterium
longum - 0.25*10 9 CFU, Bifidobacterium bifidum - 0.25*10 9 CFU,
Streptococcus thermophilus - 0.25*10 9 CFU,Saccharomyces boulardii - 0.4*
10 9 CFU, Fructooligosaccharides - 400 mg

Kolibiox Kids

H-Avert

toz

Kapsul

6

Ksantan kitrəsi,Qliserin,Limon turşusu,Kalium
sorbat,Natrium benzoat,Deonizə olunmuş su

Saw palmetto fruit extract - 160 mg, Cucurbita seminbus extract powder 150 mg

Thickeners (cellulose gum, xanthan gum),
Sucralose, Acesulfame-potassium, Cocoa Powder,
Natural&Artifical Chocolate milkshake flavor

Maltodextrin, Banana flavour, Glucose

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of
fatty acids

Türkiyə

05.04.2019

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

22.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ormelax Kids(şərbət, 150 ml) adlı
məhsul Beynin fəaliyyətini yağşlaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda istifadə qaydalarında rəyə uyğun olaraq
müvafiq dəyişikliklərin edilməsi zəruridir, əks halda GABA-nın dozası
BFMQƏ-lər üçün nəzərdə tutulmuş maksimal dozanı (150 mg-terapevtik
dozanın 60% -na qədər) aşır.

Caspari Nutrition İnc

ABŞ

05.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Real Mass (toz 5454 q) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Caspari Nutrition İnc

ABŞ

03.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İntrapro (toz 2.26 kq) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kolibiox Kids (toz saşe N 15 x 5 q)
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının tənzimləndiricisi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən H-Avert (kapsul, № 60) adlı məhsul
kişi sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, "əks göstərişlər" bəndinin qeyd
edilməsi zəruridir

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

Türkiyə

26.04.2019

17.04.2019

PotenSSper

Tablet

6

Medovit

Damcı

50 ml

Dado

Daxilə qəbul üçün məhlul

30 ml

L- carnitine - 500 mg, L-arginine - 300 mg, Saw Palmetto fruit extract - 160
mg, Cucurbita seminibus extract powder- 400 mg, Zinc sulphate - 105 mcg,
Selenium - 22 mcg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Cyanocobalamine - 5 mcg,
Pyridoxine - 5 mg

L-Tianin - 8 mq ,Melatonin-1 mq

Cholecalciferol - 45000 IU, L- Ascorbic acid - 100 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium
salts of fatty acids

Sodyum benzoat ( sodyum benzoate), Potasyum
sorbat (potassium sorbate), Su (Deionize Water)

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionize
water

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

18.04.2019

Müsbət

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

29.04.2019

Müsbət

D-Large

Daxilə qəbul üçün məhlul

30 ml

Vitamin D3 - 1.125 mg (45000 IU)

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deoinize
water

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

19.04.2019

Müsbət

Pro-Kid

daxilə qəbul üçün suspenziya

10 ml

Lactobacillus Rhamnosus GG 300 mld CFU/g - 85.00 mg

Corn oil

Komarko Sp. z.o.o

Polşa

20.04.2019

Müsbət

Dia-Kid

toz

4,5 q

Glucose - 3.2 g, Sodium citrate - 0.53 g, Sodium chloride - 0.36 g,
Potassium chloride - 0.3 g

Orange flavour

Efferta Sp.z.o.o
Komandytowa

Polşa

20.04.2019

Müsbət

Melosedin

Suspenziya hazırlamaq üçün
toz

150 ml

Magnesium citrate (pure magnesium) - 206.9 mg (30 mg), Chamomile
(Matricaria Chamomilla) dry extract tit. in 0.3 % of apigenin - 80.0 mg (0.24 Sucrose, Ascorbic acid, Silicon dioxide, Flavouring
(Strawberry), Lactic acid, Gum arabic (E414)
mg), L-tryptophan - 50.0 mg, Pyridoxine hydrochloride (pure vitamin B6) 1.6 mg (1 mg)

Labomar SrL

İtaliya

22.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Potenssper (tablet, № 60) adlı
məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusu (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) və "əks göstərişlər"
bəndinin qeyd edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MEDOVİT(daxilə qəbul üçün
məhlul,50 ml) adlı məhsul yuxuya getmə prosesini və yuxunu
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşmada və İstifadə üzrə təlimatda müvafiq olaraq: texniki
səhvlərin düzəldilməsi, istifadə qaydasını rəyə uyğun olaraq
göstərilməsi;"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı hiperhəssaslıq"
mətnli "əks göstəricilər" bəndinin əlavə edilməsi;"Dozalanma həkim
məsləhəti ilə təyin edilə bilər" yazısının"Dozalanma yalnız həkim
məsləhəti dəyişilə bilər" dəyişdirilməsi; "qida əlavəsi " yazısının "bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunması;"BFMQƏ abreviaturasının
tam açşqlaması zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dado ( daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Large ( daxilə qəbul üçün məhlul,
30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRO-kİD( daxilə qəbul üçün
suspenziya,10 ml) adlı məhsul bağırsaq florasını tənzimləmək üçün
töviyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dia-Kid(saşe N 10) adlı məhsul
rehidratasiya məhlulu hazırlamaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun tərkibdə yüksək dozada glukoza maddəsinin olması(15
paketdə 48 qr) ilə əlaqədar "əks göstəriçilər" bəndində "diabet" sözünü
artırmaq.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melosedin(suspenziya hazırlamaq
üçün toz, 150 ml flakonda) adlı məhsul sinir sisteminin fəaliyyətini və
yuxunu yaxşılaşdıran vasitə kimi uşaqlar üçün tövsiyə edilən BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

All Day Fit

Floris

Tablet

toz

-

1 x 10

Calcium - 162 mg, Phosphor - 125 mg, Magnesium - 100 mg, Vitamin C- 60
mg, Niacine - 18 mg, Vitamin E - 10 mg, Pantothenic acid - 6 mg, İron - 5
mg, Zinc - 5 mg, Viatmin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B6 - 2
mg, Vitamin B12 -1 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin A - 800 mcg, Vitamin
K1 - 30 mcg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1 mg,
Mangan - 1 mg, İodine - 100 mcg, Chrom - 25 mcg, Molybdenum - 25 mcg,
Selenium -25 mcg

Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. ,
Lactobacillus salivarius - 10 mlrd. , Lactobacillus acidophilus - 2 mlrd.,
Lactobacillus bulgaricus - 2 mlrd.

Sucrose, Water, Silicon dioxide, Polyvinyl
pyrrolidone, Shellac, Microcrystalline cellulose,
Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium dioxide,
Magnesium stearate, Talc, Olive oil, Polysorbate,

Oligofructose, Inulin

DR.Dünner AG

Saşera-Med MMC

İsveçrə

Rusiya

11.04.2019

02.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən All Day Fit (tablet, №100) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFQMƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması və tərkibə aid sənəddə yol verilmiş texniki səhvin
(tərkibə aid sənəddə Manqan sulfat birləşməsi əvəzinə Maqnezium
sulfat birləşməsi qeyd edilib) aradan qaldırılması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Floris (saşe, №10) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sachets" və
"paket" yazılarının "saşe" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul
etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv
əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz
edilməsi, “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə
bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin” “BFMQƏ normal
qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və
ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd
edilməsi zəruridir.

Serrazin

Kapsul

3

serrapeptaza -40 000 təsir vahidi(beynəlxalq vahid)

Maltodekstrin 19, maqnezium stearat, jelatin

Kendy Ltd

Bolqarıstan

25.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SERRAZİN(kapsul № 50) adlı məhsul
serrapeptaza fermentinin çatışmazlığı zamanı yaranan xəstəliklərin
müalicəsi və profilaktikası zamanı öməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitrix Complex (Vitriks Kompleks)

Kapsul

(2 x 15)

Vitamin C – 45 mg, Vitamin E - 6.7 mg, Vitamin B1 - 0.9 mg, Vitamin B2 0.6 mg, Vitamin B6 - 1.2 mg, Vitamin B12 -1.5 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg,
Vitamin A - 400 mcg, Vitamin B5 - 4 mg, Vitamin H - 75 mcg, Vitamin B9
(folic acid) - 400 mcg, Vitamin PP - 13.5 mg, Iron - 14 mg, Copper - 0.5 mg,
Zinc - 6 mg, Iodine - 100 mcg, Magnesium - 45 mg, Calcium - 100 mg

Magnesium stearate

Kendy Ltd

Bolqarıstan

08.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitrix Complex (kapsul №30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

3

Dəmir-20 mq,C vitamini-50 mq,Sink-10 mq,Niasin (РР vitamini)-10 mq,В6
vitamini-1,4 mq,В2 vitamini-1,4 mq,В1 vitamini-1,1 mq
Fol turşusu (В9 vitamini) 200 mkq

Gilberhem Forte

Kapsul

LiverGreen

Tablet

4 x 10

Adeprost Aktiv

Kapsul

5

Probilans

Kapsul

1

Silybum marianum fructus - 150 mg, Silybin extract - 20 mg

qarğıdalı nişastası, jelatin, mikrokristallik
sellüloza,maqnezium stearat

Starch, Calsium stearate

Serenoa repens fructum extract - 50 mg, Panax ginseng root extract - 30
mg, Cucurbito pepo extract - 50 mg, Faex medicinalis (Brewers yeast) - 150
Calcium stearate, Sorbitol, Microcrystalline cellulose
mg, Selenium - 50 mcg, Vitamin E - 10 mg, Glutamic acid - 100 mg. Zinc 10 mg

(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus
faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20,
Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus
lactis W19) - 7.2 mg

Maize starch, Maltodextrins, İnulin, Potassium
chloride, Magnesium sulphate, Fructooligosaccharides, Enzymes, Vanilla powder,
Manganese sulphate

MM Vitapharm-Com
MMC

Moldova

20.04.2019

Müsbət

Elit-Farm MMC

Ukrayna

09.04.2019

Müsbət

Elit-Farm MMC

Ukrayna

04.04.2019

Müsbət

Haliçfarm İSC

Ukrayna

08.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gilberhem Forte(kapsul N 30) adlı
məhsul bəzi mineral və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "inqredientlər" bəndi ləğv olunsun və onun
yerinə rəyə uyğun olaraq köməkçi maddələrin siyahısı verilsin
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LiverGreen(tablet № 40) adlı məhsul
qaraciyər xəstəliklərinin profilaktikasında və müalicəsində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Adeprost aktiv (kapsul №50) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin siyahısında (Sink
inqredienti qeyd edilməyib) texniki səhvə yol verildiyi üçün tərəfiimizdən
öncə verilmiş rəy dəyişdirilmişdir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Probilans (kapsul, №20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Probilans uşaqlar üçün

toz

1q

(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus
acidophilus W55, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius W57,
Lactococcus lactis W58) - 15 mg

Rice starch, Maltodextrins

Haliçfarm İSC

Sorbitol solution 70%, Vegetable glycerin,
Fructose, Potasium sorbate, Strawberry flavour,
Caramel dye, Purified water

Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

Litva

Tusolin

Şərbət

100 ml

N-acetylcysteine - 50 mg, Anise essential oil (Pimpinella anisum) – 2.45
mcg, Peppermint essential oil (Mentha piperita) – 2.23 mcg, Tea tree
essential oil (Malaleuca dendron cajuputil) – 1 mcg, Bergamot essential oil
(Citrus bergamia) – 0.88 mcg, Thyme essential oil (Thymus vulgaris) – 0.64
mcg, Ginger essential oil (Zingiber officinale) – 0.62 mcg, Eucalyptus
essential oil (Eucalyotus globulus) – 0.45 mcg, Rosemary essential oil
(Rosmarinus officinalis) – 0.45 mcg, Caraway essential oil (Carum carvi) –
0.27 mcg, Spruce essential oil (Abies alba) – 0.26 mcg

Sagren

Kapsul

2 x 15

Hypericum perforatum herb extract (0.3% hypericin, 0.9 mg) – 300 mg,
Zinc gluconate (equivalent 15 mg of zinc) - 104.55 mg, Pyridoxine
hydrochloride (equivalent 3 mg of vitamin B6) - 3.65 mg, Folic acid - 400
mcg

Cellulose, Magnesium salts of fatty acids, Silicon
dioxide, Talc, Hydroxypropyl methyl cellulose,
Titanium dioxide, Red iron oxide

JSC Aconitum

150 ml

Calcium citrate (eq to Calcium - 140.3 mg) - 400 mg, Magnesium sulphate
(eq to Magnesium - 43.76 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 0.005 mg (200 IU),
İnositol - 100 mg

Guar gum, Peppermint oleum, Sodium bi
carbonate, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Citric acid monohydrate, Deionize water, Xanthan
gum, Ascorbic acid, Glycerin

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Evafit

Daxilə qəbul üçün məhlul

Ukrayna

Türkiyə

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Probilans uşaqlar üçün (toz, saşe, №10)
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

12.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TUSOLİN (şərbət,100 ml) adlı məhsul
öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

04.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sagren (kapsul №30) adlı məhsul stress,
həyəcan, əsəbilik, depresiya və yuxusuzluq zamanı köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

08.04.2019

26.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evafit ( daxilə qəbul üçün məhlul, 150
ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Berlam (kapsul, № 30) adlı məhsul
omeqa -3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd
edilməsi zəruridir.

Berlam

Kapsul

1

Fish oil - 1000 mg, EPA - 300 mg, DHA - 200 mg

Glycerol, Deionized water, Gelatin

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

19.04.2019

Müsbət

Maribiol

Kapsul

4 x 20

Shark liver oil - 500 mg

Bovine gelatin, Glycerol (E422), Water

AO LYSİ

İslandiya

24.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Maribiol (kapsul №80) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASHKI ( daxilə qəbul üçün məhlul,
100 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş «şərbət» yazısının «daxilə istifadə
üçün məhlul» yazısı ilə əvəz edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

ASHKİ

Daxilə qəbul üçün məhlul

100 ml

İron fumarate (eq to Iron - 11.2 mg) - 35 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin
B12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mg

Glycerin, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Xanthan gum, Water

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

19.04.2019

Sangre

Tablet

3 x 10

İron fumarate (eq to İron - 40 mg) - 125 mg, Folic acid - 300 mcg, Vitamin
B12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

22.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sangre ( tablet, № 30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil

Ferromax

Kapsul

2 x 15

İron fumarate - 60 mg, L-metilfolate - 360 mcg, Vitamin C - 60 mg

Starch, Tricalcium phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim ve
Araştırma Merkezi

Türkiyə

26.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferromax (kapsul №30) adlı məhsul
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Aminoforte

məhlul

10 ml

Arginine – 500 mg, Carnitine – 350 mg, Taurine – 200 mg, Acerola extract
(Malpighia punicifolia) – 180 mg, Vitamin C – 180 mg

Water, Sucrose, Citric acid

Laboratories YVES
PONROY

Fransa

18.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminoforte (məhlul 10 ml №10) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

AltaFlora Gastrogel

Şərbət

500 ml

Pineapple concentrate - 9.46 g, Aloe leaf powder - 400 mg, Elder leaf
powder - 30 mg, Liquiorice root extract - 30 mg, Mint leaf powder - 20 mg,
Green aniseed powder - 20 mg, Pineapple juice extract - 2 mg, Artichoke
extract 2.5% Cynarine - 1.5 mg, Papaya dry extract - 1 mg,

Fructose, Xanthan gum, Pineapple flavour,
Potassium sorbate, Sodium methyl
parahydroxybenzoate

Alta Care Laboratorires

Fransa

23.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altaflora Gastrogel (şərbət, 500 ml)
adlı məhsul həzm sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda qeyd edilmiş "qida əlavəsi" yazısının "bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin və "istifadə qaydası" bəndində
yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair
tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Metabolin Forte (şərbət 100 ml) adlı
məhsul metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Metabolin Forte

Bio-Zink

Essoten Calcium + Magnesium + Zinc +
D3 Forte

Daxilə qəbul üçün məhlul

Tablet

Tablet

100 ml

L-carnitine - 10 g, L-lysine - hydrocloride - 5 g, Vitamin B6 - 50 mg, Vitamin
B12 - 50 mcg

Water, Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Sodium cyclamate, Lemon flavouring

1

Zinc (zinc citrate) - 15 mg, Biotin - 75 mcg, Selenium (sodium selenite) - 75
mcg

Lactose, Microcrystalline cellulose, Wheat starch,
Talc, Magnesium stearate, Silicon dioxide

1

Microcrystalline cellulose, Sodium carboxymethyl
cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose,
Maltodextrin, Fatty acids, Magnesiums salts of
fatty acids, Talcum, Silicon dioxide, Titanium
Calcium - 500 mg, Magnesium - 150 mg, Zinc - 15 mg, Vitamin D3 - 10 mcg
dioxide, Corn starch, Sugar, Sodium -L- ascorbate,
Alpha - tocopherol, Triglicerides of mid chained
fatty acids, Polydextrose, Polyvinylpolypirrolidone

Fortex Nutraceutical LTD

Fortex Nutraceutical LTD

JuvaPharma KFT

Bolqarıstan

Bolqarıstan

Macarıstan

26.04.2019

08.04.2019

16.04.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində "4 - 6 yaş arası uşaqlar 5 ml gündə 1 dəfə, 6 yaşdan
yuxarı 7.5 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi
zəruridir.Bundan başqa, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş “BFMQƏ” yazısının istehlakçı
tərəfdən aydın başa düşülməsi üçün “Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”
yazısı ilə əvəz edilməsi, köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində
tərcüməsinin və “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq “Hamiləlik və
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazısının qeyd edilməsi zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Bio-Zink (tablet №30) adlı məhsul sink,
biotin və selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istehlakçı tərəfindən aydın başa düşülməsi üçün BFMQƏ
birləşməsinin açıq şəkildə ifadə olunması zəruridir (bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi)
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essoten Calcium + Magnesium + Zinc
+ D3 Forte ( tablet, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə oluna BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul etmək"
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir

Eqloranon Valeriana

Kapsul

1

Valeriana officinalis root extract - 120 mg, Passiflora incarnata flowers
extract - 90 mg, Humulus lupulus extract - 90 mg

Gelatin, Cellulose, Magnesium salts of fatty acids,
Silicon dioxide

JuvaPharma KFT

Macarıstan

01.04.2019

Müsbət

Pikalon İron Complex

Tablet

1

İron - 18 mg, Vitamin C - 100 mg, Zinc - 12 mg, Folic acid - 400 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate,
Hydroxypropyl - methyl cellulose, Hydroxypropyl
cellulose, Magnesium salts of fatty acids, Glycerol

JuvaPharma KFT

Macarıstan

16.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eqloranon Valeriana (kapsul, №45) adlı
məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi
ilə istifadə edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;
“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və laktasiya
dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikalon İron Complex ( tablet, № 40)
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə oluna
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.

Butiqam

məhlul

30 ml

GABA – 125 mg, L-glutamine – 100 mg, Magnesium – 100 mg, L-glycine –
75 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg

Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Citric acid, Flavourig banana, Aqua

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

11.04.2019

Müsbət

Aeromax

məhlul

50 ml

Sodium chloride - 0.074 g, Active oxygen - 0.02 g, Aqua - 1.906 g

ayrıca göstərilməyib

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

11.04.2019

Müsbət

Neyrosetin

Kapsul

3

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

11.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Cardoval Ritmo/Kardoval Ritmo

Kapsul

2 x 15

Hawthorn (Crataegus) fruit extract (5:1) - 350 mg, Magnesium oxide (eq.to
Magnesium - 40 mg) - 93.75 mg, Garlic (Allium sativum) extract (4:1) - 30 Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Vegetal
mg, Green tea (Camellia sinensis) leaves extract (10:1) - 10 mg, Pyridoxine magnesium stearate, Capsule shell (gelatin, water,
titanium dioxide, iron oxide red)
hydrochloride (eq.to Vitamin B6 - 2 mg) - 2.68 mg, Thiamine hydrochloride
(eq.to Vitamin B1 - 1.1 mg) - 1.54 mg

Valentis AG

İsveçrə

17.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BUTİQAM(daxilə qəbul üçün məhluldamcı, 50 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aeromax(daxilə qəbul üçün məhlul,
50 ml) adlı məhsul fiziki halsızlıq, xroniki yorğunluq,immun sistem
zəifliyi və digər hallar zamanı tövisyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cardoval Ritmo (kapsul,№30) adlı məhsul
sinir və ürək-damar sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində qeyd edilmiş
"Göstəriş olduqda hamiləlik zamanı və laktasiya dövründə istifadə edilə
bilər" yazısının "Hamiləlik və laktasiya dövründə həkimlə məsləhətləşin"
yazısı ilə əvəz olunması, istifadə qaydası bəndində yaş həddinin (18
yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.

Diabetes Formula

Kapsul

2 x 15

Alpha - lipoic acid - 200 mg, Shiitahe mushroom dry extract (Lentinula
edoses), min 10% polysaccharide - 100 mg, Biiter melon fruit dry extract
(Momordica charantia L.) min 1.8% charantine - 50 mg, Chromium - 40
mcg, Zinc - 5 mg, Vitamin B6 - 1.6 mg, Thiamine - 1.1 mg

Titanium dioxide, Gelatin, Microcrystalline cellulose,
Magnesium stearate

Elephant Co

Serbiya

12.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Diabetes Formula (kapsul,№30) adlı
məhsul şəkərli diabetli xəstələrdə (II tip) metabolizmi yaxşılaşdırmaq,
şəkərin qan səviyyəsini tənzimləmək üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə
bilməz" yazısının qeyd edilməsi, "əks göstərişlər" bəndində "Döş
əmizdirən analar" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz olunması,
istifadə qaydası bəndində "1 kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək"
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Forever Active HA

Kapsul

1

Injuv® Hyaluronic Acid Complex – 80 mg, Turmeric (Curcuma longa),
powdered (root) – 50 mg, Ginger (Zingiber officinale) Oil (root) – 50 mg

Soybean Oil, Gelatin, Glycerin, Yellow Beeswax,
Maltodextrin, Purified Water, Zinc Oxide, Lecithin

Forever Living Products

ABŞ

19.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Active HA (kapsul №60) adlı
məhsul oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Sertaza

toz

3q

Vitamin C - 500 mg, Fermented maltodextrins - 417 mg (120000 IU/g
serratiopeptidase), Methylsulfonylmethane - 150 mg, Bromelain - 45 mg

fructose, orange flavor, citric acid, beta-carotene
(vegetable oil, corn stacrh, glucose, DL-alfatocopherol, ascorbyl palmitate), steviol glycosides,
sucralose, silicon dioxide

Erbozeta S.p.A

San-Marino

29.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sertaza (toz, saşedə 3 q №20) adlı
məhsul oynaq ağrıları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

TonziFar

Dentinale Natura

Sprey

qel

30 ml

20 ml

Deionized Water (937.5 mg), Citric Acid
Oats(beta glucan)-2 mg (80- 110%),Lactoferrin-0.5 mg (80-110
monohydrate (5 mg), Potassium Sorbate (5
İmhotep İlaç Kozmetik
%),Resveratrol-57 mcg (80-110 %),Echinacea-5 mg (80-110 %),Propolis-30
ve Gida Tic. Ltd. Şti
mg),Sodium Benzoate( 5mg), Raspberry Flavor(10
mg (80-110 %)
mg),

Boswellia Serrata Resin extract 0.5%, Aloe Barbadensis leaf juice 0.5%,
Chamomilla Recutita flower extract 0.028 %

Hydrogenated Starch hydrolysate, Aqua, Glycerin,
PEG-8, Hydrated Silica, Dimethyl Isosorbite,
Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum,
Hydrogenated castor oil, Alcohol, Limonene,
Sodium Saccharin, Citrus Aurantium dulcis peel oil,
Propylene Glycol, VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester,
PVP, Linalool, Potassium Sorbate, Citral, Sodium
benzoate

Biokosmes S.r.l.

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TonziFar(sprey, 30 ml) adlı məhsul
yuxarı tənəffüs yolları və ağız boşluğunun iltihabi xəstəlikləri zamanı
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

İtaliya

17.04.2019

Müsbət

Dentinale natura, yerli istifadə üçün qel, 20 ml, tubda N 1, adlı məhsul
uşaqlarda ağız boşluğunun qiqiyenası üçün istifadə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Reparon Herbal

Reparon Herbal

Coeno Q10

rektal istifadə üçün məlhəm

rektal şam

Kapsul

25 q

2

1

Sucralfate 0.75 g, Witch Hazel extract 0.025 g, Matricaria extract 0.025 g,
Calendula extract 0.05 g

Sucralfate 0.05 g, Witch Hazel extract 0.005 g, Matricaria extract 0.005 g,
Calendula extract 0.005 g

Coenzyme Q 10(Ubiquinone) -200 mg

White vaseline, Lanolin, Purified water, Beeswax
white, Cocoa butter, Caprylyl glycol

Witepsol 25, Lanolin, Cocoa butter

bitki yağı, jelatin,təmizlənmiş su, qliserin. soya
lesitini, ağ arı mumu, qırmızı dəmir oksid,qara
dəmir oksid

Egis Pharmaceuticals Plc

Egis Pharmaceuticals Plc

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Macarıstan

Macarıstan

Türkiyə

04.04.2019

04.04.2019

02.04.2019

Müsbət

Reparon Herbal, məlhəm 25 g, tubda N1, adlı məhsul babasil zamanı
isitfadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərm an vasitəsi deyil.
Qeyd: Nəzərinizə catdirırıq ki, tibbi ləvazimatlar və kosmetoloji vasitələr
heç bir farmakoloji və müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olmamalıdır.
Azərbaycan üçün istehsal olunan məhsulun qablaşdırmasında və
istifadə üzrə göstərişlərində bunu nəzərə almağınızı xahiş edirik.

Müsbət

Reparon Herbal, rektal şam N10, adlı məhsul babasil zamanı isitfadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Nəzərinizə catdirırıq ki, tibbi ləvazimatlar və kosmetoloji vasitələr
heç bir farmakoloji və müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olmamalıdır.
Azərbaycan üçün istehsal olunan məhsulun qablaşdırmasında və
istifadə üzrə göstərişlərində bunu nəzərə almağınızı xahiş edirik.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən COENO Q10(kapsul N 30) adlı
məhsul metabolizimdə böyük rolu olan, vitaminəbəzər maddə Koenzim
Q 10- nun- əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eurofar (kapsul, №60) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Nemolix C3 (tablet, №30) adlı məhsul
dayaq- hərəkət sisteminin funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Eurofar

Kapsul

1

Ferrous fumarate (eq.to 20 mg İron) - 60.85 mg, Vitamin C - 40 mg, Zinc
sulphate (eq.to 4 mg Zinc ) - 10.98 mg, Manganese sulphate (eq.to 1 mg
Maltodextrin, Gelatine, Magnesium stearate, Silicon
Manganese) - 3.08 mg, Copper sulphate (Eq.to 0.5 mg Copper) - 1.256 mg,
dioxide,
Pyridoxine hydrochloride (Eq.to 0.7 mg Pyridoxine) - 0.85 mg, Folic acid 0.1 mg, Vitamin B12 - 1.25 mcg

Nemolix C3

Tablet

1

Egg shell membrane - 500 mg, Boswellia serrata extract - 75 mg, Curcuma
longa extract - 50 mg

Calcium phosphates (E 341), Cellulose (E 460),
Croscarmellose sodium, Polyvinylpyrrolidone (E
1201), Magnesium stearate (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

08.04.2019

Müsbət

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

03.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferrovef (kapsul №60) adlı məhsul
dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glucochon forte (tablet, №60) adlı
məhsul dayaq- hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasının qablaşma üzərində qeyd
edilən məlumata uyğun olaraq "1 tablet gündə 1 dəfə" tövsiyə edilməsi
və yaş həddinin 14 yaşdan qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Relax (kapsul, №60) adlı məhsul sinir
sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması, yaş həddinin 18 yaşdan qeyd edilməsi zəruridir.

VeNatura Q10

Kapsul

1

koenzim Q 10- 200 mq

bitki yağı, jelatin, təmizlənmiş su, qliserin, soya
lisetini, ağ arı mumu, qırmızı dəmir oksid, qara
dəmir oksid

Ferrovef

Kapsul

1

Ferrous fumarate – 60.85 mg (equivalent to 20 mg İron), Vitamin C – 40
mg, Zinc sulphate – 10.98 mg (equivalent to 4 mg Zinc), Manganese
sulphate – 3.08 mg (equivalent to 1 mg Manganese), Copper sulphate –
1.256 mg (equivalent to 0.5 mg Copper), Pyridoxine hydrochloride – 0.85
mg, Folic acid – 0.1 mg, Vitamin B12 - 1.25 mcg

Maltodextrin, Gelatin, Magnesium stearate, Silicon
dioxide

Glucochon Forte

Relax

Tablet

Kapsul

3 x 20

3 x 20

Glucosamine sulfate dipotassium chloride - 780 mg, Chondroitine sulfate 624 mg

Hypericum perforatum dry extract - 180 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin
B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Niacine - 16 mg, Pantothenic acid - 6
mg, Vitamin B2 - 1.4 mg

Polyvinylpolypyrrolidone, Carboxymethyl cellulose,
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Stearic
acid, Magnesium stearate, Hydroxypropyl
methylcellulose, Glycerol

Soybean oil and fats, Soy lecithin, Besswax,
Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Water, Iron oxide red,
Iron oxide black

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

09.04.2019

Müsbət

Türkiyə

11.04.2019

Müsbət

DR.Dünner AG

DR.Dünner AG

İsveçrə

İsveçrə

03.04.2019

04.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Q10(kapsul N 30) adlı
məhsul Q 10 maddəsinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Devalon D3

Vigrix Turbo

Daxilə qəbul üçün məhlul

Kapsul

15 ml

1

Vitamin D3 - 50000 IU

L-arginine hydrochloride – 130 mg, Ginkgo Biloba leaf extract (glycoside –
24%, lactone – 6%) – 80 mg, Saw palmetto – 80 mg, Hawthorn berry – 80
mg, Ginger extract – 50 mg, Ginseng extract – 30 mg, Epimedium Leaf
extract – 25 mg, Zinc Gluconate – 7.5 mg, Astaxanthin – 2 mg

Olive oil, BHA (E 320)

Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım
ve Bitkisel Ürünler Sağ.
Paz. İth. İhr. San. Tic.
Ltd. Şti

Vitagen İlac San. ve
Tic. Ltd.Şti

Türkiyə

Türkiyə

01.04.2019

01.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devalon D3( daxilə qəbul üçün
məhlul,15 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vigrix Turbo (kapsul №30) adlı məhsul
kişilərdə cinsi zəiflik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə
(maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Fiziogink

Kapsul

3 x 10

Ginkgo biloba extract - 80 mg, Pyridoxin hydrochloride (82% Vitamin B6) 2.43 mg, Sodium selenite (45% Selenium) - 0.055 mg, Cyanocobalamine
(Vitamin B12) - 0.005 mg

Mycrocrystalline cellulose, Magnesium stearate,
Silicon dioxide,

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

18.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fiziogink (kapsul, № 30) adlı məhsul
beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
qablaşma eskizi üzərində məhsulun "istifadə qaydası" bəndində " 18
yaşdan yuxarı gündə 1 kapsul qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi
zəruridir.

Remogen Omega

Göz damcı

0,25 ml

Eicosapentaenoic acid 0.02%, Docosahexaenoic acid 0.02%, all-rac-alfaTocopheryl acetate 0.02 %, Pemulen 0.2%

Carbopol, Glycerol, Sodium hydroxide, Disodium
phosphate dihydrate, Water for injection

TRB Chemedica AG

Almaniya

04.04.2019

Müsbət

Remogen Omega, göz damcısı, 0.25 ml, birdəfəlik isitifadə üçün
konteynerlərdə N20, adlı məhsul gözlərdə quruluğ hissi zamanı
nəmləndiriçi və yumuşaldıcı təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Helinorm

Kapsul

2 x 14

"Pylopass" (probiotik Lactobacilus reuteri ştammının deaktivə olunmuş
bakteriyaları) - 200 mq

Qarğıdalı dekstrini, laktoza, jelatin, silisium dioksid

Kraft

Rusiya

10.04.2019

Müsbət

Baktistatin

Kapsul

2

B.Subtillis ştam -3 bakteriyalarının qurudulmuş kultural mayesinin bioloji
aktiv metabolitləri - 395 mq, soya ununun fermentləşdirilmiş hirolizatı - 100 Kalsium stearat, Jelatin, İndiqotin, Titanium dioksid
mq

Kraft

Rusiya

11.04.2019

Müsbət

Akvalor Protekt

Sprey

30 ml

Maris salt - 45%, Ascophillum nodosum - 0.1%

Aqua

YS LAB

Fransa

23.04.2019

Müsbət

Akvalor Soft

Sprey

125 ml

Maris salt - 8-11 g/l

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Soft (125ml sprey, dəmir balonda
№1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və təmizləməsi üçün,
kəskin və xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin
profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Soft Mini

Sprey

50 ml

Maris salt - 8-11 g/l

Aqua

YS LAB

Fransa

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Soft Mini (50 ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və təmizləməsi
üçün, kəskin və xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və
soyuqdəymənin profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Baby

Damcı

15 ml

Maris salt- 8-11 g/l

Aqua

YS LAB

Fransa

23.04.2019

Müsbət

Akvalor Baby

Sprey

125 ml

Maris salt- 8-11 g/l

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Akvalor Baby

Sprey

150 ml

Maris salt- 8-11 g/l

Aqua

YS LAB

Fransa

23.04.2019

Müsbət

Akvalor Forte

Sprey

125 ml

Maris salt 19-23 g/l

aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Forte (125ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və təmizləməsi
üçün, burun tutulması zamanı istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Forte Mini

Sprey

50 ml

Maris salt 19-23 g/l

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Forte Mini (50 ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və təmizləməsi
üçün, burun tutulması zamanı istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Helinorm (kapsul, № 28) adlı məhsul
mədə mikroflarısının balansını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Baktistatin (kapsul, № 20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının balansını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Protekt (30ml sprey, plastik
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun kəskin və xroniki
xəstəlikləri zamanı kompleks müalicəsi və profilaktikası üçün istifadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Beybi (15ml sprey, plastik
flakonda №1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və
təmizlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Beybi (125ml sprey, plastik
flakonda №1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və
təmizlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Beybi (150ml sprey, plastik
flakonda №1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və
təmizlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Extra Forte

Sprey

125 ml

Maris salt 19-23 g/l, Aloe vera extract - 0.025%, Chamomilla recutita extract
- 0.025%

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Extra Forte (125ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və təmizləməsi
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Boğaz Mini

Sprey

50 ml

Maris salt 19-23 g/l, Aloe vera extract 0.025 %, Chamomilla recutita extract
0.025 %

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Boğaz mini (50ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul ağız və boğaz boşluğunun xroniki və kəskin
xroniki xəstəlikləri zamanı gigiyenası, onların iltihabının kompleks
müalicəsi və profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Boğaz

Sprey

125 ml

Maris salt 19-23 g/l, Aloe vera extract 0.025 %, Chamomilla recutita extract
0.025 %

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Boğaz (125ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul ağız və boğaz boşluğunun xroniki və kəskin
xroniki xəstəlikləri zamanı gigiyenası, onların iltihabının kompleks
müalicəsi və profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Norm

Sprey

125 ml

Maris salt- 8-11 g/l

Aqua

YS LAB

Fransa

23.04.2019

Müsbət

Akvalor Norm

Sprey

125 ml

Maris salt- 8-11 g/l

Aqua

Aurena Laboratories AB

İsveç

23.04.2019

Müsbət

Mielotrof

Folsaure 600

Fito 40

Agliocrat

Şərbət

Tablet

Kapsul

Kapsul

150 ml

2 x 30

3

2 x 30

Cytidin 5 -monosphosphate - 75 mg, Uridine 5-monosphosphate - 70 mg,
Vitamin B1 - 0.4 mg, Vitamin B6 - 1,0 mg

Water (4822.6 mg), Citric Acid monohydrate (5
mg), Potassium Sorbate (5 mg), Sodium Benzoate( İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti
5mg), Raspberry Flavor(10 mg), Guar Gum( 0.5
mg), Sucralose (0.5 mg), Glucose (5 mg)

Folic acid - 600 mcg, Vitamin B6 - 1,9 mg, Vitamin B12 - 3,5 mcg, Iron - 3,5 Lactose, bulking agent: microcrystalline cellulose;
anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids
mg

Linseed oil - 500 mg, Soy concentrate (thereof isoflavones - 30 mg) - 75
mg, Vitamin E - 12 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin C - 40 mg, Calcium 60 mg, Magnesium - 30 mg, Linseed extract - 5 mg

Hawthorn fruit extract - 50 mg, Garlic extract (thereof Alliin - 2 mg) -140
mg, Olive oil - 205 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg

Soy oil partially hydrogenated, Soy lecithin,
Besswax, Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Water,
Titanium dioxide, Iron oxide yellow

Soy oil partially hydrogenated, Soy lecithin,
Besswax, Gelatin, Glycerol 98%, Sorbitol, Water,
Iron oxide red, Iron oxide black

Sunlife

DR.Dünner AG

DR.Dünner AG

Türkiyə

Almaniya

İsveçrə

İsveçrə

19.04.2019

17.04.2019

10.04.2019

04.04.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Norm (125ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və
təmizlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Norm (125ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və
təmizlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasənMielotrof(şərbət,150 ml) adlı məhsul
neyronların regenerasiyası ilə trofikasını və sinir keçiriciliyini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Qablaşdırmanın üzərində tərkib rəyə uyğun olaraq korrektə
olunsun;
2)İstifadə üzrə təlimatda:tərkib yalnız 5 ml üçün rəyə uyğun olaraq
verilsin,100 ml tərkibi vermək zəruri deyil;"saxlanılma şəraiti" və "əks
göstərişlər" bəndləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folsaure 600 (tablet №60) adlı məhsul fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində olan informasiyaların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fito 40 (kapsul, №60) adlı məhsul
hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasının qablaşma üzərində qeyd
edilən məlumata uyğun olaraq "1 tablet gündə 2 dəfə" tövsiyə edilməsi
zəruridir

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Agliocrat (kapsul, №60) adlı məhsul
immun və ürək-damar sisteminin funksiyasını dəstəkləmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması, yaş həddinin 18 yaşdan qeyd edilməsi zəruridir.

Leberschutz Ultra Plus Vitamin E

Kapsul

3

Milk thistle fruit extract - 250 mg, Vitamin E - 12 mg

Soy bean oil refined, Soy bean oil partially
hydrogenated, Soy lecithin İP, Beeswax, Gelatine,
Glycerol, Sorbitol, Water, Titanium dioxide,
Carmine red, Iron oxide black

DR.Dünner AG

İsveçrə

15.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Leberschutz Ultra Plus Vitamin E (kapsul,
№60) adlı məhsul qaraciyər toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması, "istifadə qaydası" bəndində " 18 yaşdan yuxarı 1
kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir

DeSun

Daxilə qəbul üçün məhlul

20 ml

Vitamin D3 - 1.667 mg (0.12 ml - 3 drops / 10 mcg)

Sunflower seed oil

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

24.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desun ( daxilə qəbul üçün məhlul, 20
ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Mielotrof (məhlul № 10 x10 ml) adlı
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda istifadə
qaydası bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi
zəruridir.

Mielotrof

məhlul

10 ml x 10

TiroYod

Kapsul

6 x 10

Kislogon

məhlul

Oksibenin

məhlul

Cytidin 5 -monosphosphate - 150 mg, Uridine 5 -monosphosphate - 150
mg, Citicoline sodium - 200 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg

Water, Citric acid monohydrate, Potassium sorbate,
İmhotep İlaç Kozmetik
Sodium benzoate, Rasberry flavor, Guar gum,
ve Gida Tic. Ltd. Şti
Sucralose, Glucose

Türkiyə

02.04.2019

Müsbət

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

10.04.2019

Müsbət

Ascophyllum nodosum - 625 mg (İ od 150 mcg)

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

50 ml

Sodium chloride - 0.85%, Oxygen (stabilized, aerobic) - 10%

Aqua prufied (89.15%)

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

29.03.2019

Müsbət

50 ml

Sodium chloride - 0.58 %, Oxygen (stabilized, aerobic) - 10.00 %, Aqua
purified - 89.42 %

ayrıca göstərilməyib

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

20.04.2019

Müsbət

Lactoflorene Colesteloro

toz

3.6 q x 20

Bifidobacterium longum (BB 536) - 37.5 mg, Red yeast rice tit. 3% in
Monacolin K - 350.88 mg, Coenzyme Q10 - 21 mg, Vitamin PP
(nicotinamide) - 19.39 mg

Lactoflorene Pancia Piatta

toz

4 qr x 10

Bifidobacteriy lactis HN019 - 1 x 10ꝰ KƏV, Lactobacteriy HCFM - 0,10 x 10ꝰ
KƏV, Melissa ekstraktı - 50 mq, Çobanyastığı ekstraktı - 50 mq, Passiflora
ekstraktı - 50 mq, Zəncəfil ekstraktı - 5 mq, Maltodextrin duyu fermentindən
- 40 mq, Alfa-qalaktozidaza - 20 mq, Beta qalaktozidaza - 5 mq

Maltodextrin, Sorbitol, Silicon dioxide, Citric acid,
Red fruits flavor, Sucralose, Guar gum

S.İ.İ.T SRL

İtaliya

Montefarmaco OTC SpA

İtaliya

03.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş TiroYod (kapsul №60) adlı məhsul yodun
əlavə mənbəi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Kislogon (məhlul 50 ml) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası, immun sistemininn yaxşılaşdırılması üçün profilaktik
məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə
olunması zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oksibenin(daxilə qəbul üçün maye,50
ml) adlı məhsul maye halında stabilləşdirilmiş 10%-lı oksigen məhlul
şəklində, immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactoflorene Colesteloro (toz, saşe №3.6
qr x 20) adlı məhsul xolesterinin miqdarını tənzimləmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma üzərində istifadə edilmiş stikerdə qeyd
edilən "Bioloji aktiv əlavə" yazısının"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"
yazısı ilə, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bəndində qeyd edilmiş "döşlə əmizdirmə" yazısının
"Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Lactoflorene Pancia Piatta

toz

4 q x 20

Bifidobacterium lactis HN019 - 20 mg, Lactobacillus acidophilus NCFM - 5.32
Maltodextrin, Dehydrated concentrate strawberry
mg, Melissa officinalis folium d.e - 50 mg, Matricaria chamomilla d.e. - 50
mg, Passiflora incarnata herb d.e. - 50 mg, Zingiber officinale rhyzoma d.e. - juice, Dehydrated concentrate cranberry juice, Red
fruits flavor, Silicon dioxide, Citric acid, Natural
5 mg, Fermented maltodextrin from rice by Aspergillus oryzae - 40 mg,
elderberry flavor, Sucralose
Alpha - galactosidase 100 Gal U/g - 20 mg, Beta - galactosidase by
Aspergillus oryzae - 5 mg

İmutens PR

Tablet

3 x 10

beta qlükan - 200 mq, İtburnu ekstraktı - 25 mq, Vitamin C - 50 mq, Sink - Maqnezium stearat, Mikrokristalik selüloza, Natrium
7,5 mq, Propolis - 50 mq
kroskarmelloza

150 ml

Linden (Tilia platyphyllos scopoli) inflorescens d.e., 1% flavonoids tot. in
rutine - 125 mg, Chamomile (Matricaria Chamomilla L. (Chamomilla recutita
L. Rauschert)) inflorescens 0.3% apigenin - 125 mg, Eschscholzia
(Eschscholtzia californica Cham.) herb d.e., 0.2 % protopine - 125 mg,
Griffonia (Griffonia simplicifolia) seed d.e., 10% 5-HTP - 25 mg

1

Pankreatin 4X (Pancreatin 4X) - 50 mq,Lipaza (Lipase) – 5 mq,Amilaza
(Amylase ) – 25 mq,Proteaza (Protease) – 25 mq,Adi kətan (Linum
usitatissimum) toxumlarının (4:1) sulu ekstraktı– 50mq,İstiotlu nanə
(Mentha piperita) yarpaqlarının (4:1) ekstraktı – 50 mq,Adi zirə (Carum
carvi) meyvələrinin (10:1) sulu ekstraktı – 15 mq.

Mikrokristallik sellüloza, kolloidal silisium-dioksid,
maqnezium stearat, nutrafisient qəhvəyi
114F265031

Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

5 q x 20

Castoreum extract - 500 mg, Cervus elaphus sibiricus extract - 400 mg,
Orchis mascula root extract - 400 mg, İlex aquifolium leaf extract - 400 mg,
Tabebuia impetiginosa cortex extract - 300 mg, Panax ginseng root extract 20 mg, Cordyceps extract - 200 mg, Hedysarum neglectum root extract 200 mg, Ganoderma lucidum extract - 200 mg, İnonotus obliquus extract 130 mg, Hippophae rhamnoides fruit extract – 130 mg, Onobrychis arenaria
herba extract – 130 mg, Lespedeza juncea herba extract – 130 mg,
Potentilla alba root extract – 130 mg, Pinus Sibirica seeds extract - 130 mg,
Camellia sinensis leaf extract - 30 mg, Osmanthus fragrans flower extract 30 mg, Amaranthus caudatus seeds extract - 30 mg, Avena sativa seeds
extract - 30 mg, Stellaria media herba extract – 30 mg, Juglans regia
septum extract – 30 mg, Juniperus communis fruit extract – 30 mg, Lycium
chinense fruit extract – 30 mg, Vaccinium myrtillus fruit extract – 30 mg,
Cynara scolymus fruit extract – 30 mg, Cetraria islandica extract – 30 mg,
Fucus Vesiculosus leaf extract - 30 mg, Squalen – 30 mg, Myristica fragrans
seeds extract - 30 mg, Schisandra chinensis fruit extract - 30 mg, Thlaspi
arvense herba extract - 30 mg, Levisticum officinale herba extract - 30 mg,
Crateagus atrosanguinea fruit extract - 30 mg, Rosa majalis fruit extract 30 mg, Serenoa repens fruit extract - 20 mg, Cucurbita pepo seeds extract 20 mg, Hipericum perforatum herba extract - 20 mg, Achillea millefolium
herba extract - 20 mg, Calendula officinalis herba extract - 20 mg,
Chamomilla recuita flower extract - 20 mg, Urtica dioica root extract - 20
mg, Epilobium alpestre herba extrat - 20 mg, Populus nigra bud extract - 20
mg, Aluminium ammonium sulphate - 20 mg, Galleria mellonela extract - 20
mg, Bess milk extract - 20 mg, Propolis extract - 10 mg, Resina pinus
sibirica extract - 10 mg

Olygofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

Sedikum

Lipakreon

Urotrin

İmunol

Şərbət

Tablet

toz

Şərbət

150 ml

Echinaceae Extract - 300 mg, 1,3/1,6 Beta Glucan - 50 mg, Propolis - 3.5
mg, Vitamin C - 40 mg, Zinc Sulfate Monohydrate - 13.72 mg

Fructose, Linden honey, Plum juice, Citric Acid,
Potassium sorbate, Orange essential oil,
Demineralized water

Distilled water, İnverted sugar, Honey, Xantham
gum, Potassium sorbate, Strawberry flavored

S.İ.İ.T SRL

İtaliya

03.04.2019

Müsbət

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

11.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Erbozeta S.p.A

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

San-Marino

Türkiyə

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactoflorene Pancia Piatta (toz, saşe № 4
qr x 20) adlı məhsul mədə- bağırsaq sistemin funksiyasını
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma üzərində istifadə edilmiş stikerdə qeyd
edilən "Bioloji aktiv əlavə" yazısının"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"
yazısı ilə, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bəndində qeyd edilmiş "döşlə əmizdirmə" yazısının
"Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.Bundan başqa, bitki
mənşəli inqredientlərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin bir daha
nəzərdən keçirilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEDİKUM(şərbət,150 ml) adlı məhsul
əsəb sisteminin gərginliyi ilə bağlı xəəstəliklərin kompleks müalicə və
profilaktikasında köməkçi vasitə kim tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

13.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipakreon(kapsul № 60) adlı məhsul
həzm fermentlərinin çatışmazlığı ilə bağlı xəstəliklərin kompleks müalicə
və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.

19.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Urotrin (saşe №20) adlı məhsul kişilərdə
sidik sisteminin funksional fəalliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunol(şərbət,150 ml) adlı məhsul
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "Tərkibində hər hansı bir komponentə
qarşı həssaslıq" mətnli "Əks göstəricilər" bəndi əlavə olunsun, İstifadə
qaydası bəndində:"4-10 yaş qrupu uşaqlar 5ml gündə 1 dəfə yaşlılar
10ml tox qarına içilir"yazısı "12 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər
10ml-dən gündə 1 dəfə yeməkdən sonra" ilə əvəz
olunsun,"Xəbərdarlıq" bəndində "Hamiləlik və südvermə dövründə və ya
başqa dərmanların qəbulu zamanı həkimlərinizlə məsləhətləşin"
yazısı"Hamiləlik, laktasiya, 12 yaşına qədər uşaqlar üçün,xəstəlik və ya
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" ilə əvəz olunsun.
Belə, ki məhsulun tərkibində olan exinaseya bitkisinin preparatları
Avropa Dərmanlar üzrə Agentliyi (EMEA) tövsiyələrinə görə 12 yaşından
istifadə olunur.

13.04.2019

13.04.2019

Ocean VM

İnsulan

Şərbət

Tablet

150 ml

2 x 15

L-ascorbic acid - 80 mg, Zinc - 7 mg, Vitamin E - 12 mg, Nicotinamide - 16
mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin A 500000 IU/g - 500 mcg, Vitamin D
100000 IU/g - 10 mcg, Manganese - 1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin
B1 - 1.472 mg, Vitamin B12 - 2,5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Selenium - 55
mcg, Molybdate - 50 mcg, İ odide - 75 mcg, Biotin - 50 mcg

Natural orange flavored, Potassium sorbate,
Xanthan gum, Sodium Benzoate, İnverted sugar,
Distilled water

Nuvita İlaç ve kimya
San.Tic.A.Ş

Türkiyə

17.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean VM (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnsulan(tablet № 30) adlı məhsul
orqanizmdə karbohidratların metabolizmini yaxşılaşdıran, qanda şəkərin
miqdarını tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Gymnema turşularına ekvivalent"
cümləsini "tərkibində olan gymnema turşularının miqdarı" ilə əvəz
etmək,"Preparatın gündəlik məsləhət görülən dozası və istifadə
qaydası"bəndində"böyüklər" sözünü əlavə etmək zəruridir.

Gymnema sylvestre leaf extract – 200 mg (including gymnemic acid – 50
mg), Morus alba L. extract – 100 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Folic acid – 200
mcg, Chromium – 100 mcg, Vitamin B12 – 1.25 mcg

Microcrystalline cellulose, Sodium
carboxymethylcellulose, Magnesium salts of fatty
acids, Sorbitol, Silicon dioxide, Fatty acids, Acacia
gum, Carregeenan

SOPHARMA AD

Bolqarıstan

09.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Phytin/Fitin (tablet, №40) adlı məhsul
sinir sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: "əks göstərişlər" bəndində yaş həddinin 4 yaşdan aşağı qeyd
edilməsi zəruridir

Novascon
Pharmaceuticals Sp.
zo.o.

Polşa

13.04.2019

Phytin/Fitin

Tablet

4 x 10

Fitin - 250 mq

Buğda nişastası, Mikrokristallik sellüloza, Laktoza
monohidrat, Talk, Maqnezium- stearat, Ağ opadray
(hidroksipropil metilsellüloza, titan dioksid, laktoza
monohidrat, polietilen qlikol, triasetin)

Vir-Fortis

Kapsul

(2 x 10)

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total amount
of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, microcrystalline cellulose,
gelatin

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

01.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vir-Fortis (kapsul №20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate

Ultimate Nutrition

ABŞ

12.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Amino 2002 (tablet №330) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

yoxdur

Ultimate Nutrition

ABŞ

12.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Creatine Monohydrate (toz 300 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Muscle Juice Revolution 2600 (toz 2.12
kq ) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil

Amino 2002

Tablet

1

Protein blend (Micro – Ultrafiltrated Whey protein, Whey protein
Hydrolysate) - 7500 mg (L-leucine - 650 mg, L-isoleucine - 392 mg, L-valine 372 mg, L-lysine - 575 mg, L-threonine - 418 mg, L-methionine - 129 mg, Lphenylalanine - 189 mg, L-tryptophan - 118 mg, L-arginine - 157 mg, Laspartic acid - 326 mg, L-cystine - 99 mg, L-alanine - 310 mg, L-glutamic
acid - 1122 mg, L-glycine - 140 mg, L-histidine - 117 mg, L-proline - 396
mg, L-serine - 327 mg, L-tyrosine - 163 mg)

Creatine Monohydrate

toz

300 q

Creatine monohydrate powder - 5 g

Muscle Juice Revolution 2600 (chocolate
creme)

toz

2,12 kg

Octo-Pro Protein Blend (Whey protein concentrate, Whey protein isolate,
Milk protein isolate, Whey protein isolate, Hydrolyzed Whey protein, Egg
Protein isolate, Micellar casein, Milk protein concentrate, Calcium caseinate)
– 70 g, Time release complex carbohydrate blend (Corn maltodextrin, Rice Sodium chloride, Sucralose, Acesulfame Potassium,
maltodextrinç Karbo-lyn) – 175 g, Healthy fatty acid blend (canola oil, MCT
Soy lecithin, Natural&Artificial Flavor
(Medium chain triglycerides), Omega 3 fihs oil, CLA (Conyugated Linolic
acid)) – 9 g, Glutamine blend (L-Glutamineç L-Alanine-L-Glutamine) – 1g,
Enzyme blend (Protease, Lactase) – 0.05 g

Hemorekta

Krem

20 q

Cetearyl alcohol, Sodium cetearyl sulfate, Lanolin,
Horse chesnut liquid extract- 3 qr, Whitch-hazel liquid extract - 3 qr, Acidum
Petrolatum, Decyl oleate, Methyl
tannicum - 0,5 qr,Hyperici oleum - 3 qr, Propolis liquid extractum - 3qr,
parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate
Bismuthi subgalate - 3qr, Zinci oxide - 3 qr, Menthol - 0,2 qr.
və Purified water

Betacan-Zn

toz

5 q x 20

Liovital AD

toz, həlledici ilə

Beta-glucan – 550 mg, Zinc – 3 mg, Vitamin C – 100 mg, Vitamin B6 – 3
mg

7 ədəd tünd
rəngli flakon+7 Royal jelly - 65 mg, Dry extract of cod liver oil - 40 mg, Dry extract of pollen
- 30 mg, Vitamin A - 1200 mcg, Vitamin D3 -12.5 mcg,
ədəd şəffaf
flakon

Silica, Fructose, Sucrester, Orange flavour

Purified water, Sucrose, Fluid extract of orange,
Sour cherry aroma, Potassium sorbate, Glycine

Ultimate Nutrition

ABŞ

12.04.2019

Müsbət

Pharmamed d.o.o
Travnik

Bosniya və
Herseqovina

19.04.2019

Müsbət

BioDue Spa

İtaliya

23.04.2019

Müsbət

Via Domenico Veneziano

İtaliya

01.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş, Hemorekta, yerli istifadə üçün krem, 20
g, tubda N 1, adlı məhsul babasil zamanı yaranan şişkinlik, gızartı və s.
kimi simptomları yüngülləşdirmək məqsədi ilə tövsiyyə olunan kosmetik
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Betacan-Zn (toz, saşedə №20) adlı
məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə
təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması,
istifadə yaş həddinin rəydə qeyd edildiyi kimi göstərilməsi zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Liovital AD (flakon, № 7 ədəd tünd rəngli
+ 7 ədəd şəffaf falkon) adlı məhsul immun sistemi məhkəmləndirmək
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin (4 yaşdan yuxarı) qeyd
edilməsi zəruridir.

Sitraston

Daxilə qəbul üçün məhlul

300 ml

Equisetum arvense herb extract - 420 mg, Vaccinium oxycoccos leaf, fruit
extract - 520 mg, Salvia officinalis leaf extract - 70 mg, Rosmarinus
officinalis leaf extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf extract - 170 mg,
Matricaria recutita flowers extract - 100 mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 100
mg, Potassium citrate - 19 mg, Sodium citrate - 16 mg

Taurin - 480,0 mq, Kəhraba turşusu - 100,0 mq, Kofein - 48,4 mq, Inozitol 24,0 mq, Vitamin PP - 10,56 mq, Pantoten turşusu - 4,32 mq, Vitamin B6
(piridoksin) - 2,16 mq, Vitamin B2 (riboflavin) - 0,864 mq, Vitamin B12
(sianokobalamin) - 0,312 mmq

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan
gum, Glycerin, Water

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

15.04.2019

Müsbət

turşuluq tənzimləyiciləri (natrium hidrokarbonat,
limon duzu), dekstroza, stabilləşdirici
polietilenglikol, rahiyyələndirici, şirinləşdirici
aspartam.

Malkut QSC QM

Belarus

08.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sitraston (daxilə qəbul üçün məhlul,
300 ml) adlı məhsul böyrəklərdə duz əmələ gəlməyə meyillik zamanı
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "şərbət" yazısının "daxilə
istifadə üçün məhlul" yazısı ilə, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bitki mənşəli inqredientərin distillə
edilməsindən alınmış hidrolizat" yazısının "Bitki mənşəli inqredientərdən
alınmış sulu ekstrakt" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Qeyd2:Məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin siyahısında
texniki səhvə yol verildiyi üçün (Vaccinium oxycoccos bitkisi qeyd
edilməyib) tərəfimizdən öncə verilmiş rəy dəyişdirilmişdir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ecoslim /Ekoslim(fışıldayan tablet №
10) adlı məhsul bəzi vitamin və vitaminəbənzər maddələrin əlavə
mənbəsi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feroxin/Feroksin ( kapsul, №30) adlı
məhsul Dəmir, C vitamini və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “Hamiləlik
və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazısının qeyd edilməsi və texniki səhvlərin aradan
qaldırılması zəruridir.

Ecoslim (Ekoslim)

Fışıldayan tablet

1

Feroxin/Feroksin

Kapsul

3 x 10

Ferrous fumarate - 30 mg, Ascorbic acid - 150 mg, Folic acid - 250 mcg

Microcystalline cellulose, Silicon dioxide,
Magnesium stearate, Gelatine, Titanium dioxide,
İron oxide

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

05.04.2019

Müsbət

Nuzartro

Tablet

(30 tablet)

Qlükozamin sulfat - 500 mq, Xondroitin sulfat - 400 mq, Metilsulfonilmetan 375 mq, Sink 10 mq (69,7 mq Sink qlükonat şəklində)

Maqnezium stearat, Mikrokristallik sellüloza,
Sorbitol, Talc

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

09.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Kidoimmuno

Şərbət

150 ml

VİVATİNEL
KOZMOFARMASÖTİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Türkiyə

15.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Reksagen

Şərbət

150 ml

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

25.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Reksagen (şərbət 150 ml) adlı məhsul B
qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fer-Fol (şərbət 150 ml) adlı məhsul
dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (12
yaşdan yuxarı uşaqlar 5 ml gündə 1 dəfə), qablaşma eskizinin bu yaş
həddinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Fer-Fol

Şərbət

150 ml

Simela

Şərbət

50 ml

Oftosept

Damcı

10 ml

Sim-Flora

Kapsul

(3 x 10)

Vitamin A - 250 µq RE, Vitamin B6 - 2 mq, Vitamin B12 - 5 µq, Vitamin C 100 mq, Vitamin D3 - 15 µq, Vitamin E - 10 mq α-TE, Selenium - 20 µq,
Dəmir - 5 mq, Sink - 3 mq, Saccharomyces cerevisiae Beta Glukan - 125
mq, Exinaseya sp - 200 mq, Propolis ekstraktı - 250 mq

Cyanocobalamin (vitamin B12) - 0.001 mg, Thiamine hydrochloride (vitamin
B1) - 0.75 mg, Riboflavin (vitamin B2) - 0.5 mg, Pyridoxine hydrochloride0.25 mg, Nicotinamide - 8 mg, Calcium Pantothenate- 0.6 mg, Sodium
Glycerophosphate - 50 mg, Iron Gluconate - 17.0 mg

Iron (as bisglisinate) - 20 mg, Malpighia glabra extact (acerola cherry) - 30
mg, L - ascorbic acid (vitamic - C) - 20 mg, L - 5 - Methyltetrahydrofolic
acid, Calcium salt - 0.1 mg

Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale extract - 400 mg, Olive oil - 100
mg, Mentha extract - 125 mg, Retinyl palmitate - 0.55 mg

Hyaluronic acid-2 mg, Hypromelloza-3 mg, Challoid silver-0.03 mg

Saccharomyces Boulardi - 2.5 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 1.5 x
10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus - 2.5 x 10⁹ CFU, Lactobacillus Casei - 2.5
x 10⁹ CFU, Bifidobacterium Longum - 1.0 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium lactis 0.5 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium bifidum- 0.5 x 10⁹ CFU, Spirulin - 100 mg

Water, Citric Acid monohydrate, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry Flavor,
Guar Gum, Sucralose, Glucose

Water, Citric Acid monohydrate, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry Flavor, Guar
Gum, Sucralose, Glucose

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

01.04.2019

tabletin orta çəkisi ilə uyğun olması

Deionized water, Polysorbate, Citric Acid,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry
Flavor

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

01.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simela (şərbət 50 ml) adlı məhsul
dispeptik pozğunluqlar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (14
yaşdan yuxarı 20 - 40 damcı gündə 1-2 dəfə), 1 ml-in ehtiva etdiyi
damcı sayının düzgün göstərilməsi (30 damcı) zəruridir.

Deionized water, Boric acid, Dimethylparaben,
Glycerine

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ofto sept, göz damcısı, 10 ml, flakonda
N1, adlı məhsul göz guruluğu zamanı nəmləndirici təsir göstərən tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sim-Flora (kapsul №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Kandidoz

Renisan Forte

Magnesium-Köhler

Flatus

Kapsul

Daxilə qəbul üçün məhlul

Kapsul

Şərbət

(3 x 10)

600 ml

Caprylic acid - 600 mg, Juglans nigra (black walnut shell ) extract - 64 mg,
Inula helenium extract - 72 mg, Rubus idaeus extract - 64 mg

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 600 mg,
Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) - 400 mg, Peumus boldus M. dry
aqueous extract (5:1) - 280 mg, Sideritis clandestine herbs powder decoct 170 mg, Rosmarinus officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg,
Cynodon dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis
spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg

1

Magnesium - 150 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg

100 ml

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

Potassium sorbate, Prufied water

Gelatin, Titandioxide

İmhotep İlaç Kozmetik
ve Gida Tic. Ltd. Şti

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

Türkiyə

01.04.2019

05.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kandidoz (kapsul №30) adlı məhsul
göbələk xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (18
yaşdan yuxarı 1 kapsul 1 dəfə) zəruridir. Məhsulun adının dəyişdirilməsi
tövsiyə olunur (belə ki, "kandidoz" candida albicans tərəfindən törədilən
göbələk xəstəliyidir).

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Renisan Forte (daxilə qəbul üçün məhlul
600 ml) adlı məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin
Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və
istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi (Tutukon şərbət 600 ml)
mövcuddur. Eyni zamanda məhsulun tərkibində olan Peumus boldus
bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadəsi yol verilməyən bitkilərin siyahısına
daxildir. (List of Substances of the Competent Federal Government and
Federal State Authorities–Category“Plants and plant parts” verilən
məlumata əsasən bu bitki A siyahısına daxildir (list A), yəni BFMQƏ-in
tərkibində istifadəsinə yol verilmir. Həmçinin, Avropa dərman
agentliyinin məlumatlarına əsasən (EFSA Journal 2009; 7(9):281, EFSA
Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic,
addictive, psychotropic or other substances of concern) nəzərinizə
çatdırırıq ki, bu bitkinin tərkibində izoxinolin alkaloidi mövcuddur ki, bu
da toksiki təsirə malikdir və BFMQƏ-in tərkibində güclü və toksiki təsir
göstərən bitki xammalının istifadəsinə yol verilmir).
Ekspertizaya təqdim olunmuş Magnesium-Köhler (kapsul №15) adlı
məhsul əzələlərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə
təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması və
istifadə qaydasının rəydə göstərilən kimi təqdim olunması zəruridir

Köhler Pharma GmbH

Almaniya

16.04.2019

Müsbət

Deionized Water, Glucose Syrup, Preservative (Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate), Mint
(Spearmint) Flavor, Fennel extract (Foeniculum vulgare miller), Lemon balm
(Melissa
officinalis L.), Thyme (Thymus Vulgare L.), German Chamomile (Matricaria
Recutita L.)
Acidity Regulator (Citric Acid)

Beka İlaç və Kimya
Sənayə Ticarət Ltd.Şti

Türkiyə

15.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Fortekebd

Kapsul

(3x10)

Silybum marianum fruit, seeds, leaf, herb extract - 80 mg, Cynara scolymus Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of
leaf extract - 100 mg
fatty acids

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

16.04.2019

Müsbət

Polstoun

Daxilə qəbul üçün məhlul

100 ml

Vaccinium oxycoccus extract - 520 mg, Equisetum arvense herb extract 420 mg, Betula sp.leaf extraxt - 220 mg, Salvia officinalis leaf extract - 31.5
mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi
leaf extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf extract - 170 mg, Matricaria
recutita flowers extract - 100 mg, Agropyron repens rhizoma extract - 170
mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 100 mg

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

12.04.2019

Müsbət

Sodium benzoate (E211), Potassium sorbate
(E202), Water

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortekebd (kapsul № 30) adlı məhsul
qaraciyər xəstəliklərinin profilaktikasında və müalicəsində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda müalicə
xarakterli yazıların və yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi
zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polstoun (daxilə qəbul üçün məhlul,
300 ml) adlı məhsul böyrəklərdə duz əmələ gəlməyə meyillik zamanı
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşma eskizi üzərində "istifadə
qaydası" bəndində yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi,
Ayrıqotu bitkisinin xammalının Azərbaycan dilində tərcüməsinin
"köksapı" əvəzinə "kökümsov" kimi qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bitki mənşəli
inqredientərin distillə edilməsindən alınmış hidrolizat" yazısının "Bitki
mənşəli inqredientərdən alınmış sulu ekstrakt" yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir

Qadın formulası

Artemizin-M

Alflexil

Kade-kid

Ligamento

Calcium carbonate - 100 mg, Vitamin premix 49.2 mg, Sodium ascorbate 28.1 mg, Humulus lupulus - 27.5 mg, Magnesium oxide - 25 mg, Medicago
sativa herb - 25 mg, Agrimonia eupatoria herb - 25 mg, Choline bitartrate 15 mg, İnositol - 15 mg, Angelica sinensis root - 15 mg, Potassium chloride 15 mg, Ferrous sulphate - 10 mg, Schizandra chinensis root - 7.5 mg,
Cnicus benedictus - 7.5 mg, Turnera diffusa - 7.5 mg, Silisium dioxide - 5
mg, Lecithine - 5 mg, Lemon bioflavonoids - 5 mg, Bromelain - 5 mg, Lcysteine - 4 mg, L-methionine - 4 mg, Garlic sublimation - 4 mg, Panax
ginseng root - 4 mg, Capsicum fruit - 4 mg, Zinc citrate - 3.75 mg, Ginkgo
biloba extract - 2.5 mg, Para aminobenzoic acid - 1.65 mg, Gamma linolenic
acid - 1.5 mg, Mangan asparaginate - 1.5 mg, Octacosanol - 1 mg, Royal
jelly - 1 mg, Chromium picolinate - 0.1 mg, Potassium iodate - 0.0625 mg,
Sodium selenite - 0.0375 mg

Tablet

Tablet

Kapsul

Şərbət

Tablet

90

Dağ tərxunu çiçəkləri - 100 mq, Qızılçətir ekstraktı - 60 mq, Qarışıq
mikrokapsullaşdırılmış ekstrakt 15% - 60 mq, Yunan qozu yarpaqlarının
Mikrokristallik selluloza, Kitrə, Talk, Silisium dioksid,
ekstraktı - 60 mq, Kəklikotu ekstraktı - 50 mq, Cantharellus cibarius göbələyi Primelloza, Kollikut, Propilenqlikol, Kollidon, Titan
ekstraktı - 50 mq, Qreyfrut tumunun ekstraktı - 50 mq, Səna yarpaqları - 30 dioksid, Hidroksipropilmetilselluloza, Maltodekstrin,
mq, Ənginar yarpağının quru ekstraktı -30 mq, İstiotlu nanə yarpaqları - 30
Dəmir oksid
mq, Dazıotu ekstraktı -10 mq

3 x 10

Glucosamine sulphate - 1000 mg (80-110 %), Chondroitin sulphate - 500
mg (80-110 %), MSM (Methylsulfonylmethane) - 200 mg (80-110 %),
Collagen - 200 mg (80-110 %)

200 ml

Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca)
Vitamin D3 - 1 mg (eq. To 100 I U)
Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2)

(4x15)

Microcrystalline cellulose, Polyethylene glycol,
Maltodextrin, Chlorophyll copper complex,
Hydroxypropyl - methyl - cellulose, Talcum,
Starch, Titanium dioxide,

Artlayf

Artlayf

Cornstarch, Natural gelatin capsules

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan dye,
potassium sorbate, dextrose, strawberry flavor,
purified water, Essential oil curcuma (Curcuma
longa L.

Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids,
Grapefruit seed extract (Citrus paradise) containing 17 % of vitamin C – 235
Cross-linked sodium carboxymethylcellulose,
mg, Curcumin long rhizome extract (Curcuma longa) containing 10 %
curcumin - 125 mg, Hydrolyzed collagen type I – 100 mg, Magnesium – 94 cellulose, coating (hydroxypropyl methylcellulose,
mg, Bromelain - 40 mg, Papain – 25 mg, Zinc – 5 mg, Manganase – 1 mg, polydextrose, polyethylene glycol, riboflavin, talc,
titaniumdioxide, carmines, maltodextrin)
Vitamin B12 – 0.625 mcg

LEK-AM Sp.zo.o.

Rusiya

Rusiya

Türkiyə

Rumıniya

Polşa

03.04.2019

05.04.2019

08.04.2019

28.04.2019

13.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qadın formulası (tablet,№180) adlı
məhsul qadın xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı
bəndinə uyğun tərtib edilməsi zəruiridir.
Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
stikerdə qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha
nəzərdən keçirilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Artemizin-M (tablet,№90) adlı məhsul
mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan, qurdqovucu təsirə malik BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası” 6-cı bəndinə uyğun tərtib edilməsi zəruiridir.
Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
stikerdə qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha
nəzərdən keçirilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Alflexil (kapsul N 30) adlı məhsul dayaqhərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə
2-3 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, "müalicə kursu"
yazısının və "müalicəvi xüsusiyyətlərin" ləğv edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kade-kid(şərbət, 200 ml) adlı məhsul
uşaqlar üçün tövsiyə olunan Ca, D və K vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİGAMENTO(tablet № 60) adlı
məhsul dayaq- hərəkət sistemində birləşdirici toxumanın metabolizmini
və oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda bitkilərin azərbaycan dilində adlarının
yanında onların elmi(latın) dilində adlarını,"Preparatın gündəlik məsləhət
görülən dozası və istifadə qaydası"bəndində"böyüklər" sözünü əlavə
etmək zəruridir.

Broncho Natural

Tablet

(2 x 15)

Thymus serpillium – 100 mg, Althaea officinalis - 50 mg, Cetraria İslandica
– 30 mg, Melissa officinalis – 20 mg, Matricaria chamomillia – 20 mg

Dibasic calcium phosphate dihydrate,
Microcrystalline cellulose, Corns starch,
Hydroxypropyl cellulose, Magnesium stearate,
Gelatin, Stearic acid, Silicon dioxide

JSC LİTFARMA

Litva

07.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Broncho Natural (tablet №30) adlı
məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikasında köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: «Qida əlavəsi» ifadəsinin «bioloji fəallığa malik qida əlavəsi»
ifadəsi ilə əvəz olunması, istifadə yaş həddinin rəydə göstərilən kimi
tərtib olunması zəruridir (12 yaşdan yuxarı 2 tablet gündə 1-2 dəfə).

Viscolon P.F.

İnyeksiya məhlulu

3 ml

Hydroxypropyl Methylcellulose -2%

Sodium chloride, sodium acetate trihydrate,
Sodium citrate dihydrate, Potassium chloride,
Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride
hexahydrate, Water for injection

Contacare Ophthalmics
and Diagnostics

Hindistan

04.04.2019

Müsbət

Viscolon P.F., inyeksiya üçün məhlul, 3 ml, əvvəlçədən doldurulmuş
şprisdə N 1, adlı məhsul oftalmoloji cərrahiyyə əməliyyatları zamanı
köməkçi vasitə kimi istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Sanafertil

Ritmoson Premium

Helmatrex

Paksil Breyn

L-arginine - 500 mg, L-carnitine - 440 mg, Coenzyme Q10 - 15 mg, Vitamin
E - 15 mg, Zinc - 2.25 mg, Folic acid - 400 mcg

toz

Kapsul

Şərbət

Şərbət

(3 x 10)

100 ml

100 ml

L-triptophan – 150 mg, Magnesium – 34.35 mg, Niacin – 12.5 mg,
Melatonin – 0.5 mg

Sorbitol (E-421), Sodium cyclamate (E952),
Flavouring lemon, Citric acid anhydrous (E330)

Calcium or Magnesium Stearate, Silicon dioxide or
microcrystalline cellulose

Palash Beej (Butea Monosperma) - 150 mg, Vidang (Embelia Ribes) - 150
mg, Kutaj / Indrayav (Holarrhena Antidysenterica) - 125 mg, Nagarmotha
Sarkara, Sodium Benzoate, Sodium methyl
(Cyperus Rotundus) - 75 mg, Dadim (Punica Granatum) - 60 mg, Triphla
paraben, Sodium propyl paraben, Bronopol,
(Emblica Officinalis, Terminali Chebula, Terminalia Bellirica) - 60 mg, Bilva
Disodium EDTA, Citric acid, Aspartame, Xanthan
(Aegle Marmelos) - 50 mg, Lodhra (Symplocos Racemose) - 50 mg, Shunthi
gum, Sodium CMC, Sodium metabisulphate, Colour
(Zingiber Officinale) - 50 mg, Ajowain (Trachyspermum Ammi) - 30 mg,
carameln, Flavor honey, Purified water
Zeera (Cuminum Cyminum) - 30 mg, Mochras (Gum Resin of Bombex
Malabaricum) - 25 mg, Dhataki Pushpa (Woodfordia Fruiticosa) - 20 mg,

Ext. Bacopa monnieri - 150 mg, Ext. Centella asiatica - 25 mg, Ext.
Asparagus recemosus - 25 mg

Sugar, Sodium Benzoate, Sodium Methyl Paraben,
Sodium Propyl Paraben, Bronopol, Disodium EDTA,
Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Carboxymethyl
Cellulose, Sodium Metabisulphate, Flavour honey,
Purified Water

Fortex Nutraceutical LTD

ООО «QNSLS Təcrübə
zavodu»

Makin Laboratories
Pvt.Ltd

Makin Laboratories
Pvt.Ltd

Bolqarıstan

Ukrayna

Hindistan

Hindistan

03.04.2019

16.04.2019

12.04.2019

20.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanafertil (toz. saşe № 30) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Original qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının
qeyd edilməsi, qablaşma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan dilində
məlumat olan stikerdə qeyd edilmiş "BFMQƏ" yazısının, istehlakçılar
tərəfdən aydın şəkildə anlaşılması üçün "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ritmoson Premium (kapsul №30) adlı
məhsul yuxu prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Helmatrex (şərbət, 100 ml) adlı
məhsul helmintozların müalicəsi və profilaktikası üçün tövsiyə olunan
preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir.Belə ki,məhsul Ayurved ənənəvi təbabətin dərmanlarına aid
olub, birbaşa farmakoloji təsir göstərir və hətta istifadə üzrə təlimatda
belə onu qurd invaziyalarının müalicə və profilaktika məqsədi ilə istifadə
edilməsi haqqında informasiya təqdim olunub. Belə məhsullar adətən
həkim nəzarəti altında qəbul olunmalıdır!Məhsulu istehsal edən
müəssisə yalnız Ayurved dərmanlarını hazırlamağa hüquqa malikdir.
Preparat 1 yaşından uşaqlara belə tövsiyə olunur,lakin Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii
mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki
tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən şüyüd, razyana, aptek çobanyastığı
əsasında hazırlanmış məhsullar istisna olmaqla, digər dərman bitkiləri
əsasında hazırlanan BFMQƏ- lər3 yaşa qədər uşaqlar üçün istifadə
edilmir. 3-14 yaşlı uşaqlar üçün BFMQƏ-lər komponentləri kimi yalnız
farmakopeya bitkilərindən istifadə edilə bilər.Həmçinin preparatın
hazırlanmasında köməkçi maddə kimi "bronopol" maddəsi iistifadə
olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız kosmetik
məhsulların tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna bilər və daxilə
qəbul olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir. (Handbook of
Pharmaceutical Excipients).

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paksil Breyn(şərbət,100 ml) adlı
məhsul uşaqların beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparat kimi tövsiyə
olunan vasitə olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə
uyğun olaraq məhsul yalnız uşaqların istifadəsi üçün tövsiyə edildiyi
halda, müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim olunmamışdır və
bununla bağlı məhsulun təhlükəsizliyi
təsdiqlılməmişdir.Həmçinin,köməkçi maddə kimi bronopol istifadə
olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız kosmetik
məhsulların tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna bilər və daxilə
qəbul olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir. (Handbook of
Pharmaceutical Excipients)

Hilmanil

Kalsilong D3

Calcivit M (Kalsivit M)

Colostrum

Balanced

Şərbət

Tablet

Şərbət

Kapsul

Tablet

100 ml

-

150 ml

1

1

Palash Beej (Seed) (Butea monosperma) - 150 mg, Vidang (Fruit) (Embelia
ribes) - 150 mg, Kutaj (Seed) / Indrayav (Holarrhena antidysentrica) - 125
mg, Nagarmotha (Rhizome) (Cyperus rotundus) - 75 mg, Dadim (Fruit Rind)
Sarkara (Sugar), Sodium Benzoate, Sodium methyl
(Punica granatum) - 60 mg, Triphala (Fruit) (Emblica officinalis, Terminalia
paraben, Sodium propyl paraben, Bronopol,
chebula, Terminalia bellirica] - 60 mg, Bilva (Leaf) (Aegle marmelos - 50 mg,
Disodium EDTA, Citric acid, Aspartame, Xanthan
Lodhra (Stem Bark) (Symplocos racemosa) - 50 mg, Sunthi (Rhizome)
gum, Sodium CMC, Sodium metabisulphate, Colour
(Zingiber officinale) - 50 mg, Ajwain (Fruit) (Trachyspermum ammi) - 30
carameln, Flavor honey, Purified water
mg, Jeera (Fruit) (Cuminum cyminum) - 30 mg, Mochras (Exudate) (Gum
resin of Bombax malabaricum) - 25 mg, Dhataki Pushpa (Flowers)
(Woodfordia fruiticosa) - 20 mg

Kalsium karbonat – 1250 mg (ekv 500mq elementar kalsium)
Maqnezium karbonat – 174 mg (ekv 50mg elementar maqnezium)
Sink qlukonat – 35mg (ekv 5mq sink)
Vitamin D3 – 400BV
Maqnezium karbonat - 174 mq (50 mq maqneziuma ekvivalent)
Sink qlükonat - 35 mq (5 mq sinkə ekvivalent)
Vitamin D3 - 4 mq (400 BV)

Calcium phosphate - 250 mg, Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin D - 100
IU, Vitamin B12 - 0.75 mcg

Bovine Colostrum - 500mg, lgG - 150 mg, Lactoferrin - 3.585 mg, İGF-1 0.43 ppm

Folic Acid - 400 mcg

Makin Laboratories
Pvt.Ltd

Mikrokristallik selluoza, maqnezium stearat, silisium Pharmex Rom İndustry
S.R.L
dioksid

Sorbitol, Glycerol, Citric acid, Xanthan gum,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Flavourings Fortex Nutraceutical LTD
strawberry and banana, Purified water

dəqiq göstərilməyib

Gum Arabic, Micronized cellulose, Maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Hindistan

12.04.2019

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HİLMANİ(şərbət, 100 ml) adlı məhsul
helmintozların müalicəsi və profilaktikası üçün tövsiyə olunan preparat
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə
ki,məhsul Ayurved ənənəvi təbabətin dərmanlarına aid olub, birbaşa
farmakoloji təsir göstərir və hətta istifadə üzrə təlimatda belə onu qurd
invaziyalarının müalicə və profilaktika məqsədi ilə istifadə edilməsi
haqqında informasiya təqdim olunub. Belə məhsullar adətən həkim
nəzarəti altında qəbul olunmalıdır!Məhsulu istehsal edən müəssisə
yalnız Ayurved dərmanlarını hazırlamağa hüquqa malikdir. Preparat 1
yaşından uşaqlara belə tövsiyə olunur,lakin Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin
tələblərinə əsasən şüyüd, razyana, aptek çobanyastığı əsasında
hazırlanmış məhsullar istisna olmaqla, digər dərman bitkiləri əsasında
hazırlanan BFMQƏ- lər3 yaşa qədər uşaqlar üçün istifadə edilmir. 3-14
yaşlı uşaqlar üçün BFMQƏ-lər komponentləri kimi yalnız farmakopeya
bitkilərindən istifadə edilə bilər.Həmçinin preparatın hazırlanmasında
köməkçi maddə kimi "bronopol" maddəsi iistifadə olunmuşdur ki,
beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız kosmetik məhsulların
tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna bilər və daxilə qəbul
olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir. (Handbook of
Pharmaceutical Excipients).

Rumıniya

20.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsilong D3(tablet N 30) adlı
məhsul kalsium, maqnezium, sink və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calcivit M (şərbət 150 ml) adlı məhsul
kalsium və vitamin D-in əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddində dəyişiklik edilməsi
zəruridir ("0-4" yaş əvəzinə "1-4" yaş olaraq dəyişdirilsin)

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colostrum (kapsul N 30) adlı məhsul
antioksidant təsirli, immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)istifadə üzrə təlimatda məhsulun xüsusiyyətlərində yazılar ləğv
olunsun(birbaşa farmakoloji təsirlər olduğu üçün) və "Məhsul
antioksidant təsirə malikdir, immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırır, şiş
xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunur" kimi korrektə
olunsun.Yalnız kollostrum maddəsinin nə olduğu haqqda məlumat
verilsin(İmmunoqlobulinlər, İgA,İgM,İgC,İgD abreviaturalar haqqında
məlumatların dərman vasitələrlə oxşaqlığı olduğu səbəbindən ləğv
olunması zəruridir).
1) İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada; istifadə qaydası eyni"Böyüklər:1-2 kapsul gündə 2 dəfə" kimi qeyd olunsun; köməkçi
maddələr dəqiq, yani normativ sənədə(NS)uyğun olaraq təqdim
olunmalıdır. NS-də natural gelatin kapsul-köməkçi maddə kimi
göstərilməsi düzgün deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BALANCED (tablet N 30) adlı məhsul
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
QEYD:Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin
siyahısı rəyə uyğun olaraq yazılsın(istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş
sənədə uyğun olaraq)

Bolqarıstan

Türkiyə

Türkiyə

13.03.2019

29.03.2019

20.04.2019

Magnevit

Biotenal

Blue Lab 100% Whey Premium Protein

Bronkhomax Natural Cough Syrup With
Natural Honey

Tablet

Kapsul

toz

Şərbət

Gum Arabic, Micronized cellulose, Maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

3 x 10

Saw Palmetto (lap. Saw palmetto, used part - fruits) - 200 mg, L-methionine
- 125 mg, Biotin (Vitamin H) - 150 mcg, Silisium dioxide - 80 mg, Niacine 16 mg ,Zinc sulphate - 10 mg , Sodium Selenite - 60 mcg, Copper gluconate
- 0.9 mg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin A - 500 mcg

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Türkiyə

908 q

Vitamin B2 – 0.3 mg, Vitamin B12 – 3 mcg, Calcium – 171 mg, Phosphorus
– 97 mg, Zinc – 1.8 mg, Alanine – 1.1 g, Arginine – 0.7 g, Aspartic acid –
2.7 g, Cystine – 0.5 g, Glutamine acid – 4,2 g, Glycine – 0.4 g, Histidine –
0.5 g, İsoleucine – 1.5 g, Leucine – 2.8 g, Lysine – 2.4 g, Methionine – 0.5
g, Phenylalanine – 0.8 g, Proline – 2 g, Serine – 1.4 g, Threonine – 1.5 g,
Triptophan – 0.4 g, Tyrosine – 0.7 g, Valine – 1.3 g

Flavouring, Colouring, Guar gum, Xanthan gum,
Sodium chloride, Sucralose, Tolerase

USN (PTY) LTD

Cənubi Afrika
Respublikası

100 ml

Licorice (Glycyrrhiza glabra) extract - 125 mg, Basil (Ocimum basilicum)
extract - 25 mg, Greater Galangal (Alpinia galanga) extract - 15 mg,
Turmeric (Curcuma longa) extract - 15 mg, Long piper (Piper longum)
extract - 10 mg, Peppermint (Mentha piperita) extract - 5 mg, Ginger
(Zingiber officinale) extract - 5 mg, Grape seed (Vitis vinifera) extract - 5
mg, White turmeric (Curcuma zedoria) extract - 5 mg, Black pepper (Piper
nigrum) extract - 2,5 mg

Deionized water, Sucrose, Sorbitol (E 420), Natural
Pine Honey, Sodium citrate (E 331), Citric acid (E
330), Sodium benzoate (E 211), Menthol flavour
720051, Honey flavour 1413043

1

Vitamin B6( as pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Magnesium (as
magnesium lactate)- 420 mg

Vivifast

Tablet

(20 tablet)

Cognizin(Citicoline) - 500 mg, Homotaurine - 50 mg, Vitamin E - 12 mg

Mamagel

gel

50 ml

Asparagin (Atpıtrağı (Arctium) kökündən alınmış kristallar)-1.05 ml,
Gülümbahar (Calendula) ekstraktı-1.0 ml, Çəhrayı rodiola (Rhodiola rosea)
ekstraktı-0.28 ml, Dördbölümlü rodiola (Rhodiola quadrifida) ekstraktı-0.215
ml, Exinaseya (Echinacea) ekstraktı-0.135 ml, Çay ağacının (Melaleuca) efir
yağı-0.025 ml, Ağ şam (Abies) yağı-0.0125 ml.

Femipreg

Tablet

2 x 15

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Ryboflavin) - 1.4
mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B12
(Cyanocobalamine) - 5 mcg, Vitamin C (L ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin D
(Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (D,L-alpha tocopheryl acetate - -20
mg, Vitamin K - 50 mcg, Folic Acid - 400 mcg, İron - 18 mg ,Copper - 1 mg,
Zinc - 15 mg, Selenium - 60 mcg, İodine - 100 mcg, Chromium - 15 mcg,
Calcium - 200 mg

Badyaqa Forte

Gel

75 ml

Asparagine 2.1 %, Calendula officinalis extract 2 %, Rhodiola quadrifida
extract 0.43 %, Echinacea purpurea extract 0.27%, Rhodiola Rosea extract
0.56 %, Melaleuca Alternifolia leaf extract 0.05 %, Abies sibirica oil 0.025

Strepsore

Megasils

Şərbət

Şərbət

200 ml

200 ml

Plantago major - 4.8 g, Radices Glycyrrhizae - 3.8 g, Vitamin C - 1.6 g

Plantago major - 4.8 g, Vitamin C - 1.6 g

Mıcrocrystalline cellulose, Stearic acid,
Maltodextrine, Cross - linked sodium
carboxymethyl cellulose, Ethyl cellulose, Silicon
dioxide, Magnesium stearate, Hydroxypropyl
methyl cellulose, Polydextrose, Medium chain
triglecyrides, Sodium alginate, Oleic acid, Titanium
dioxide, Talc, Hydroxypropyl cellulose,
Polyvınylpyrrolidone, I ron oxide (Yellow)

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

Türkiyə

26.04.2019

16.04.2019

14.03.2019

01.04.2019

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biotenal (kapsul, № 30) adlı məhsul dəri,
saç və dırnaq xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Blue Lab 100% Whey Premium Protein
(toz 908 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronkhomax Natural Cough Syrup
With Natural Honey adlı məhsul öskürək zamanı tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Təqdim olunmuş sənədlərdəki məlumatlar məhsulun istifadəsi
üzrə uşaqlara tövsiyə olunması kifayət qədər olmadığından, məhsulun
istifadəsi yalnız böyüklər üçün nəzərdə tutulmalıdır.

Truffini&Regge
Farmaceuticl S.r.L

İtaliya

09.04.2019

Müsbət

təmizlənmiş su, qliserin, aristofleks, germaben,
katon.

Biolit MMC

Rusiya

25.04.2019

Müsbət

Microcrystalline cellulose, Potate starch,
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Pharmacy Laboratories
s.c

Polşa

29.04.2019

Müsbət

Aqua, Glycerin, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate, Germaben, Kathon CG

Biolit MMC

Rusiya

24.04.2019

Müsbət

Water purified, Sugar, Sodium benzoate

Water purified, Sugar

Beauty and Health Ltd

Beauty and Health Ltd

Ukrayna

Ukrayna

18.04.2019

18.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnevit(tablet № 30) adlı məhsul
Mg mineralının və B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşmada və istifadə üzrə təlimatda tərkib və istifadə qaydaları
rəyə uyğun olaraq təqdim olunsun.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vivifast(tablet № 20) adlı məhsul
beyin hipoksiyası ilə baglı xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "qida əlavəsi" yazısı "bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" ilə əvəz olunsun;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik
və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazıları və
həmçinin"Məhsulun tərkibindəki hər hansı bir komponentə qarşı
həssaslıq " mətnli "əks göstəricilər" bəndi əlavə olunsun.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Mamagel (50ml xarici istifadə üçün gel),
adlı məhsul sinə nahiyəsinin dərisinə qulluq üçün tövsiyyə olunan
kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMİPREG (tablet N 30) adlı məhsul
hamiləliyin planlaşdırılması zamanı, hamiləlik və laktasiya dövründə
vitamin, mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş, Badyaqa Forte, xarici istifadə üçün gel,
75 ml, tubda N1, adlı məhsul göyərmələr və əzilmələr zamanı tövsiyyə
olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore (şərbət 200 ml) adlı məhsul
tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "istifadə qaydaları və doza" və "əks göstərişlər" bölməsində rəydə
göstərilən qaydada düzəliş edilməsi zəruridir

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils (şərbət 200 ml) adlı məhsul
tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
təsiredici maddə olan vitamin C-in miqdarı düzgün qeyd edilmədiyi üçün
rəy dəyişdirilir

Gliaton Forte

Kapsul

(2 x 10)

Choline alfoscerate - 400 mg, Pantothenic acid ( Vitamin B5) - 5 mg

Maqnezium stearat (E470b), Silikon dioksid (E551),
Fortex Nutraceutical LTD
Capsule

Bolqarıstan

02.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gliaton Forte (kapsul N 50) adlı
məhsul beyin qan dövranın çatışmamazlığı ilə bağlı xəstəliklərin
müalicəsi və profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Qablaşdırmada və İstifadə üzrə təlimatda Normativ Sənədin
məlumatına uyğun olaraq Kalsium pantotenat inqredientin əvəzinə
Pantoten turşusu qeyd olunsun;
2)İstifadə üzrə təlimatda“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”yazısı əlavə olunsun.

Prostatan

Kapsul

2 x 15

Cırtdan palmasının ekstraktı-160mq, Balqabaq tumlarının ekstraktı-100 mq,
Gicitkən bitkisinin ekstraktı-100 mq, Likopen-0,5 mq, Sink-5 mq

sink bisqlisinat (sink aminturşu xelatı), yağ
turşularının maqnezium duzları; likopen, kapsul
(jelatin, rəng: E 171)

Olimp Laboratories Sp.
z.o.o

Polşa

25.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostatan(kapsul № 30) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "qida əlavəsi" yazısı
"bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunsun;tərkib və istifadə
qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın(belə ki, məhsul 2 dəfə qəbul
olunaraq tərkibində olan cırtdan palması(Serenoa repens) bitkisinin
ekstraktı birdəfəlik terapevtik dozaya bərabərdir). Həmçinin,istifadə üzrə
təlimatın "əks göstəricilər" bəndində "Uşaqlara, hamilə, hamiləliyə
hazırlaşan və süd verən qadınlara tövsiyə olunmur" yazısı məntiqə görə
ləğv olunsun .

Letto Aqua Acid

Sprey

30 ml

Acetic Acid - 2.48 g, Panthenol - 0.5 g

Isopropyl Alcohol, Benzalkonium Chloride, Aqua

Esensa d.o.o

Serbiya

29.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Letto Aqua Acid (sprey 30 ml) adlı
məhsul xarici qulaq keçəcəyinin bakteriya və göbələk mənşəli
infeksiyalarının kompleks müalicəsində tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Mastonatura

Kapsul

1

Vitex Agnus Castus - 100 mg

Jelatin

S.C.Laboratoarele
Medica S.R.L

Rumıniya

01.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Doctor Rin uşaqlar üçün

Sprey

50 ml

Sea salt 0.5 %, Eucalyptus extract 0.75 %, Propolis extract 0.75 %,
Eucalyptus oil 0.0625 %, Menthae piperitae oil 0.0438 %

Aqua, PEG-40

Beauty and Health Ltd

Ukrayna

04.04.2019

Müsbət

Doktor Rin uşaqlar üçün, sprey 50 ml, flakonda N1, burun boşluğunun
qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Doctor Rin böyüklər üçün

Sprey

50 ml

Sea salt 0.625 %, Eucalyptus extract 0.75 %, Propolis extract 0.75 %,
Eucalyptus oil 0.125 %, Menthae piperitae oil 0.0875 %

Aqua, PEG-40

Beauty and Health Ltd

Ukrayna

04.04.2019

Müsbət

Doktor Rin böyüklər üçün, sprey 50 ml, flakonda N1, burun boşluğunun
qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Fish oil (DHA - 200 mg, EPA - 40 mg) - 401 mg, Ascorbic acid - 80 mg, D - l
- alpha - tocopheryl acetate - 12 mg, Zinc oxide - 10 mg, Lutein 20%
FloraGlo suspension of tagete flowers in safflower oil 10 mg, Zeaxanthin
14% FloraGlo suspension of tagete flowers in safflower oil 2 mg, Copper
oxide - 1 mg

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lütein Omega 3 (kapsul,№30) adlı
məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin, mineral və vitaminəbənzər
maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
stikerdə qeyd edilmiş "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, "əks göstərişlər" bəndinin əlavə edilməsi
zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Boogieman Fuel Grapefruit-Lime (məhlul
100 ml) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil

Gelatin, Glycerol, Yellow beewax, Rapersees
lecithin, Red iron oxide, Black iron oxide

Catalelent İtaly S.p.A.

İtaliya

10.04.2019

Müsbət

Beta-alanine – 5000 mg, Taurine - 2000 mg, L-aginine Alphaketoglutarate
(AAKG) – 2000 mg, L-citruline malate – 2000 mg, Caffeine anhydrous – 400
mg, İnosine – 200 mg

Water, Sodium citrates, Grapefruit-lime flavour,
Maltodextrin, Acesulfame K, Sucralose, Neotame,
Potassium sorbate, Sodium benzoate

TREC NUTRITION Sp. z
o.o.,

Polşa

10.04.2019

Müsbət

600 q

Whey protein concentrate - 28.4 g

Vanilla flavour, Sodium carboxymethylcelluose,
Sucralose, Beta-carotene

TREC NUTRITION Sp. z
o.o.,

Polşa

11.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey 100 (toz 600 q) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

1000 q

Maltodextrins – 69.13 g, Sodium citrate – 1.06 g, Calcium salts of
orthophosphoric acid - 0.81 g, Magnesium carbonate – 0.43 g, Sodium
chloride – 0.38 g, Potassium carbonate – 0.32 g

Citric acid, Malic acid, Aromas, Sodium
saccharinate, Sodium cyclamate, Beta-carotene

TREC NUTRITION Sp. z
o.o.,

Polşa

09.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MaxCarb (toz 1000 q) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
köməkçi maddələrdə uyğğunsuzluq

Lütein Omega 3

Kapsul

1

Boogieman Fuel Grapefruit-Lime

məhlul

100 ml

Whey 100 (vanilla)

toz

MaxCarb

toz

BCAA G-Force 1150

Kapsul

1

Asglucan Plus/Asqlükan Plyus

Şərbət

1

Cadmazin/Kadmazin

Tablet

1

Cadmazin/Kadmazin

Şərbət

150 ml

Prebilak

L-Leucin - 3420 mg, L-Valine - 960 mg, L-İsoleucine - 480 mg, L-Glutamine 1950 mg

Ascorbic acid - 35 mg, Beta Glucan - 25 mg, Niacine - 5 mg, Vitamin E - 4
mg, Zinc - 2,5 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Manganese - 0,5 mg, Riboflavin Deionized water, Sugar, Glycerol, Polysorbate 80,
Citric acid monohydrate, Gum arabic, Xanthan
- 0.45 mg,Thiamine - 0,4 mg, Pyridoxine - 0,25 mg, Vitamin A - 200 mcg,
gum, Orange and lemon flavor,Sodium hydroxide,
Folic acid - 150 mcg, Selenium - 22,5 mcg, Vitamin D3 - 200 İU,
Cyanocobalamine- 0,75 mcg
Potassium sorbate, Sodium benzoate
Calcium carbonate (eq.to Calcium - 400 mg) - 998.92 mg, Magnesium oxide
(eq.to Magnesium - 150 mg) - 248.74 mg, Zinc gluconate (eq.to Zinc 5 mg
) - 34.85 mg,
Cholecalciferol (100.000 IU/G activity) (5 mcg (200 IU eq.to Vitamin D) - 2
mg

Polyvinylpirrolidone (E 1201), Cellulose (E 460),
Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose,
Opadry II 85F18422 white, Magnesium salts of
fatty acids, Silicon dioxide, Polyvinyl alcohol,
Titanium dioxide, Polyethylene glycol, Talc

Calcium carbonate (eq.to Calcium - 300 mg) - 750 mg, Magnesium
Deionized water, Glycerol, Sugar,
hydroxide (eq.to Magnesium - 150 mg) - 364 mg, Zinc gluconate (eq.to Zinc
Polyvinylpyrrolidone, Microcrystalline cellulose,
6 mg ) - 41.8 mg, Cholecalciferol (100.000 IU/G activity) (9 mcg (360 IU
Banana aroma transmitter, Xanthan gum, Sodium
eq.to Vitamin D) - 3.6 mg
benzoate, Citric acid monohydrate,

Probiotic microorganisms (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum,
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum) - 23,263 mg, Inulin -5 q

toz

Magnesium sals of fatty acids

İsomalt, Tutti frutti aroma, Silicon dioxide

TREC NUTRITION Sp. z
o.o.,

Polşa

20.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA G-Force 1150i(kapsul, N 90)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsula dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə
uyğun olaraq tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın mövcudluğu
zəruridir.

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

08.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asglucan Plus/Asqlükan Plyus (şərbət,
150 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Aktiv Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

08.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cadmazin/Kadmazin (tablet № 30) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Aktiv Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

08.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cadmazin/Kadmazin (şərbət 150 ml) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Aktiv Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

08.04.2019

Müsbət

Triapharma İlaç
San.Tic.A.Ş

Türkiyə

29.03.2019

Müsbət

Bereket İlac Kozmetik
San. Tic.A.Ş

Türkiyə

18.04.2019

Müsbət

PepAll-Mix

Şərbət

150 ml

Cucurbita pepo seed extract (Cucurbita pepo seed extract) – 225 mq, Allium
sativum onion extract (Garlic onion extract) – 50 mq, Ceratonia siliqua fruit
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan
extract (Locus fruit extract) - 6.25 mq, Mentha piperita leaf extract (Mint
gum, Strawberry aroma, Sorbitol, Glycerin, Distilled
leaf extract) - 1.5 mq, Thymus vulgaris herbal extract (Thyme extract) – 25
water
mq, Achillea millefolium flower extract (Milfoil flower extract) – 25 mq,
Foeniculum vulgare fruit extract (Fennel fruit extract) -15 mq

A-son

Damcı

50 ml

Qonaqotunun maye ekstraktı -30 mg, Bədrəncotunun maye ekstraktı - 12.5
mg, Pişikotunun maye ekstraktı - 8.5 mg, Vitamin B6 - 0.07 mg,
Magnezium (maqnezium stearat formasında) - 5.94 mg

Urozed

Kapsul

1

Mərcani (Vaccinium oxycoccos) meyvələrin quru ekstraktı 250 mq, Adi
ayıqulağı (Arctostaphylos Uva Ursi) otun quru ekstraktı 60 mq, Vitamin C 50 Maqnezium stearat, Mikrokristalik selüloza, Jelatin.
mq

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

19.04.2019

Whey Protein Bioc

toz

1 kq

Aspartic acid - 7.13 g, Threonine - 4.92 g, Serine - 3.71 g, Glutamic acid sucralose (E955), maltodextrin (E100), maltinol
10.18 g, Proline - 4.26 g, Glycine – 1.38 g, Alanine - 3.67 g, Cystine – 1.27
(E965), dextrose monohydrate, collagen, aromatic
g, Valin – 4.4 g, Methionine – 0.81 g, Isoleucine - 4.01 g, Leucine - 6.58 g,
and flavor food additives, cocoa powder, functional
Tyrosine - 1.94 g, Phenylalanine - 2.18 g, Histidine - 1.59 g, Lysine - 6.14 g,
dry food blends
Tryptophan - 1.05 g, Arginine – 1.59 g

Texmolprom MMC

Ukrayna

11.04.2019

Distillə suyu, Kalium sorbat, Natrium benzoat

Ekspertizaya təqdim olunmuş Prebilac (toz, saşe, №10) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda istifadə
qaydası bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş PepAll-Mix (şərbət 150 ml) adlı məhsul
Dispeptik pozğuntular zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "Uşaqlar: 1/2 çay qaşığı (2,5 ml) gündə 3
dəfə" ifadəsinin götürülməsi zəruridir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan
bitkilərin bəziləri yalnız böyüklərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulur.
İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən A-son(məhlul,50 ml) adlı məhsul sinir
sisteminin fəaliyyətini və yuxunu normallaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmanın üzərində göstərilən
tərkib rəyə uyğun göstərilsin.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə
Xitam
olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2
verilən
müraciətlər həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir göstərir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Bioc (toz 1000 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

NormoKid Phyto

Şərbət

150 ml

Dill oil - 2.3 mg, Caraway oil - 0.02 mkl, Cinnamon oil - 0.113 mkl,
Cardamon oil - 0.0225 mkl, Peppermint oil - 0.5 mkl

Natrium sitrat trihidrat, Limon turşusu monohidrat,
Şəkər, Natrium benzoat, Portağal şərbəti, Karamel
dadverici, Tvin 80, Metilparaben, Propilparaben,
Təmizlənmiş su

Vefa İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

30.03.2019

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NormoKid Phyto(şərbət,150 ml) adlı
məhsul uşaqlar üçün tövsiyə olunan köp və sancı əleyhinə vasitə kimi
tövsiyə olunan prepararat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsul uşaqlara tövsiyə edildiyi və ticari
adında bu haqda işarə olduğu halda("kid"),Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in
tələblərinə əsasən şüyüd, razyana, aptek çobanyastığı əsasında
hazırlanmış məhsullar istisna olmaqla, digər dərman bitkiləri əsasında
hazırlanan BFMQƏ-lər 3 yaşa qədər uşaqlar üçün istifadə edilmir. 3-14
yaşlı uşaqlar üçün BFMQƏ komponentləri kimi yalnız farmakopeya
bitkilərindən istifadə edilə bilər.Həmçinin,Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq BFMQƏ uşaq və hamilə
qadınların istifadəsi üçün tövsiyə edildikdə, müvafiq tədqiqatların
protokollarının təqdimatı olunmalıdır. Adı çəkilən məhsula dair bununla
bağlı müvafiq sənədlər təqdim olunmamışdır.

Omega 3 Forte

Kapsul

3 x 20

Fish oil - 1000 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) - 180 mg, Docosahexaenoic
acid (DHA) - 120 mg

Gelatine, Glycerol, Purified water

Starpharma Sp. z.o.o

Polşa

09.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 Forte (kapsul №60) adlı
məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Blueberry Vital (məhlul 250 ml) adlı
məhsul vitaminlərin və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair
tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması və qəbul
qaydasının yuxarıda göst ərilən kimi təqdim olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Probilac (kapsul, №10) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda istifadə
qaydası bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi
zəruridir.

Blueberry Vital

məhlul

250 ml

Blueberry juice, Sorbitol, Fructose, Wheat germ
İron - 18 mg, Vitamin A - 216 mcg, Vitamin B1 - 1.65 mg, Vitamin B2 - 2.4 extract, Calcium lactate\Calcium gluconate, Lemon
mg, Vitamin B6 - 2.1 mg, Vitamin C - 18 mg, Vitamin D3 - 7.5 mcg, Niacin - juice, Arabic gum, Xanthan, Maltodextrin, Sugar,
24 mg, Biotin - 75 mcg, Pantothenic acid - 7.6 mg
Acerola fruit powder, Mono- and diglycerides of
fatty acids

DR.Dünner AG

İsveçrə

10.04.2019

Probilac

Kapsul

1

Prebiotic microorganisms (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium longum,Lactobacillus plantarum) 131 mg

Maltodextrine, hydroxypropyl methylcellulose (E
464)

Aktiv Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

02.04.2019

Müsbət

Q-Folik

Tablet

2 x 15

Quatrefolic (Active (6S)-5-Methyltetrahydrofolate) as (6S)-5Methyltetrahydrofolate glucosamine salt - 400 mcg

MCC 112 (Avecil 112), Citric acid anhydrous,
Croscarmellose, Aerosil 200, Magnesium stearate

Route2 Health (Pvt)
Limited

Pakistan

09.04.2019

Müsbət

Berdi

toz

10

Citric acid anhydrous, Mannitol, Malic acid,
Sucralose, Aerosil 200, Redberry flavour

Route2 Health (Pvt)
Limited

Pakistan

19.04.2019

Müsbət

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə

04.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biotenal (kapsul, № 30) adlı məhsul əri,
saç və dırnaq xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd
edilməsi zəruridir.

Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium dioxide,
Yellow iron oxide

JSC Aconitum

Litva

17.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Levolat (kapsul №30) adlı məhsul fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Cranberry extract – 144 mg (equivalent to 36 mg proanthocyanidins),
Elderberry extract – 30 mg

Biotenal

Kapsul

1

Saw Palmetto (lap. Saw palmetto, used part - fruits) - 150 mg, L-methionine
- 125 mg , Biotin (Vitamin H) - 150 mcg ,Silicium - 10 mg, Niacine - 16
mg, Zinc - 10 mg , Selenium - 15 mcg , Copper - 0.9 mg ,Vitamin E -10 mg
,Vitamin A - 380 mcg

Levolat

Kapsul

2 x 15

Calcium-L-methylfolate – 450 mcg, Pyridoxine hydrochloride (equivalent 3
mg of vitamin B6) – 3.65 mg, Potassium iodide 1 % trit. (equivalent 100
mcg of iodide) (maltodextrin, potassium iodide) – 13.07 mg, Magnesium
salts of citric acid (equivalent 50 mg of magnesium) – 333 mg

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Q-Folik(tablet, № 60 ) adlı məhsul
folatın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Berdi (paket №10) adlı məhsul sidik
sisteminin funksional fəalliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Cranberry bitkisinin tərcüməsində səhvə yol verlmişdir.
"Quşüzümü" deyil, "Mərcanı" kimi tərcümə olunmalıdır. "Həkimin
göstərişi ilə" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Dirk Rossmann GmbH

Almaniya

01.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brausetabletten Calcium(fışıldayan
tablet, № 20) adlı məhsul Calsium mineralının əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İ stifadə üzrə təlimatda "əks göstəricilər" bəndi əlavə olunsun

Evroplus

Ukrayna

25.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Jointmix (gel 75 mg) adlı məhsul oynaq
ağrıları zamanı tövsiyə olunun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində
və istifadə üzrə təlimatda məhsulun qeydiyyat statusunun tibbi vasitə
kimi qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biogren (kapsul N 10) məhsul
bağırsaq mikroflorasının tənzimləndiricisi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Brausetabletten Calcium

Fışıldayan tablet

1

Calcium - 500 mg

Lemon acid, Calcium carbonate, Apple acid,
Sodium hydrogen carbonate, Sodium carbonate,
Tricalsium phosphate, Aroma, Riboflavin 5, Sodium
phosphate, Lemon flavoured

JointMix

Krem

75 q

Spongilla lacustris -1.875 g, Glucosamine - 0.375 g, Boswellia serrata - 1 g,
Ginger - 0.5 g, Methylsulfonylmethane - 2 g, Menthol -3.75 q, Extract
pepper - 0.225 g

Water, Trilon B, Conservant, Gel agents,
Isopropylmyrıstate

1

Lactobacillus acidophilus - 0.5*10 6 CFU/gr, Lactobacillus plantarum 0.25*10 6 CFU/gr, Lactobacillus casei - 0.25*10 6 CFU/gr, Lactobacillus
bulgaricus - 0.25*10 6 CFU/gr, Lactobacillus rhamnosus - 0.25*10 6 CFU/gr,
Bifidobacterium infantis - 0.2*10 6 CFU/gr, Bifidobacterium longum - 0.1*10
6 CFU/gr, Bifidobacterium breve - 0.1*10 6 CFU/gr, Bifidobacterium bifidum 0.1*10 6 CFU/gr, Streptococcus thermophilus - 0.5*10 6 CFU/gr,
Fructooligosaccharides - 150 mg

Dicalcium phosphate dihydrate, Maltodextrin,
Magnesium stearate, Hydroxypropyl methyl
cellulose

A Pharma Health
Products Co.

Purified water, Glycerine, D-sorbitol, Flavouringcommon mint

Novascon
Pharmaceuticals Sp.
zo.o.

Polşa

01.04.2019

Müsbət

Corn dextrin, Fructoooligosaccharides,
Hydroxypropyl methylcellulose, Silicon dioxide,
Magnesium stearate, Titanium dioxide

Aloe vera of America,
İnc

ABŞ

11.04.2019

Müsbət

Aloe vera of America,
İnc

ABŞ

25.04.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Biogren

Kapsul

Thonsilan

Sprey

20 ml

İceland moss extract (Certraria islandica), Benzalkonium chloride, Colloidal
silver

Forever Active Pro-B

Kapsul

1

Bifidbacterium animalis ssp. lactis - 30 mg (5.2 billion), Lactobacillus
rhamnosus - 20 mg (1.15 billion), Lactobacillus reuteri - 10 mg (580
million), Lactobacilus acidophylus - 8 mg (580 million), Bifidobacterium
longum - 5 mg (200 million), Bifidobacterium bifidum - 5 mg (290 million)

Forever Kids uşaqlar və böyüklər üçün

Forever Nature-Min

Forever Freedom Orange flavored Aloe
Vera Juise (Forever Freedom Portağal ətirli
Aloe Vera şirəsi)

Tablet

Tablet

məhlul

1

1

1000 ml

Fruit an veggie pre-blend - ( Capsicum frutescens,
Lycopersicon esculentum, Fragaria Ananassa,
Vaccinium macrocarpon, Euterpe oleracea, Garcinia
mangostana L, Lycium barbarum, Punica
granatum, Vaccinium corymbosum, Brassica
Calcium malate - N/A, Magnesium malate - N/A, Ascorbic acid - 80 mg, Zinc
oleracea var. italica, Spinacia oleracea, Brassica
bisglycinate - 7.5 mg, D-Alpha-Tocopherol acetate - 12 mg, Ferrous
oleracea var. acephala, Beta vulgaris, Daucus
bisglycinate - 4 mg, Niacinamide - 16 mg, Calcium D-Panthotenate - 6 mg,
carota var. sativus, Cucurbita pepo, Vitis vinifera,
Beta carotene - 800 mcg, Cyanocobalamin - 2.5 mcg, Cholecalciferol - 5
Malus domestica, Malpighia glabra L., Brassica
mcg, Prydoxine HCl - 1.4 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Thiamine mononitrate oleracea var. capitata, Allium cepa), Xylitol,
1.1 mg, Cupric gluconate - N/A, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 50 mcg
Sorbitol, Sucralose, Citric Acid, Microcrystalline
Cellulose, Stearic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium
Stearate, Guar Gum, Grape flavour, Peach flavour,
Grape skin extract

Calcium – 1000 mg, Phosphorus – 772 mg, Magnesium – 400 mg, İron – 18
mg, Zinc – 15 mg, Manganese – 2 mg, Copper – 2 mg, Selenium – 36 mcg,
İodine – 150 mcg, Molybdenum – 36 mcg

Stabilized Aloe Vera Gel - 220.7374 g, Glucosamine Sulfate - 3.1050 g,
Chondroitin Sulfate - 2.9063 g, Methyl Sulfonyl Methane - 1.4904 g,
Ascorbic Acid - 0.5216 g, Tocopherol - 0.0099 g

Microcrystalline cellulose, Stearic acid,
Croscarmellose Sodium, Natural Sea Mineral
Deposit

Sorbitol, Təbii Portağal şirəsi ekstraktı, Fruktoza,
Portağal Aromatizatoru, Limon Turşusu, Kalium
Sorbat, Natrium Benzoat

Aloe vera of America,
İnc

Aloe vera of America,
İnc

Türkiyə

ABŞ

ABŞ

24.04.2019

11.04.2019

13.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thonsilan(boğaz üçün sprey, 20 ml)
adlı məhsul boğazın selikli qişasının müvafiq nəmliyini təmin etmək,
zərərlı patogen faktorların təsirlərindən qorumaq uçün tövsiyə olunan
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Active Pro-B (kapsul №30) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Nature-Min (tablet №180) adlı
məhsul mineral maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və istifadə qaydasının rəydə göstərilən
kimi təqdim olunması zəruridir

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom Orange flavored
Aloe Vera Juise /Forever Freedom Portağal ətirli Aloe Vera
şirəsi(məhlul,1000 ml) adlı məhsul oynaqların fəaliyyətini və
hərəkətliyini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda “istifadə qaydaları və doza” bəndində "
böyüklər" sözünü və "Tərkibində hər hansı komponentə qarşı
hiperhəssaslıq" mətnli "əks göstəricilər" bəndini əlavə etmək zəruridir.

Forever B12 Plus

Tablet

1

Forever Multi-Maca

Tablet

1

Selekte

Kapsul

1

Sitratin

Biocura-Aronia

Passicura

Aloe Vera Extra Fresh

Kapsul

məhlul

6 x 10

330 ml

Mycrocristalline Cellulose, Calcium Citrate, Stearic
Tribulus terrestris fruit - 200 mg, Muira Puama root - 200 mg, Maca root Acid, Croscarmellose Sodium, Guar Gum,
500 mg, Catuaba bark - 200 mg, L-Arginine - 150 mg, Saw Palmetto fruit Magnesium Stearate, Silicone dioxide, Dextrin,
150 mg, Pygeum africanum bark - 50 mg, Co Enzyme Q10 - 10 mg, Soy
Dextrose, Lecithin, Sodium Carboxymethylcellulose,
extract - 10 mg
Sodium Citrate

DL-alpha tocopherol acetate - 100 I.U, Sunflower oil - 146 mg, Retinol
acetate - 1 mg, Zinc - 12 mg, Selenium - 55 mcg

Vacciunium oxycoccus leaf, fruit extract - 400 mg, Solidago virgaurea herb
extract - 100 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 100 mg, Urtrica
dioica root extract -100 mg, Eqiusetum arvense herb extract - 50 mg

Organic Black chokeberry juise - 100 %

Passion flower powder – 230 mg, Vitamin B1 – 0.5 mg, Vitamin B2 – 0.5
mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, Folic acid – 70 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Vitamin
C – 25 mg

Kapsul

məhlul

Vitamin B12 - 500 mcg, Folic Acid - 400 mcg

500 ml

Dicalcium Diphosphate, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Microcrystalline Cellulose, Stearic
Acid, Silicon dioxide, Magnesium Stearate

99% Aloe vera şirəsi,Vitamin B6-2.4 mq ,Vitamin B12-5.0 mkq, Biotin-60
mkq ,Pantoten turşusu -7.2 mq, Vitamin C-240 mq

ayrıca göstərilməyib

Tri calcium phosphate, Magnesium stearate,
Maltodextrin

qeyd edilməyib

Corn starch, Gelatin

Limon turşusu, Kalium sorbat, Natrium benzoat

Aloe vera of America,
İnc

ABŞ

11.04.2019

Mənfi

Aloe vera of America,
İnc

ABŞ

23.04.2019

Mənfi

Arı Mühəndislik LTD

Türkiyə

09.04.2019

Müsbət

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Medicure Naturproducte
AG

Medicure Naturproducte
AG

Medicure Naturproducte
AG

Türkiyə

Almaniya

Almaniya

Almaniya

10.04.2019

05.04.2019

05.04.2019

15.02.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever B12 Plus (kapsul №60 ) adlı
məhsul vitamin B12 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan, Vitamin B12 (maksimum
yol verilən həddi - 9 mcg) və fol turşusunun (maksimum yol verilən
həddi 600 mkq-dır, təqdim etdiyiniz istifadə qaydasına aəsasən bu
dozanı aşır), maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən
həddindən yüksəkdir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Multi-Maca (tablet №60) adlı
məhsul cinsi fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq məqədiə tövsiyə olunan məhsul
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə
ki,məhsulun tərkibində olan Tribulus terrestris bitkisi BFMQƏ -in
tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.
(Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki
tövsiyələr”)
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SELEKTE(kapsul, № 30l) adlı məhsul
antioksidant təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun istifadə üzrə təlimatında günəbaxan yağının miqdarı
146 mq göstərilsin(normativ sənədə uyğun olaraq)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sitratin (kapsul, №60) adlı məhsul böyrək
və sidik- cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə
olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2
həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir göstərir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biocura - Aronia (məhlul, 330 ml) adlı
məhsul hüceyrələrin müdafiə fuksiyasını yüksəltmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması və "Vitaminli qida əlavəsi" yazısının " Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Passicura (kapsul, №30) adlı məhsul sinir
sisteminin funksiyasını dəstəkləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunması və "Vitaminli qida əlavəsi" yazısının " Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunması zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aloe Vera Extra Fresh (məhlul, 500
ml)adlı məhsul immunitet fəalliyətinin yaxşılaşdırıcısı kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda "Vitaminli qida əlavəsi"
yazısı " bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunsun.

Asebronx

İndolac (İndolak)

Daxilə qəbul üçün məhlul

Tablet

200 ml

1

Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althaea officinalis root extract - 85
mg, Plantago lanceolata leaf extract - 45 mg, Zinc sulphate - 12.7 mg

Brassica Oleracea extract-600 mg,Camelia Sinensis extract-250 mg

Vaccinium oxycoccus extract - 520 mg, Equisetum arvense herb extract 420 mg, Betula sp.leaf extraxt - 220 mg, Salvia officinalis leaf extract - 70
mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi
leaf extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf extract - 170 mg, Matricaria
recutita flowers extract - 100 mg, Agropyron repens rhizoma extract - 170
mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 100 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glycerine,
Xanthan gum

Maqnesium karbonat-50 mq, Maqnesium stearat20 mq

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan
gum, Glycerin, Water

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

SARL GPH Produits
Nature

Müsbət

Biofarma S.p.A

İtaliya

01.04.2019

Müsbət

Bolqarıstan

05.04.2019

Müsbət

Angicomb (Anqikomb)

Sprey

30 ml

Propolisin Hidroqliserin ekstraktı (Propolis) 10 mq;Exinaseyanın qliserində
Ksilitol – 30 mq, biyan dadlandırıcı – 1 mq,
ekstraktı (Echinacea angustifolia) 5 mq;Mirranın Hidroqliserin ekstraktı
polisorbat 20 – 10 mq, kalium sorbat – 0,9 mq,
(Commiphora myrrha) 5mq; Şam ağacının efir yağı (Pinus sylvestris) 4
aspartam – 2 mq, natrium benzoat – 0,9 mq, limon
mq;Çay ağacının efir yağı (Melaleuca alternifolia)0,1 mq; Natrium hialuronat
turşusu – 0,1 mq, təmizlənmiş su
0,2 mq.

Urtisab

Kapsul

3x10

Saw palmetto (Serenoa repens) – 160 mg, Nettle (Urtica dioica) – 120 mg,
Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium
Willow herb (Epilobium parviflorum) – 120 mg, Selenium (Sodium selenite) stearate (E470b), Silicon dioxide (E551), Gelatine, Fortex Nutraceutical LTD
50 µg
Titanium dioxide (E171), Iron oxide (E172)

FluAct İnsta (FluAkt İnsta)

toz

3.9 q

1

Qırmızı exinaseya ( Echinácea purpúrea) çiçəyinin ekstraktı-450mq;Qara
gəndalaş(Sambucus nigra) giləmeyvəsinin ekstraktı-3Omq;Yunan lavandası(
Lavandula stoechas)otunun ekstraktı- 30mq;Uzun bibər(Piper longum )
meyvələrinin ekstraktı-15mq;
Sahil şamı(Pinus pinaster) qabığının ekstraktı-75mq

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İNDOLAK(tablet № 60) adlı məhsul
qadınlarda reproduktiv orqanların xəstəliklərinin müalicə və
profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib rəyə uyğun
olaraq göstərilsin(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən)
İstifadə üzrə təlimatda: "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində Brokkoli
ekstraktı və Yaşıl çay yarpaqlarının ekstraktı yazılarından sonra
mötərəzələr ləğv olunsun. Mötərəzələrin içindəki maddələr göstərilən
ekstraktların əsas təsiredici maddələri kimi təqdim edilsin;“Tövsiyə
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz
etmir”; "Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”
yazılar əlavə olunsun.

18.04.2019

500 ml

toz

26.04.2019

Müsbət

Türkiyə

Daxilə qəbul üçün məhlul

Restorfit C

Fransa

18.04.2019

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Stonedol

Inulin – 3000 mg, Black elderberry (Sambucus nigra) extract from fuit – 300
mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) – 150 mg, Zinc (Zinc gluconate) – 5 mg

Türkiyə

Ekspertizaya təqdim olunmuş Asebronx (daxilə istifadə üçün məhlul 200
ml) adlı məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikası zamanı
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "şərbət" yazısının "daxilə
istifadə üçün məhlul" yazısı ilə əvəz edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun qeydiyyat statusu (Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi) qeyd edilməsi zəruridir.

Sodium cyclamate, Citric acid, Flavouring black
elder

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

04.04.2019

Müsbət

Suclarose, Simethicon eulsion 30%,Sucrose,
Aerosil 200, Menthol Crystal powder,Honey
SPFlavor, Anisee 50 Flavor

Route2 Health (Pvt)
Limited

Pakistan

18.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stonedol (daxilə qəbul üçün məhlul,
500 ml) adlı məhsul böyrəklərdə duz əmələ gəlməyə meyillik zamanı
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Ayrıqotu bitkisinin xammalının Azərbaycan dilində tərcüməsinin
«köksapı» əvəzinə «kökümsov» kimi qeyd edilməsi və Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş «Bitki mənşəli
inqredientərin distillə edilməsindən alınmış hidrolizat» yazısının «Bitki
mənşəli inqredientərdən alınmış sulu ekstrakt» yazısı ilə əvəz edilməsi,
«Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi» bəndində «Hamiləlik və
laktasiya dövründə həkimlə məsləhətləşin» qeydinin korrektə edilməsi,
qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş «şərbət» yazısının «daxilə istifadə
üçün məhlul» yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Angicomb /Anqikomb(ağız boşluğu
üçün sprey, 30 ml) adlı məhsul ağız boşluğunun selikli qişasının
bürüyücüsü kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Urtisab (kapsul,№30) adlı məhsul kişi
cinsiyyət xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "1 kapsul gündə 1 dəfə qəbul
etmək"tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Restorfit C (toz, saşe № 3.9 x10) adlı
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FluAct /FluAkt (saşe N10) adlı məhsul
soyuqdəymənin simtomlarını yungünləşdirən, immuniteti yaxşılaşdıran
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmanın üzərində göstərilən
tərkib və digər müvafiq məlumatlar rəyə uyğun göstərilsin.

FluAct (FluAkt)

FluAct (FluAkt)

Epam 11

Epam 7

Epam 96

Epam 4

Epam 44

Şərbət

Tablet

Damcı

Damcı

Damcı

Daxilə qəbul üçün məhlul

Daxilə qəbul üçün məhlul

120 ml

2

Qırmızı exinaseya çiçəyinin ekstraktı- 150 mq,Qara gəndəlaş giləmeyvəsinin
ekstraktı 10 mq,Yunan lavandası otunun ekstraktı -10mq,Uzun bibər
meyvələrinin ekstraktı -5mq ,Sahil şamının qabığının ekstraktı-25mq

Qırmızı Exinaseya çiçəyinin ekstraktı-450mq,Qara gəndəlaş giləmeyvəsinin
ekstraktı- 30mq,Yunan lavandası otunun ekstraktı- 30mq;Uzun bibər
meyvələrinin ekstraktı-15mq ,Sahil şamının qabığının ekstraktı-75mq

sodium benzoate, potassium sorbate, 70%
sorbitol,sukralose, glycerin, xanthan gum,
propylene glycol, malik acid anhidrous,EDTA
Sodium, Tropical Fruit Panch flavour,Black Current
Flavor,30 % Simethicon emulsion.

croscarmelose,crospovidone, MCC102, Magnesium
stearate,Aerosil 200,Klucel EXF,Methocel,Macrogol
6000?Polysorbate 80,Talc,Titanium dioxide,İron
oxide yellow,simeticon Emulsion 30 %,Iso propyl
Alcohol

30 ml

Folia Cassiae - 510 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 mg,
Rhizomata Bergeniae crassifoliae - 60 mg, Folia Urticae dioicae - 60 mg, Styli
Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate
cum stigmatis maidis - 60 mg, Folia Menthae piperitae - 60 mg, Radices
(E202), Water
Taraxaci officinalis - 60 mg, Folia Plantaginis majoris - 60 mg, Glycyrrhiza
glabra L. rhizomata et radices - 60 mg, Herba Achilleaea millefolii - 60 mg,
Folium Salviae officinalis - 60 mg

30 ml

Herba Echinaceae purpureae - 810 mg, Fructus crataegi - 630 mg, Royal
jelly - 300 mg, Propolis - 252.9 mg, Mumijo - 60 mg, Herba Thymi serpylli 45 mg, Flores Helichrysi arenarii - 45 mg, Herba millefolii - 45 mg, Herba
Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate
Origani vulgaris - 45 mg, Herba Hyperici perforatii - 45 mg, Folia Urticae
(E202), Water
dioicae - 45 mg, Foliae Menthae piperitae - 45 mg, Folia Plantaginis majolis 45 mg, Herba Leonuri - 45 mg, Flore Chamomillae regutitae - 45 mg,
Rhizomata Berginae crassifoliae - 45 mg, Gemmae et folia Pini silvestris 22.5
x 22.5 mg, Folia et gemmae Betulae 22.5 x 22.5 mg

30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Leonuri cardiaca herba - 600 mg,
Eleutherococci senticosi rhizome et radix - 450 mg, Royal jelly - 300 mg,
Propolis - 294 mg, Bergeniae crassifoliae rhizoma - 60 mg, Origani vulgaris
herba - 60 mg, Hypericum perforatum herba - 60 mg, Urticae dioica folia 60 mg, Juniperus communis fructus - 60 mg, Plantaginis majoris folia - 60
mg, Chamomillae regutitae flores - 60 mg, Carum carvi fructus - 60 mg,
Achillea millefolii herba - 60 mg, Thymi serpylli herba - 60 mg, Betula
pendula folia et gemmae 30 x 30 mg, Mumijo - 9 mg

30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Valerianae officinalis rhizomata cum
radicubus - 600 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 mg, Betulae
pendulae folia - 60 mg, Althaeae officinalis radices - 60 mg, Inulae helenii
Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate
rhizomata et radices - 60 mg, Hyperici perforati herba - 60 mg, Urticae
(E202), Water
dioicae folia - 60 mg, Maidis styli cum stigmatis - 60 mg, Menthae piperitae
folia - 60 mg, Taraxaci officinalis radices - 60 mg, Achilleaea millefolii herba 60 mg, Rosae majalis fructus - 60 mg, Mumijo - 60 mg

30 ml

Glycyrrhizae glabrae radices - 600 mg, Leonuri herba - 600 mg, Valerinanae
officinalis rhisomata cum radicibus - 600 mg, Aroniae melanocarpae fructus 600 mg, Crataegi fructus - 570 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 294 mg, Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate
Betulae pendulae folia - 60 mg, Urticae dioicae folia - 60 mg, Achilleaea
(E202), Water
millefolii herba - 60 mg, Foeniculi fructus - 60 mg, Equiseti arvensis herba 60 mg, Menthae piperitae folia - 45 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate
(E202), Water

Route2 Health (Pvt)
Limited

Route2 Health (Pvt)
Limited

Qeonek-Sib MMC

Qeonek-Sib MMC

Qeonek-Sib MMC

Qeonek-Sib MMC

Qeonek-Sib MMC

Pakistan

Pakistan

Rusiya

Rusiya

Rusiya

Rusiya

Rusiya

29.03.2019

29.03.2019

12.04.2019

12.04.2019

10.04.2019

09.04.2019

30.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FluAct /FluAkt (şərbət,120 ml) adlı
məhsul soyuqdəymənin simtomlarını yungünləşdirən, immuniteti
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmanın üzərində göstərilən
tərkib və digər müvafiq məlumatlar rəyə uyğun göstərilsin.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FluAct /FluAkt (tablet,№ 20) adlı
məhsul soyuqdəymənin simptomplarını yungünləşdirən, immuniteti
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmanın üzərində göstərilən
tərkib və digər müvafiq məlumatlar rəyə uyğun göstərilsin.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 11 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul həzm sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitki adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz
olunması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 7 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml)
adlı məhsul orqanizmin müdafiə funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitki adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Döşlə qidalandırma" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə
əvəz olunması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 96 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul böyrək və sidik-sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitki adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz
olunması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 4 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml)
adlı məhsul qaraciyər hüceyrələrinin müdafiəsi üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitki adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Döşlə qidalandırma" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə
əvəz olunması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 44 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul ürək- damar sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitki adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Döşlə qidalandırma" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə
əvəz olunması zəruridir.

Termosil

Krem

100 ML

Ruvenor(Forven)

Gel

65 ML

Heparax Forte (Heparaks Forte)

Enuro-N

İntraglobin

İntraglobin

Libramed

Karnis

Sistinorm

Kapsul

Kapsul

Kapsul

Şərbət

Tablet

şərbət

tablet

(3 x10)

3

2 x 15

200 ml

100 q

Menthol-50 mq,Camphor-100 mq, Eucalyptus globulus Leaf oil- 20 mq,Metil
salisilat - 10 mq, Eugenia caryophyllus leaf Oil-5 mq,

propilen qlikol, trietanolamin, qliserin, polisorbat
80, izopropil miristat, fenoksietanol, karbomer,
etilheksilqliserin, su.

Bigəvər ekstraktı (Ruscus aculeatus)- 2%, Lavanda yağı (Lavandula
angustifolia oil)- 0,05%, Acı nanə yağı (Mentha piperita oil)- 0,25%

Aqua, Propylene glycol, Carbomer, Peg-40
hydrogenated castor oil, Sodium hydroxide, 2bromo-2-nitropropane-1.3-diol.

Soybean seed dry exract- 200 mg;Silybum marianum seed dry extract-60
mg; Cynarara scolmus seed dry extract-300mg; Vitamin E - 7 BV

Mərcani meyvələrinin quru ekstraktı-90 mq,D-mannoza-300 mq,Qarğıdalı
saçağlarının quru ükstraktı-80 mq,Natrium sitrat-20 mq,Kalium sitrat-15 mq

İron 30 mg, Zinc 12 mg, Vitamin B6 5 mg, Copper 1 mg, Folic acid 400
mcg, Vitamin B12 9 mcg

Cornstarch, gelatin

Corn srarch, natural gelatin

Mycrocristalline cellulose, Magnesium stearate,
Silicon dioxide

Esensa Ltd

Serbiya

26.04.2019

Müsbət

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

18.04.2019

Müsbət

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Natural Research s.n.c

Lysine - 80 mg, İron - 30 mg, Vitamin C - 20 mg, Calcium Glycerophosphate
Purified water, Raw cane sugar, Malt extract from
- 20 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Zinc - 10 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B6 Barley, Glucose syrup, Honey, Potassium sorbate,
4 mg, Pantothenic acid - 4 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Copper - 500 mcg,
Beet extract and carotene, Orange, Citric acid,
Manganese - 500 mcg, Folic acid - 300 mcg, İodine - 80 mcg, Vitamin B12 Xanthan gum
6 mcg

Natural Research s.n.c

Microcrystalline Cellulose (26.36%), Apple juice +
Opuntia Ficus Indica powder - 23.45%, Glucomannan Powder Bulk Inulin freeze-dried extract (10.07%), Orange
35.64%, Marshmallow root mucilage dry extract - 0.66%, Linseed mucilage
dry extract - 0.66%, Linden flower and bract mucilage freeze-dried extract - Flavouring (2.20%), Sweet Orange Essential Oil
(0.2%), Lemon Essential Oil (0.1%)
0.66%

Aboca S.p.A

120 ml

L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 5 mg, Vitamin B12 - 0.5 mg

Sucrose, Citric acid monohydrate, Sodium
benzoate, Methyl paraben, Propyl paraben,
Carboxymethylcellulose sodium, Sucralose, Red
color, Tutti fruity flavor, Water

2 x 10

İnulin - 256 mg, Cysticran 40- Cranberry (Vaccinium macrocarpum) d.e.
berry 40% Proanthocyanidins - 135 mg, Vitamin C - 120 mg, Berryvin (d.e.
of fruits of: Vitis vinifera L. - 40 mg, Fragaria x ananassa Duchense ex
Rozier - 10 mg, Vaccinium myrtillus L. - 10 mg, Malpighia glabra L. - 10 mg,
Rubus fruticosus L.S.L. - 10 mg, Vaccinium macrocarpum Aiton - 10 mg,
Punica granatum L. - 5.5 mg ) - 100 mg. Pido - Zinc - Zinc pidolate (Zinc 11.2 mg) - 59.10 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic Calcium
phosphate, Vegetable Magnesium stearate,
Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon dioxide

Türkiyə

Türkiyə

İtaliya

İtaliya

İtaliya

25.04.2019

15.04.2019

18.04.2019

18.04.2019

19.04.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TERMOSİL(krem, 100 ml) adlı məhsul
Ağrı ilə müşaiyət olunan əzələ, bel, oynaq xəstəliklərinin kompleks
müalicəsində istifadə olunan yerli təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Ruvenor (Forven), xaricə istifadə üçün
gel, 65 ml , tubda N1, adlı məhsul ayaq dərisinin qulluğu üçün tövsiyə
olunan kosmetik vasitələrə aiddir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Heparax Forte /Heparaks Forte(kapsul
№ 30) adlı məhsul qaraciyər və öd kisəsinin fəaliyyətini yaxşılaşdıran
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada göstərilən tərkib və
istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın( istehsalçı tərəfindən
təqdim olunmuş sənədə əsasən).
İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə
uyğun tərtib olunsun

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ENURO-N(kapsul № 30) adlı məhsul
sidik yollarının bir çox xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr,
istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş sənədlə uyğunlaşmır; hər ikisində
köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Bless Laboratories LTD

Pakistan

03.04.2019

Müsbət

Erbozeta S.p.A

San-Marino

17.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş İntraglobin Plus (kapsul, № 30) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim edilmiş İntraglobin Plus (şərbət, 200 ml) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi və Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin
qeyd edilməsi zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Libramed (tablet №138) adlı məhsul
çəkini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasına rəydə göstərilən
qaydada düzəliş edilməsi, qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsinin
"bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Carnis/Karnis (şərbət, 120 ml) adlı
məhsul metabolik prossesləri yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistinorm (tablet, № 20) adlı məhsul
sidik - cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

Benezim

Combifertil/Kombifertil

şərbət

tablet

120 ml

1

Papaya juice - 600 mg, Fennel extract - 85 mg, Enzyme mix - 60 mg,
Bromelain 2500 GDU/g - 25 mg, Papain 2.5 UI/mg - 25 mg

L-arginine - 826.9 mg, L-carnitine - 166.666 mg, Lepidium extract - 66.670
mg, Vitamin E - 10 mg, Vitamin C - 30 mg, L-cysteine - 25 mg, Zinc - 5 mg,
Ginseng extract - 10 mg, Epimedium extract - 10 mg, Ginkgo biloba extract 10 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Lycopene - 2 mg, Vitamin D - 0.333 mcg,
Folic acid - 133.3 mcg, Sodium selenite - 33.334 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg

Water, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium
benzoate, Sucralose

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone,
Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose,
Magnesium stearate, Silicon dioxide,

İnalme S.r.L

Botafarma Sağlık
Ürünleri Tic. ve San.
ltd.Şti

İtaliya

Türkiyə

10.04.2019

24.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Benezim (şərbət 120 ml) adlı məhsul
həzmi yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Combifertil/Kombifertil (tablet № 90) adlı
məhsul kişi cinsiyyət xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd1:Qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin (Natrium
selenit 100 mkq əvəzinə Selenium 100 mkq kimi qeyd edilib) aradan
qaldırılması zəruridir.Qablama eskizi üzərində "istifadə qaydası"
bəndində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir
Qeyd2: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və D, Fol turşusu, B12 vitaminlərinin,
Natrium selenit birləşməsinin ölçü vahidin tərkibə aid sənədə uyğun
olaraq "mkq" kimi qeyd edilməsi zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində
"18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 3 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin
qeyd edilməsi zəruridir.

Vitacold/Vitakold

toz

1

L-ascorbic acid - 30 mg, Zinc - 5 mg, Beta - glucan - 10 mg, Black
elderberry extract - 10 mg, Propolis - 10 mg, Echinacea extract - 10 mg

İsomalt, Forest fruit aroma, Citric acid, Sucralose,
Sodium bicarbonate, Silicon dioxide, Magnesium
stearate

Botofarma Sağlık
Ürünleri Tic. ve San.
ltd.Şti

Türkiyə

24.04.2019

Müsbət

Proktofit

şam

2

Glycerides C10-C18 94%, docosanol 0.5%, Curcuma oil, polysorbate 80 1%,
Jojoba oil 2%, Vitamin E 1%, Aloe Barbadensis extract, Helianthus annus oil
0.5%, Hamamelis virginiana extract, Zea mais oil 0.5 %, Aesculus
hippocastanum extract 0.5%

ayrıca qeyd edilməyib

Labomar SrL

İtaliya

18.04.2019

Müsbət

GrinTuss Adult (Qrintuss böyüklər üçün)

şərbət

180 q

Flavonoid fraction from Helichrysum - 0.114%, Polysaccharide fraction from
Ribwort plantain - 0.595%, Resinoid fraction from Great Valley Gumplant 0.457%, Organic honey - 25.000%

Organic cane sugar, Deionized water, Eucalyptus
essential oil, Star anise essential oil, Lemon
essential oil, Clarified lemon juice, Xanthan gum
powder, Gum arabic (acacia gum) powder

Aboca S.p.A

İtaliya

23.04.2019

Müsbət

GrinTuss pediatric(Qrintuss uşaq)

şərbət

180 q

Flavonoid fraction from Helichrysum - 0.045%, Polysaccharide fraction from
Ribwort plantain - 0.233%, Resinoid fraction from Great Valley Gumplant 0.179%, Organic honey - 25.000%

Organic cane sugar, Deionized water, Lemon
essential oil, Sweet orange essential oil, Myrtle
essential oil, Clarified lemon juice, Xanthan gum
powder, Gum arabic (acacia gum) powder

Aboca S.p.A

İtaliya

23.04.2019

Müsbət

2 x 15

Vitamin A - 600 mcg, Beta carotene – 1.2 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin
B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, Pantothenic acid Microcrystalline cellulose, Mono and digycerides of
fatty acis, Coating agent
- 6 mg, Niacin (vitamin PP) - 16 mg, Folate - 200 mcg, Biotin (Vitamin H) 50 mcg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E - 12 mg, Vitamin (hydroxypropylmethylcelluose 8464, polydextrose,
glycerin, talc, titanium dioxide El7l, yellow iron
K - 30 mcg, Selenium - 25 mcg, Magnesium - 100 mg, Calcium – 162.27
oxide E172), Maltodextrin, Magnesium stearate,
mg, Copper - 1 mg, Chromium - 24 mcg, İod- 100 mcg, İron - 3,65 mg,
Glucose.
Manganase - 1 mg, Molybdenum - 25 mcg, Phosphorus - 125 mg, Zinc - 6
mg

Biovit Complex

tablet

Pharmamed d.o.o
Travnik

Bosniya və
Herseqovina

22.04.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitacold/Vitakold (toz, saşe № 20) adlı
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd1:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş yazıların
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.Qablama eskizi
üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
"istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd
edilməsi zəruridir.
Qeyd2: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və "məhsulun tərkibində olan hər hansı bir
komponentə qarşı həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndinin qeyd
edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proktofit(şam, № 10) adlı məhsul
babasil, proktit, anal çatların müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş GrinTuss Adult (şərbət 180 q) adlı məhsul
yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş GrinTuss pediatric (şərbət 180 q) adlı
məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə yaş həddinin rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Biovit Complex (tabletl №30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşma üzərində olan məlumatların Azərbaycan diində də qeyd
edilməsi, "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin əlavə olunması, istifadə yaş
həddinin rəydə qeyd edildiyi kimi göstərilməsi zəruridir.

