Məhsulun adı

100% Whey Gold Standart

Acerola

Activline Vitamin C

Buraxılış
forması

toz

Çeynəmə
tablet

Fışıldayan
tablet

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

454 q

Essential Amino Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine,
İsoleucine, Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) - 11 g,
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine,
Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic acid) - 7,7 g, Nonessential Amino
Acids (NAAs) (Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) - 5,3 g

Natural and Artifical Flavours, Citric
acid, Sucralose, FD&C red #40,
Lactase, Lecithin

Acerola fruit powder - 420 mg

Sucrose (sugar), Fructose, Cotton
seed oil hydrogenated, Corn starch,
Calcium stearate, Silicon dioxide,
Water, Black currant powder, Exotic
fruit flavor, Sour cherry powder, Rose
hip peel dry extract, Pepper extract

DR.Dünner AG

İsveçrə

15.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Acerola (çeynəmə tablet, N 60) adlı
məhsul C vitamininin 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.

Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen
carbonate, İnulin, Flavouring, Starch,
Sweetener sodium cyclamate,
Sweetener sodium saccharin,
Colouring E110, Colouring E122,
Colouring E132

Dr.B.Scheffler
Nanchf.GmbH&Co.
KG

Almaniya

18.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Activline Vitamin C (fışıldayan tablet №20)
adlı məhsul vitamin C-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.

1

20

Aksiron

Kapsul

3

Dəmir sulfat-80 mq,Fol turşusu-400 mkq,Vitamin B12-5 mkq,Vitamin C60 mq

Aksomed

Kapsul

2 x 10

Cytidine - 5 - monophosphate disodium salt - 100 mg, Uridine - 5 monophosphate disodium salt - 100 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
hydrochloride ) - 3 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

2 kq

Vitamin A – 643 mcg, Vitamin B1 – 1 mg, Vitamin B2 - 1 mg,
Nicotinamide – 11 mg, Vitamin B6 – 1.2 mg, Folic acid – 280.8 mcg,
Vitamin B12 – 1.7 mcg, Biotin – 20.2 mcg,Panthothenic acid – 4 mg,
Vitamin C – 68 mg, Vitamin D – 10.1 mcg, Vitamin E – 11 mg, Calcium 176 mg, Chromium – 124.3 mcg, İron – 10 mg, Magnesium – 77 mg,
Phosphprous – 430 mg, Zinc-2 mg, Hyperbolic hard - gainer stack
(Creabolic stack (Creatine monohydrate, Di-creatine maleate, L-glycine)
– 10.13 g, mTOR Activator (BCAA, HMB (Beta-hydroxy betametylbutyrate), Taurine, Glutamine AKG, L-glutamine) – 1.12 g, Hyper
volumax (Dextrose monohydrate, Beta-alanine) – 18.11 mg, Test
elevator (Avena Sativa) – 100 mg

All-IN-One Hyperbolic Mass
(french vanilla)

AndroDoz

toz

Kapsul

3 x 20

L-arginin keto qlutarat - 200 mq, L-karnitin - 70 mq, Koenzim Q10 -10% 30 mq, Karnozin - 25 mq, Vitasil -Se (Selen - 8.5 mkq) - 20 mq, Biyan
ekstraktı (Qlissirizin turşusu - 1.2 mq) - 10 mq, Sink premiksi (Sink - 1.2
mq) - 5 mq, Vitamin E 50% - 1.7 mq, Vitamin A - 0.1 mq

Təbii aromatik maddələr,magnesium
stearat

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Miqdar

Optimum Nutrition

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

Microcrystalline cellulose, Magnesium
Fortex
stearate, Silicon dioxide, Gelatine, İron
Nutraceutical LTD
oxide, Titanium dioxide

Maltodextrin, Skimmed milk powder,
Coconut oil powder, Cocoa powder,
Fructose, Flaouring, Xanthan gum,
Sucralose, Lactase, Soya lecithin

Laktoza

USN (PTY) LTD

FarmVilar MMC

ABŞ

Rəy tarixi

01.03.2019

Türkiyə

18.03.2019

Bolqarıstan

07.03.2019

Cənubi Afrika
Respublikası

Rusiya

01.03.2019

27.03.2019

Rəy

Müsbət

Ekspertiza nəticəsi
Ekspertizaya təqdim olunmuş 100% Whey Gold Standart (toz 454 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 dərm an vasitəsideyil

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən
olmuşdur ki, məhsulun tərkibi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun
gəlməyir(sulfatlara aid qeyri məqbul test alınmışdır; C vitaminin miqdarı
1 kapsulda 9.0 mq kimi təyin olm uşdur)
İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmanın üzərində dəmir sulfatın miqdarı
Xitam
80 mq göstərildiyi halda, normativ sənəddə 100 mq kimi göstərilib,
verilən
dəm irin burada neçə m q olm asıda göstərilm əyib.
müraciətlər
İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 1-2 dəfə qəbulu tövsiyə olunur və
məhsul 2 dəfə gündə qəbul olunduğu halda birinci üç inqredient
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır, bu da BFMQƏ-lərin
tərkiblərinə uyğun deyil.
İstifadə üzrə təlimatda “farmakoloji xüsusiyyətlərin ləğv olunması
zəruridir.B elə ki.B F M Q Ə-lər bu xüs us iyyətə malik deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aksomed (kapsul № 20) adlı məhsul sinirsistemi xəstəliklərinin müalicəsində 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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş All-IN-One Hyperbolic Mass (french
vanilla) (toz 2 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

Ekspertizaya təqdim olunmuş AndroDoz (kapsul №60) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv funksiyanı effektiv surətdə artırmağa kömək edən
BFMQƏ olub, məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd
edilmiş "Qidaya 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” yazılarının qeyd
edilməsi zəruridir.Həmçinin, idaxl zamanı qablaşma üzərində xarici dildə
olan yazıların təqdim edilmiş stikerə uyğun olaraq Azərbaycan dilində
qeyd edilməsi zəruridir.

AndroDoz

Kapsul

3 x 20

L-arginin keto qlutarat - 200 mq, L-karnitin - 70 mq, Koenzim Q10 -10% 30 mq, Karnozin - 25 mq, Vitasil -Se (Selen - 8.5 mkq) - 20 mq, Biyan
ekstraktı (Qlissirizin turşusu - 1.2 mq) - 10 mq, Sink premiksi (Sink - 1.2
mq) - 5 mq, Vitamin E 50% - 1.7 mq, Vitamin A - 0.1 mq

Laktoza

FarmVilar MMC

Rusiya

27.03.2019

Müsbət

Aqua C Hydro 2.0

xaricə istifadə
üçün məhlul

2.0 ml

Sodium hyaluronate 20 mg

Aqua, Sodium chloride, Sodium
phosphate dibasic dihydrate, Sodium
phosphate monobasic monohydrate

BNC Korea İNC

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Aqua C Hydro 2.0

xaricə istifadə
üçün məhlul

2.0 ml

Sodium hyaluronate 20 mg

Aqua, Sodium chloride, Sodium
phosphate dibasic dihydrate, Sodium
phosphate monobasic monohydrate

BNC Korea İNC

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Artifar

Şərbət

100 ml

Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 3000 mg, Milk Thistle
seed dry extract 4:1 (Silybum marianum) - 700 mg, Dandelion root dry Sugar, Quince juice, Sodium benzoate,
extract 4:1 (Taraxacum officinale) - 1000 mg, Choline bitartrate - 2000
Purified water
mg

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

15.03.2019

Müsbət

Artifar

Kapsul

(2x15)

Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 150 mg, Milk Thistle
seed dry extract 4:1 (Silybum marianum) - 35 mg, Dandelion root dry
extract 4:1 (Taraxacum officinale) - 40 mg, Choline bitartrate - 100 mg, Lmethionine - 20 mg

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

15.03.2019

Müsbət

Artifar

Şərbət

100 ml

Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 3000 mg, Milk Thistle
seed dry extract 4:1 (Silybum marianum) - 700 mg, Dandelion root dry Sugar, Quince juice, Sodium benzoate,
extract 4:1 (Taraxacum officinale) - 1000 mg, Choline bitartrate - 2000
Purified water
mg

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

15.03.2019

Müsbət

Artifar

Kapsul

(2x15)

Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 150 mg, Milk Thistle
seed dry extract 4:1 (Silybum marianum) - 35 mg, Dandelion root dry
extract 4:1 (Taraxacum officinale) - 40 mg, Choline bitartrate - 100 mg, Lmethionine - 20 mg

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

15.03.2019

Müsbət

Fibrex, Gelatine

Fibrex, Gelatine

Ekspertizaya təqdim olunmuş AndroDoz (kapsul №60) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv funksiyanı effektiv surətdə artırmağa kömək edən
BFMQƏ olub, məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd
edilmiş "Qidaya 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” yazılarının qeyd
edilməsi zəruridir.Həmçinin, idaxl zamanı qablaşma üzərində xarici dildə
olan yazıların təqdim edilmiş stikerə uyğun olaraq Azərbaycan dilində
qeyd edilməsi zəruridir.
Aqua C Hydro 2.0, xaricə istifadə üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən
doldurulmuş şprisdə N3, adlı məhsul üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün
tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və isitifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Aqua C Hydro 2.0, xaricə istifadə üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən
doldurulmuş şprisdə N3, adlı məhsul üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün
tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və isitifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Artifar (şərbət, № 100 ml) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Silimarın ekstraktı" yazısının tərkibə aid
sənədə uyğun olaraq xarici dildə "Milk Thistle dry extract", Azərbaycan
dilində "Ala qanqal bitkisi ekstraktı" kimi qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki,
qeyd edilən silimarın adı çəkilən bitkinin ehtiva etdiyi
maddədir.Həmçinin,istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında yaş
həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Artifar (kapsul, № 30) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Silimarın ekstraktı" yazısının tərkibə aid
sənədə uyğun olaraq xarici dildə "Milk Thistle dry extract", Azərbaycan
dilində "Ala qanqal bitkisi ekstraktı" kimi qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki,
qeyd edilən silimarın adı çəkilən bitkinin ehtiva etdiyi
maddədir.Həmçinin,istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında yaş
həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Artifar (şərbət, № 100 ml) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Silimarın ekstraktı" yazısının tərkibə aid
sənədə uyğun olaraq xarici dildə "Milk Thistle dry extract", Azərbaycan
dilində "Ala qanqal bitkisi ekstraktı" kimi qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki,
qeyd edilən silimarın adı çəkilən bitkinin ehtiva etdiyi
maddədir.Həmçinin,istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında yaş
həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Artifar (kapsul, № 30) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Silimarın ekstraktı" yazısının tərkibə aid
sənədə uyğun olaraq xarici dildə "Milk Thistle dry extract", Azərbaycan
dilində "Ala qanqal bitkisi ekstraktı" kimi qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki,
qeyd edilən silimarın adı çəkilən bitkinin ehtiva etdiyi
maddədir.Həmçinin,istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasında yaş
həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.

Artiqil

Artiqil

Kapsul

Kapsul

(3x10)

(3x10)

Dry extract from Artichoke leaf (Cynara scolymus ) - 300 mg with 2.5%
cynarin, Glycyrrhizin 30 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose,
Vegetal magnesium stearate, Colloidal
silicon dioxide

Laboratoarele
Remedia S.R.L

Rumıniya

11.03.2019

Müsbət

Dry extract from Artichoke leaf (Cynara scolymus ) - 300 mg with 2.5%
cynarin, Glycyrrhizin 30 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose,
Vegetal magnesium stearate, Colloidal
silicon dioxide

Laboratoarele
Remedia S.R.L

Maltodextrin, Citric acid, Aromas,
Sucralose, Colour – beta-caratone

TREC NUTRITION
Sp. z o.o.,

Polşa

12.03.2019

Müsbət

Rumıniya

11.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Artiqil (kapsul, № 30) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji
fəallığa m alik qida əlavəsi" yazısıilə əvəz edilm əsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Artiqil (kapsul, № 30) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji
fəallığa m alik qida əlavəsi" yazısıilə əvəz edilm əsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş BCAA G-Force JAR lemon-Grapefruit
(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 Ben-Ofto (kapsul №30) adlı məhsul
görməni yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan vitamin və vitaminəbənzər
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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Ben-Ofto (kapsul №30) adlı məhsul
görməni yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan vitamin və vitaminəbənzər
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.

BCAA G-Force JAR lemonGrapefruit

toz

300 q

L-leucine – 3.5 g, L-glutamine – 2 g, L-valine – 1 g, L-isoleucine – 0.5 g

Ben-Ofto

Kapsul

(3x10)

Taurine - 200 mg, Lutein - 10 mg, Zeaxanthin - 3 mg, Crocus sativus L.
Extract - 30 mg, Rethinol palmitate (Vitamin A) - 1.5 mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Ben-Ofto

Kapsul

(3x10)

Taurine - 200 mg, Lutein - 10 mg, Zeaxanthin - 3 mg, Crocus sativus L.
Extract - 30 mg, Rethinol palmitate (Vitamin A) - 1.5 mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

BenoKard

Kapsul

(3 x 10)

L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, Taurine - 100 mg,
Vitamin B6 - 5 mg

Cornstarch, Micro crystal cellulose,
Natural gelatin capsules

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş BenoKard (kapsul №30) adlı orqanizmin
metabolik proseslərinin 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.

BenoKard

Kapsul

(3 x 10)

L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, Taurine - 100 mg,
Vitamin B6 - 5 mg

Cornstarch, Micro crystal cellulose,
Natural gelatin capsules

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş BenoKard (kapsul №30) adlı orqanizmin
metabolik proseslərinin 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.

İsveçrə

14.03.2019

Müsbət

Bergwacholder Mountain
Juniper

pasta

470 q

Juniper extract - 12%

Glucose syrup, Sugar, Water, Citric
acid

Oswald
Nahrurgsmittel
Gmb

Best-D3

Damcı

10 ml

Vitamin D3 - 50000 IU (2 damcı - 10 mcg (200 IU), Vitamin E - 0.001 mg

Flax seed oil

CosmoActive
Kozmetik San. Ve
Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

16.03.2019

Müsbət

Best-D3

Damcı

10 ml

Vitamin D3 - 50000 IU (2 damcı - 10 mcg (200 IU), Vitamin E - 0.001 mg

Flax seed oil

CosmoActive
Kozmetik San. Ve
Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

16.03.2019

Müsbət

750 mg x 14

Fructooligosaccharide - 120 mg, Lactobacillus acidophilus - 10 mg (2 x
109 kob), Bifidobacterium bifidum - 10 mg (2 x 109 kob)

Mannitol (E 421), Strawberry flavor

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

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

Bifidion

toz

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bergwacholder Mountain Juniper (pasta
470 q) adlı məhsul sinir, tənəffüs, sidik-ifrazat və immun sisteminin
funksiyalarını 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Best-D3 (məhlul 10 ml) 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Best-D3 (məhlul 10 ml) 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Bifidion (saşe, №14 x 750 mg toz) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasını 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində -“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 5-ci bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblərinə uyğun olaraq
məhsulun tərkibində olan təsiredici və köməkçi madələrin miqdarının "1
saşedə" qeyd edilməsi zəruridir.

Bifidion

toz

750 mg x 14

Fructooligosaccharide - 120 mg, Lactobacillus acidophilus - 10 mg (2 x
109 kob), Bifidobacterium bifidum - 10 mg (2 x 109 kob)

Mannitol (E 421), Strawberry flavor

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

Bifilac

Tablet

2 x 10

Probiotik qarışıq-100 mq,Lactobacillus acidophillus- 500 mln
KƏV,Bifidobacterium bifidum- 300 mln KƏV,Enterococcus faecum- 200
mln KƏV,İnulin-100 mq,Vitamin C-50 mq,Exinaseya cövhəri-50 mq

maltodekstrin, stearin turşusu (bitki
mənşəli), silikon dioksid və jelatin

MedPharma,
spol.s.r.o

Biolectra Magnesium Direct
limon dadlı
mikroqranullar
Lemon

Biolectra Magnesium Direct portağal dadlı
mikroqranullar
Orange

Biyanex (Biyaneks)

Tablet

10 q x 20

1 q x 20

3 x 10

Magnesium oxide, heavy 535,0 mg (corresp. to 300 mg Mg2+)

Magnesium oxide, heavy 535,0 mg (corresp. to 300 mg Mg2+)

Succinic acid - 300 mq, Vitamin B16 - 100 mq, Lycopene - 5 mq

Sodium citrate, sorbitol, citric acid,
sodium carboxymethyl cellulose, flavour
Hermes
Arzneimittel Gmbh
lemon, aspartame, magnesium
stearate, sodium cyclamate

Sodium citrate, sorbitol, citric acid,
sodium carboxymethyl cellulose, flavour
Hermes
Arzneimittel Gmbh
orange, aspartame, magnesium
stearate, sodium cyclamate

Microcrystalline cellulose, Silicon
dioxide, Magnesium stearat

Joker Qida
San.Uluslararası İç
və Dış Tic.LTD. Şti

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

Çex
respublikası

15.03.2019

Müsbət

Almaniya

Almaniya

Türkiyə

01.03.2019

01.03.2019

17.03.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bifidion (saşe, №14 x 750 mg toz) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasını 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində -“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 5-ci bəndinin Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblərinə uyğun olaraq
məhsulun tərkibində olan təsiredici və köməkçi madələrin miqdarının "1
saşedə" qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifilac(tabletl N 20) adlı məhsul
probiotiklərin ələvə 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 dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biolectra Magnesium Direct Lemon (saşe,
№ 20) adlı məhsul maqnezium mineralının 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: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı
və böyüklər),"Dərman vasitəsi deyil", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə
istifadə edilə bilməz" yazılarının qeyd edilməsi, "Diyetik əlavə və
dobavka" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz
edilməsi və "Əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.İdxal
zamanı qablaşma üzərində olan yazıların stikerə uyğun olaraq verilməsi
və stiker üzərində qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji
fəallığa m alik qida əlavəsi" yazısıilə əvəz edilm əsizəruridir.
Qeyd 2: İstehsalçı şirkətin adı və ünvanında texniki səhvə yol veriliyi
üçün tərəfimizdən öncə verilmiş rəy dəyişdirilir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biolectra Magnesium Direct Orange
(saşe, № 20) adlı məhsul maqnezium mineralının 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.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı
və böyüklər),"Dərman vasitəsi deyil", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə
istifadə edilə bilməz" yazılarının qeyd edilməsi, "Diyetik əlavə və
dobavka" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz
edilməsi və "Əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.İdxal
zamanı qablaşma üzərində olan yazıların stikerə uyğun olaraq verilməsi
və stiker üzərində qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji
fəallığa m alik qida əlavəsi" yazısıilə əvəz edilm əsizəruridir.
Qeyd 2: İstehsalçı şirkətin adı və ünvanında texniki səhvə yol veriliyi
üçün tərəfimizdən öncə verilmiş rəy dəyişdirilir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyanex /Biyaneks (tablet № 30) adlı
məhsul antioksidant, metabolizmi tənzimləyən və 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətləri" yazısı
"məhsulun xüsusiyyətləri" yazısı ilə əvəz olunsun; rəydə göstərilən
"saxlanılma şəraiti" əlavə 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”;
“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi
zamanı həkim lə m əsləhətləşin”yazılarıəlavə olunsun

Biyanex (Biyaneks)

Tablet

3 x 10

Succinic acid - 300 mq, Vitamin B16 - 100 mq, Lycopene - 5 mq

Microcrystalline cellulose, Silicon
dioxide, Magnesium stearat

Joker Qida
San.Uluslararası İç
və Dış Tic.LTD. Şti

Türkiyə

17.03.2019

Müsbət

Body compliment
Chromlipaza (Xromlipaza)

Tablet

1

Momordica charantia extract - 350 mg, Cinnamomum verum extract - 99
mg, Eleutherococcus senticosus (Eleutheroside B+E - 20 mg) - 50 mg,
Chromium picolinate (Chromium - 120 mcg) - 1 mg

Starch, Microcrystalline cellulose,
Lactose, Calcium stearate

Muassir sağlamlıq
labaratoriyası
MMC

Rusiya

13.03.2019

Müsbət

Bone Baby

Şərbət

150 ml

Calcium - 300 mg, Magnesium - 150 mg, Zinc - 6 mg, Vitamin D3 - 3.6
mcg

Deionized water, Glycerol, Sugar,
Polyvinylpyrrolidone, Microcrystalline
cellulose, Xanthan gum, Macrogolglycerolhydroxylstearate, Banana
flavor, Asatim herbal extract

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

1

Collagen type II – 500 mg, Glucosamine sulfate – 500 mg, Chondroitin
sulfate – 200 mg, Methylsulfonylmethane – 150 mg, Serratiopeptidase –
30 mg, Hyaluronic acid – 30 mg, Ascorbic acid – 50 mg, Manganase – 5
mg

Cornstarch, Gelatin

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

300 q

Beta-Alanine - 5000 mg, Citruline Malate - 5000 mg (L-Citruline-2800
mg) L-Arginine Alphaketoglutarate - 3000 mg (L-Arginine-1950 mg),
Taurin - 2000 mg, L-Tyrosine - 1500 mg, Caffein Anhydrous - 300 mg,
Alpha Lipoic Acid - 200 mg, L-Theanine-200 mg, korean Ginseng extract
- 150 mg (ginsenosides - 15 mg), Magnesium - 125 mg, Reseroot
extract - 100 mg (rosavin - 3 mg), Niacine - 50 mg, Thiamine - 40 mg,
Vitamin B6 - 10 mg, Vitamin B12 - 100 mcg

Boneforce

Boogieman Jar Candy
Flavour

Brausetabletten Multivitamin

Broncholife

Kapsul

toz

Fışıldayan
tablet

Şərbət

1

120 ml

Silicon dioxide, Candy flavour,
Maltodextrin, Cellulose gum, Xanthan
gum, Sucralose, Sodium cyclamate,
Sodium saccharinate

Vitamin A – 400 mg RE, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg,
Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D
– 5 mg, Vitamin E - 12 mg a-TE, Vitamin K1 – 75 mg, Fol turşusu– 200
mg, Biotin - 50 mg, Niacin - 16 mg,Pantoten turşusu - 6 mq, Fosfor-105
mg, Xrom-40 mq.Yod 100 mq, Molibden 50 mq,Selen-27, 5 mg və
digərləri

göstərilməyib

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

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

TREC NUTRITION
Sp. z o.o.,

Dirk Rossmann
GmbH

Türkiyə

Polşa

Almaniya

12.03.2019

12.03.2019

16.03.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyanex /Biyaneks (tablet № 30) adlı
məhsul antioksidant, metabolizmi tənzimləyən və 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətləri" yazısı
"məhsulun xüsusiyyətləri" yazısı ilə əvəz olunsun; rəydə göstərilən
"saxlanılma şəraiti" əlavə 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”;
“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi
zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazıları əlavə olunsun.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Body compliment Chromlipaza
(Xromlipaza) (tablet № 60) adlı məhsul xrom mineralı və eleuterozidlərin
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 Bone Baby (şərbət 150 ml) adlı məhsul
kalsium və 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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Boneforce (kapsul №60) adlı məhsul
dayaq-hərəkət 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.

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Boogieman Jar Candy Flavour (toz 300 q)
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.
Belə ki,məhsulun tərkibində olan Taurine (maksimum yol verilən həddi
1200 mq-dır), Vitamin B6 (maksimum yol verilən həddi 6 mq-dır),
Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg), Vitamin B12 (maksimum yol
verilən həddi - 9 mcg), Caffein (maksimum yol verilən həddi 200 mg),
Alpha Lipoic Acid (maksimum yol verilən həddi 100 mg) maddələrinin
miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brausetabletten Multivitamin
(fışıldayan tablet № 20 ) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi, immun sistemini möhkəmləndirən vasitə kimi tövsiyə
olunur, tərkibində olan əksər inqredientlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsidir.
Qeyd 1:Vitamin və mineralların gündəlik istehlak miqdarlarını
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
-in tələblərinə əsasən m üəyyən edilm iıdir.
metodiki tövsiyələr”
Qeyd 2: Məhsula dair tam məlumat təqdim ounmayıb:tərkibdə olan bəzi
inqredientlərin adı alman dilinde verilmişdir və bu səbəbdən onların
miqdarını BFMQƏ-ə uyğun olmasını müəyyən etmək mümkün
olmamışdır(vapnik,horcik,mineralni latky,stopove prvky və digərləri),
məhsulun köməkçi vasitələr, saxlanılma şəraiti, əks göstərişlər
göstərilməyib.Sonradan təqdim olunmuş qablaşma üçün nəzərdə
tutulmuş və təsdiq olunmamış stikerdə göstərilmiş qəbul qaydası ilə
istifadə üzrə təlimatda olan məlumat. uyğunlaşmır

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

12.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Broncholife (şərbət, 120 ml) adlı məhsul
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin 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.

Cal Devit

Şərbət

125 ml

Water, Citric Acid monohydrate,
Vega İlaç Koz.Gida
Calcium Carbonate - 300 mg, Elemental Calcium - 120 mg, Vitamin D3 - Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
İmalat
200 İU, Magnesium Hydroxide - 10 mg, Zinc - 3 mg
Raspberry flavor, Guar Gum,
San.Tic.Ltd.Şti
Sucralose, Glucose

Cal Devit

Şərbət

125 ml

Water, Citric Acid monohydrate,
Vega İlaç Koz.Gida
Calcium Carbonate - 300 mg, Elemental Calcium - 120 mg, Vitamin D3 - Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
İmalat
200 İU, Magnesium Hydroxide - 10 mg, Zinc - 3 mg
Raspberry flavor, Guar Gum,
San.Tic.Ltd.Şti
Sucralose, Glucose

Calmingsed

Calmingsed

Cartisin

Defaktor D

Dekol D3

Deluks

Kapsul

Kapsul

Daxilə qəbul
üçün məhlul

Daxilə qəbul
üçün məhlul

Damcı

Daxilə qəbul
üçün məhlul

(3x10)

(3x10)

100 ml

30 ml

15 ml

10 ml

Magnesium oxide (Magnesium 60%) - 333.33 mg, Passiflora incarnata
extract - 100 mg, Melissa officinalis extract - 100 mg, Crataegus
sp.extract - 100 mg, Pyridoxin hydrochloride (Vitamin B6 82%) - 2.43
mg

Magnesium oxide (Magnesium 60%) - 333.33 mg, Passiflora incarnata
extract - 100 mg, Melissa officinalis extract - 100 mg, Crataegus
sp.extract - 100 mg, Pyridoxin hydrochloride (Vitamin B6 82%) - 2.43
mg

L - Carnitine - 500 mg

Vitamin D3 (1 MIU/g) – 0.00263 g

Vitamin D3 - 50.000 IU (25 mg)

Vitamin D3 - 50 000 BV (1 damcı 200 BV)

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide, Gelatine

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide, Gelatine

Sucrose, Liquid Glucose, Sodium
Methyl Paraben, Sodium Propyl
Paraben, Sodium Benzoate, Bronopol,
Saccharin Sodium, Citric Acid, Flavour
Sweet Orange

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Geego Labs Pvt.
Ltd.

MCT oil - 28.39 g

Biofaktor Sp.z.o.o

Vitamin E (E307) - 0,00045 g,
Sunflower oil - 0,09 g

Santasiya İlaç
Kozm. Med. ltr.
Paz. Sağ. ve İnş.
Hizm. San. Tic. Ldt.

Olive oil

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

Türkiyə

Türkiyə

Hindistan

Polşa

Türkiyə

Türkiyə

15.03.2019

15.03.2019

14.03.2019

15.03.2019

06.03.2019

15.03.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cal Devit (şərbət 125 ml) adlı məhsul
kalsium və 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 tərkiblə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Cal Devit (şərbət 125 ml) adlı məhsul
kalsium və 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 tərkiblə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calmingsed (kapsul, N 30) 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 deyi.Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı
şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki,
məhsulun tərkibində olan Crataegus (Yemişan) bitkisinin preparatları
Avropa Dərman Agentliyinin (EMA) tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan
tövsiyə olunur.Həmçinin," göstərişlər" bəndində uşaqlar üçün qeyd
edilmiş tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calmingsed (kapsul, N 30) 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 deyi.Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı
şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki,
məhsulun tərkibində olan Crataegus (Yemişan) bitkisinin preparatları
Avropa Dərman Agentliyinin (EMA) tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan
tövsiyə olunur.Həmçinin," göstərişlər" bəndində uşaqlar üçün qeyd
edilmiş tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.

“Vitamer” MMC-nin 23.01.2019-ci il tarixli məktubuna cavab
olaraq bildiririk ki, Hindistanın “Geego Labs Pvt. Ltd.” şirkətinin istehsalı
olan 1502seriyalı Cartisin (məhlul 100 ml) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın zamanı müəyyən olundu ki,
təqdim olunmuş məhsulda köməkçi maddə kimi bronopol istifadə
Xitam
verilən olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız kosmetik və
müraciətlər gigyenik vasitələrin tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna bilər və
daxilə qəbul olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir. (Handbook of
Pharmaceutical Excipients)
Göstərilən uyğunsuzluqları nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Bu səbəbdən qeyd olunan
məhsulun nümunəsinin istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Defaktor D ( 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası və dozası" bəndində "1-4 yaş gündə 4 damcı, 4 yaşdan yuxarı
uşaqlar və böyüklər gündə 6 dam cı" tövsiyəsinin qeyd edilm əsizəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DEKOL D3(daxilə qəbul üçün məhluldamci, 15 ml) adlı məhsul D3 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 dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluks ( daxilə qəbul üçün məhlul,10
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 dərm an vasitəsideyil.

Olive oil

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

15.03.2019

Müsbət

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

Olive oil, Butylated hydroxyanisole

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

18.03.2019

Müsbət

5 ml

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

Olive oil, Butylated hydroxyanisole

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

18.03.2019

Müsbət

məhlul

15 ml

Cholecalciferol (vitamin D) - 50000 IU (1 ml (25 damcı) - 3333 IU)

Sunflower, Dimethyl paraben, Banana
flavor, Aerosil 200

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Depronax

məhlul

15 ml

Cholecalciferol (vitamin D) - 50000 IU (1 ml (25 damcı) - 3333 IU)

Sunflower, Dimethyl paraben, Banana
flavor, Aerosil 200

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Detoxic (Detoksik)

Kapsul

1

Apium graveolrns extract(4:1) 100 mg;Extract of Phyllanthus emblica
Mikrokristalin selluloza, Silikon dioksid,
fruit(4:1) 50 mg;Extract of Centella asiatica leaves(5:1) 50 mg;Extract of
Titanium dioksid, Dəmir oksid,
Curcuma longa root(curcumin no less than 95 %) 5,0 mg.

Hendel LLC

Rusiya

18.03.2019

Müsbət

Detoxic (Detoksik)

Kapsul

1

Apium graveolrns extract(4:1) 100 mg;Extract of Phyllanthus emblica
Mikrokristalin selluloza, Silikon dioksid,
fruit(4:1) 50 mg;Extract of Centella asiatica leaves(5:1) 50 mg;Extract of
Titanium dioksid, Dəmir oksid,
Curcuma longa root(curcumin no less than 95 %) 5,0 mg.

Hendel LLC

Rusiya

18.03.2019

Müsbət

Detrivi

Damcı

30 ml

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Deluks

Daxilə qəbul
üçün məhlul

10 ml

Vitamin D3 - 50 000 BV (1 damcı 200 BV)

Depovit New

Damcı

5 ml

Depovit New

Damcı

Depronax

Vitamin D3 - 6000 İU

Water, Citric acid monohydrate,
Vega İlaç Koz.Gida
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
İmalat
Raspberry flavor, Guar gum,
San.Tic.Ltd.Şti
Sucralose, Glucose

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluks ( daxilə qəbul üçün məhlul,10
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 dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Depovit New (məhlul 5 ml №8) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində məhlulun 1millisində olan damcı sayının
düzgün yazılması zəruridir (1 ml-də 25 damcı, 1 damcıda isə 400 BV
Vtamin D3 mövcuddur)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Depovit New (məhlul 5 ml №8) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində məhlulun 1millisində olan damcı sayının
düzgün yazılması zəruridir (1 ml-də 25 damcı, 1 damcıda isə 400 BV
Vtamin D3 mövcuddur)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Depronax (məhlul 15 ml) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qablaşma üzərində "tibbi vasitədir"ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" ifadəsi ilə əvəzlənməsi, köməkçi maddə siyahının qablaşma
üzərində göstərilməsi mütləqdir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Depronax (məhlul 15 ml) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qablaşma üzərində "tibbi vasitədir"ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" ifadəsi ilə əvəzlənməsi, köməkçi maddə siyahının qablaşma
üzərində göstərilməsi mütləqdir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detoxic (Detoksik)(kapsul 300 mg,№
) adlı məhsul parazitar və qurd invaziyasının profilaktika və müalicəsi
üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan bitki tərkibli BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:1)Qablaşmanın üzərində verilən məlumatın Azərbaycan dilində
verilməsivacibdir.
2)İstifadə üzrə təlimatda çox sayda texniki səhv və qablaşmanın
üzərində olan məlumat ilə uyğunsuzluğu səbəbindən 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 tələblərinə əsasən yenidən
tərtib olunmalıdır və məhsula dair verdiyimiz rəydə göstərilən bəndlər
burada öz əksini tapmalıdır.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detoxic (Detoksik)(kapsul 300 mg,№
) adlı məhsul parazitar və qurd invaziyasının profilaktika və müalicəsi
üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan bitki tərkibli BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:1)Qablaşmanın üzərində verilən məlumatın Azərbaycan dilində
verilməsivacibdir.
2)İstifadə üzrə təlimatda çox sayda texniki səhv və qablaşmanın
üzərində olan məlumat ilə uyğunsuzluğu səbəbindən 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 tələblərinə əsasən yenidən
tərtib olunmalıdır və məhsula dair verdiyimiz rəydə göstərilən bəndlər
burada öz əksini tapmalıdır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Detrivi (daxilə qəbul üçün məhlul- damcı,
30 ml) adlı məhsul D vitaminin 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 dərm an vasitəsideyil.

Water, Citric acid monohydrate,
Vega İlaç Koz.Gida
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
İmalat
Raspberry flavor, Guar gum,
San.Tic.Ltd.Şti
Sucralose, Glucose

Detrivi

Damcı

30 ml

Vitamin D3 - 6000 İU

Devitor

Damcı

30 ml

Vitamin D3 - 100 IU

Deionized water, Sugar, Glycerine,
Kolliphor RH-40, Sodium benzoate,
Potassium sorbate, Citric acid
monohydrate, Banana flavour

D-Ferol

Damcı

10 ml

Vitamin D3 - 50000 IU (1 drops - 200 IU)

Olive oil, Butylated hydroxyanisole

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

APHARMA
SAĞLIK
ÜRÜNLERİ A.Ş

Türkiyə

18.03.2019

Müsbət

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Detrivi (daxilə qəbul üçün məhlul- damcı,
30 ml) adlı məhsul D vitaminin 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 dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Devitor(məhlul 30 ml) 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş D-Ferol (məhlul 10 ml) 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİKTUM ORAL(şərbət,150 ml) adlı
məhsul yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı prosesləri zamanı bəlğəmin
ifrazını 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:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "qida əlavəsi" yazısı
"bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunmalıdır; istifadə üzrə
təlimatda saxlanılma şəraiti ,"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı
yüksək həssaslıq" mətnli "əks göstəriciləri" bəndləri artırılmalıdır;
"istifadə qaydaları"bəndinin əvvlinə "böyüklər" sözü əlavə olunsun;
qablaşdırmada "qida dəyəri" yazısının əvəzinə"tərkib" yazılm alıdır.

Diktum Oral

Şərbət

150 ml

N-asetilsistein-100 mq, Sink-1,5 mq, Qrindeliya-62,5 mq, Kəklikotu-41,5
mq, Drosera-20,5 mq, Hedera-10,5 mq

Kalium sorbat, natrium benzoat,
ksantan qətranı, natrium sitrat

BioDue Spa

İtaliya

11.03.2019

Müsbət

DİOSHA- Hard

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate 20 mg/ml

Sodium chloride, Water for injection

Hyundae Meditech
Co. Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

DİOSHA- Hard

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate 20 mg/ml

Sodium chloride, Water for injection

Hyundae Meditech
Co. Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

DİOSHA-Medium

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate 20 mg/ml

Sodium chloride, Water for injection

Hyundae Meditech
Co. Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

DİOSHA-Medium

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate 20 mg/ml

Sodium chloride, Water for injection

Hyundae Meditech
Co. Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

DİOSHA-Soft

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate 20 mg/ml

Sodium chloride, Water for injection

Hyundae Meditech
Co. Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

DİOSHA-Soft

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate 20 mg/ml

Sodium chloride, Water for injection

Hyundae Meditech
Co. Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Dolornon

Tablet

-

Türkiyə

18.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı haqqında rəy aldığı üçün

Dolornon

Tablet

-

Türkiyə

18.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı haqqında rəy aldığı üçün

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi
Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Diosha-Hard, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə
N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Diosha-Hard, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə
N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Diosha-Medium, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Diosha-Medium, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Diosha-soft, inyeksiya üçün gel,1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə
N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Diosha-soft, inyeksiya üçün gel,1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə
N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

Enzikar

Epokal Forte

Epokal Forte

Essomin GlucosaminSulphate/Chondroitin
sulphate

Essomin GlucosaminSulphate/Chondroitin
sulphate

Estiplant

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Şərbət

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

(2x15)

Calcium (as Calcium Citrate) - 96.5 mg (400 mg), Calcium (as Calcium
Carbonate) - 80 mg (200 mg), Ossein-hydroxyapatite (content 47.3% of
Calcium) - 200 mg (94.6 mg of Calcium), Phytinum - 50 mg, Zingiber
officinale root dry extract- 50 mg, Cholecalciferol (vitamin D3) - 400 IU Magnesium stearate, Microcrystalline
(10 mcg), Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) - 15 mg (41,18 mg),
cellulose, Talc
Manganese (as Manganese carbonate) - 0.5 mg (1,046 mg), Copper (as
Copper Sulphate) - 0.5 mg (1,256 mg), Boron (as Boric Acid) - 50 mcg (
285 mcg)

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

Türkiyə

(2x15)

Calcium (as Calcium Citrate) - 96.5 mg (400 mg), Calcium (as Calcium
Carbonate) - 80 mg (200 mg), Ossein-hydroxyapatite (content 47.3% of
Calcium) - 200 mg (94.6 mg of Calcium), Phytinum - 50 mg, Zingiber
officinale root dry extract- 50 mg, Cholecalciferol (vitamin D3) - 400 IU Magnesium stearate, Microcrystalline
(10 mcg), Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) - 15 mg (41,18 mg),
cellulose, Talc
Manganese (as Manganese carbonate) - 0.5 mg (1,046 mg), Copper (as
Copper Sulphate) - 0.5 mg (1,256 mg), Boron (as Boric Acid) - 50 mcg (
285 mcg)

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

1

1

1

200 ml

Coenzim Q10-50 mq

Maqnezium stearat, Silisium dioksid,
Mikroksristalik sellüloza

Türkiyə

06.03.2019

13.03.2019

13.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epokal (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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epokal (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.

Glucosamine sulphate KCL - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg,
Chondroitin sulphate - 200 mg

JuvaPharma KFT

Macarıstan

27.03.2019

Müsbət

Glucosamine sulphate KCL - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg,
Chondroitin sulphate - 200 mg

Microcrystalline cellulose,
Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids
(stearic acid), Hydroxypropyl methyl
cellulose, Titanium dioxide, Silicon
dioxide, Magnesium sulphate of fatty
acids, Talcum, Polydextrose;
Triglycerides of medium chain fatty
acids

JuvaPharma KFT

Macarıstan

27.03.2019

Müsbət

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

04.03.2019

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına
əsasən yenidən təqdim edilm əlidir

Müsbət

Microcrystalline cellulose,
Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids
(stearic acid), Hydroxypropyl methyl
cellulose, Titanium dioxide, Silicon
dioxide, Magnesium sulphate of fatty
acids, Talcum, Polydextrose;
Triglycerides of medium chain fatty
acids

Thymus vulgaris - 85 mg, Althaea officinalis - 85 mg, Plantago lanceolata Potassium sorbate, Sodium benzoate,
- 45 mg, Zinc Sulfate - 12.7 mg
Xanthan gum, Glycerin

“Azəri Med” şirkətinin 14.01.19-ci il tarixli AM-064 saylı məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Ruminiyanın “Pharmex Rom İndustry” şirkətinin
istehsalı olan Enzikar (tablet, № 30 ) adlı məhsulun dərman vasitələrinə
aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı
müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə
laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki,
məhsulun laborator ekspertizası zamanı tabletin dezinteqrasiya müddəti
43 dəq (N S -ə əsasən m ax 15 dəq) olaraq aşkar edilm işdir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin GlucosaminSulphate/Chondroitin sulphate (tablet N 72) adlı məhsul dayaq-hərəkət
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində yaş həddinin 14 yaşdan yuxarı, "əks göstərişlər"
bəndində 14 yaşdan aşağı qeyd edilməsi, "müalicə müddəti" yazısının
ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda “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
edilməsizəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin GlucosaminSulphate/Chondroitin sulphate (tablet N 72) adlı məhsul dayaq-hərəkət
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində yaş həddinin 14 yaşdan yuxarı, "əks göstərişlər"
bəndində 14 yaşdan aşağı qeyd edilməsi, "müalicə müddəti" yazısının
ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda “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
edilməsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Estiplant (şərbət 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

Etimax (Etimaks)

Kapsul

3 x 10

Pankreatin-200 mq, Proteaza-12 mq, Lipaza-100 mq, Amylaza-52mq,
Papain-60 mq, Tripsin 10 mq, Amyloqlukosidaza 12 mq, Laktaza - 5 mq

methyl paraben sodium, talc,
magnesium stearate, silicon dioxide

CEEGO LABS
Pvt.Ltd

Hindistan

15.03.2019

Müsbət

Etimax (Etimaks)

Kapsul

3 x 10

Pankreatin-200 mq, Proteaza-12 mq, Lipaza-100 mq, Amylaza-52mq,
Papain-60 mq, Tripsin 10 mq, Amyloqlukosidaza 12 mq, Laktaza - 5 mq

methyl paraben sodium, talc,
magnesium stearate, silicon dioxide

CEEGO LABS
Pvt.Ltd

Hindistan

15.03.2019

Müsbət

Starch, Microcrystalline cellulose,
Polyvinylpyrrolidone, Opadry white,
Croscarmellose sodium, Magnesium
stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol,
Deionized water

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) 1000mg
Vitamin C – 80mg
Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)

Guar gum, fructose, sorbitol syrup,
vegetable glycerol, potassium sorbate,
curcumin color, lemon flavor, purified
water

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

18.03.2019

Müsbət

Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) 1000mg
Vitamin C – 80mg
Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)

Guar gum, fructose, sorbitol syrup,
vegetable glycerol, potassium sorbate,
curcumin color, lemon flavor, purified
water

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

18.03.2019

Müsbət

Euromag B6

Farmeqa

Farmeqa

Febulus

Febulus

Tablet

Şərbət

Şərbət

toz

toz

3 x 10

200 ml

200 ml

1

1

Magnesium citrate (Magnesium - 100 mg) - 881,91 mg, Vitamin B6
(Pyridoxine HCL) - 5 mg

L-karnitin 1000 mq;L-arginin 1000 mq;Qlutation 500 mq;Koenzim Q10
300 mq;Epimedium eks. 500 mq;Jenşen eks. 400 mq;Maka eks. 300
mq;Muira puama eks.300 mg;Keçibuynuzu eks. 250 mq; Sink glutamat
50 mq(15,48 elementar Zn -a ekvivalentdir);Seleksen 200 mkq(46 mg
elementar Se -a ekvivalentdir);Vit. E 40 mq;Fol turşusu (vit. B9) 500
mkq.

L-karnitin 1000 mq;L-arginin 1000 mq;Qlutation 500 mq;Koenzim Q10
300 mq;Epimedium eks. 500 mq;Jenşen eks. 400 mq;Maka eks. 300
mq;Muira puama eks.300 mg;Keçibuynuzu eks. 250 mq; Sink glutamat
50 mq(15,48 elementar Zn -a ekvivalentdir);Seleksen 200 mkq(46 mg
elementar Se -a ekvivalentdir);Vit. E 40 mq;Fol turşusu (vit. B9) 500
mkq.

oliqofruktoza,mərcanı konsentratı,
stevia ekstraktı.

oliqofruktoza,mərcanı konsentratı,
stevia ekstraktı.

Saşera-Med MMC

Saşera-Med MMC

Rusiya

Rusiya

28.03.2019

28.03.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ETİMAX/ETİMAKS(kapsul N 30) adlı
məhsul həzm prosesini 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.həzm prosesini
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ETİMAX/ETİMAKS(kapsul N 30) adlı
məhsul həzm prosesini 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.həzm prosesini
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Euromag B6 (tablet, N 30) adlı
məhsul B 6 vitaminin və Mg 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 dərm an vasitəsideyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmeqa (şərbət, 200 ml)adlı
məhsul omega-3 yağ turşuları kompleksinin 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 Farmeqa (şərbət, 200 ml)adlı
məhsul omega-3 yağ turşuları kompleksinin 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 Febulus (toz, paket № 30 ) adlı
məhsul kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və
sonsuzluğun kompleks müalicəsi üçün istifadə olunan köməkçi 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib məhz rəydəki
kimi göstərilsin.
2)İstifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə
edilə bilməz”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; “Tövsiyə edilən
sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;
“Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”ifadələri
əlavə olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus (toz, paket № 30 ) adlı
məhsul kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və
sonsuzluğun kompleks müalicəsi üçün istifadə olunan köməkçi 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib məhz rəydəki
kimi göstərilsin.
2)İstifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə
edilə bilməz”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; “Tövsiyə edilən
sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;
“Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”ifadələri
əlavə olunsun.

Folclan-B

Folclan-B

Tablet

Tablet

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

3

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

3

Türkiyə

19.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına
əsasən yenidən təqdim edilm əlidir.

Türkiyə

19.03.2019

“ME Expert Consultancy” MMC-nin 27.02.19-cu il tarixli ME-029 tarixli
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç
Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth.İhr.San ve
Tic.Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan Folclan-B (tablet, № 30 ) adlı
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş
müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim
olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında
uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici
görünüşü açıq-yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd çilli, dairəvi formalı, qabarıq
Xitam
tablet (NS-ə əsasən ağ rəngli), orta çəkisi 0.5561 q (NS-ə əsasən
verilən
0.380-0.420 q) olaraq aşkar edilmişdir.
müraciətlər
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına
əsasən yenidən təqdim edilm əlidir.

Folifactor (Folifaktor)

Kapsul

1

Fish oil with high content of lemon flavoured DHA - 260 mg, Iron - 27 mg,
Sunflower lecithin, Glyceryl
Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 11 mg,
monostearate, Food gelatine,
Manganese - 2.5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Copper - 1.2 mg, Vitamin B12 Glycerine, Bioxide titanium, Black iron
2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg,
oxide, Cupric chlorophyll
Vitamin D3 - 15 mcg, Folate - 0.4 mg, Biotin - 0.035 mg, Iodine - 220 mcg

Technocosmesi
S.p.A

İtaliya

19.03.2019

Müsbət

Folifactor (Folifaktor)

Kapsul

1

Fish oil with high content of lemon flavoured DHA - 260 mg, Iron - 27 mg,
Sunflower lecithin, Glyceryl
Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 11 mg,
monostearate, Food gelatine,
Manganese - 2.5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Copper - 1.2 mg, Vitamin B12 Glycerine, Bioxide titanium, Black iron
2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg,
oxide, Cupric chlorophyll
Vitamin D3 - 15 mcg, Folate - 0.4 mg, Biotin - 0.035 mg, Iodine - 220 mcg

Technocosmesi
S.p.A

İtaliya

19.03.2019

Müsbət

Folikoc

Tablet

3 x 20

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

11.03.2019

Müsbət

Folimin forte

Tablet

3x20

L-methylfolate - 400 mcg

L- methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg

Magnesium stearate, Sorbitol

Magnesium stearate, Sorbitol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

“ME Expert Consultancy” MMC-nin 27.02.19-cu il tarixli ME-029 tarixli
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç
Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth.İhr.San ve
Tic.Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan Folclan-B (tablet, № 30 ) adlı
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş
müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim
olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında
uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici
görünüşü açıq-yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd çilli, dairəvi formalı, qabarıq
tablet (NS-ə əsasən ağ rəngli), orta çəkisi 0.5561 q (NS-ə əsasən
0.380-0.420 q) olaraq aşkar edilmişdir.

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folifactor (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 və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bəndinin,“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə
bilməz”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd
edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Folifactor (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 və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bəndinin,“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə
bilməz”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd
edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Folikoc (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
dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimin forte (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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki
səhvə yol verilmişdir ((əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır,
düzəliş olunması zəruri hesab olunur)

Folimin forte

Forever Aloe Bits N
Peaches

Forever CardioHelath

Tablet

məhlul

toz

3x20

L- methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg

Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g

Fructose, Natural Peach Flavor, Citric
Acid, Natural Peach Concentrate,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Ascorbic Acid, Tocopherol

Aloe vera of
America, İnc

3.5 g x 30

Vitamin C-30 mg, Vitamin E-15 IU, Vitamin B6-2 mq, Fol turşusu-400
mcg, Vitamin B12-25 mcg, Maqnezium -5 mg, Xrom-50 mcg, Koenzim
q10-80 mg, Üzüm tumu ekstarktı-20 mg, Sarıkök ekstraktı-20 mg,
Bosvelliya ekstraktı-20 mg, Zeytun yarpağı ekstrakrı-24 mg, Soya lesitin100 mg

Fruktoza, Mikrokristallik sellüloza,
Silikon dioksid ,Soya

Aloe vera of
America, İnc

Tablet

1

Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg

Forich

Tablet

1

Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg

Fosfodep

Kapsul

1

Passiflora İncarnata - 100 mg, Valeriana officinalis - 100 mg, Melissa
officinalis - 100 mq, Hawthorn (Crataegus spp.) extract - 100 mg

Furazon

Kapsul

1

Cranberry (Vaccinium oxycoccos ) – 400 mg, Solidago (Solidago
Virgaurea) – 100 mg, Uva Ursi Leaves (Arctostaphylos uva-ursi) – 100
mg, Urtica dioica (Urtica dioica) – 100 mg, Equsetum arvense
(Equisetum arvense) - 50 mg

Gravidec

Tablet

Tablet

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

1000 ml

Forich

Gravidec

Magnesium stearate, Sorbitol

1

1

Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Ludipress (lactose monohydrate,
polyvinylpirrolidone,
polyvinylpolypirrolidone),
Microcrystalline cellulose, Starch,
Croscarmellose sodium, Magnesium
stearate
Ludipress (lactose monohydrate,
polyvinylpirrolidone,
polyvinylpolypirrolidone),
Microcrystalline cellulose, Starch,
Croscarmellose sodium, Magnesium
stearate

Microcrystalline cellulose, magnesium
stearate, gelatin

Vegetable capsule, Magnesuim
Stearate, Microcrystalline Cellulose,
Silicone Dioxide

Maltodekstrin, Tri kalsium fosfat, Yağ
asidlərinin maqnezium duzları

Maltodekstrin, Tri kalsium fosfat, Yağ
asidlərinin maqnezium duzları

Türkiyə

ABŞ

ABŞ

06.03.2019

11.03.2019

19.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimin forte (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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki
səhvə yol verilmişdir ((əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır,
düzəliş olunması zəruri hesab olunur)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Aloe Bits N Peaches (məhlul
1000 ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd; Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" ifadəsi ilə yanaşı
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması, İstifadə
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı və ya
böyüklər), 1 həftədən artıq istifadəsinin tövsiyə olunmaması haqda
informasiyanın və "əks göstərişlər" bölm əsinin əlavə olunm asızəruridir.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever CardioHelath (paket, № 30)
adlı məhsul ürək-damar sistemiminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparat
kimi tövsiyə olunur,onun tərkibində olan B12 vitaminin dozası gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini(9 mkq) aşır və öz tərkibi ilə istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

13.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forich (tablet № 90) 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.

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

13.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forich (tablet № 90) 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.

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

01.03.2019

Müsbət

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

Türkiyə

06.03.2019

06.03.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fosfodep (kapsul №60) adlı məhsul MSSin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırılması 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
Ekspertizaya təqdim olunmuş Furazon (kapsul 60) adlı məhsul öd və
sidik 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
dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (tablet N 50) adlı məhsul
Mg mineralı və B6 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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa
malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (tablet N 50) adlı məhsul
Mg mineralı və B6 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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa
malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunsun.

Hardcore All-İN-One Whey
GH

Harpagin

Heparon

Heparon

toz

Tablet

Tablet

Tablet

908 q

3 x 20

Vitamin B2 – 0.1 mg, Folic acid – 95 mg, Vitamin B12 – 0.9 mcg, Calcium
– 109 mg, İron - 8 mg, Phosphorus – 120 mg, Selenium – 18 mcg, Zinc
Soya protein isolate, Cocoa Powder,
– 2 mg, Crea-Grow power stack – 4100 mg, Testobolic Z-Mag Stack
Vegetable fat powder, Milk protein
(Tribulus Terristris, Magnesium oxide, Magnesium AAC, Zinc Lactate) –
concentrate, Flavouring, Maltodextrin,
123 mg, Hypervollycotrans System – 2253 mg, Alanin – 0.8 g, Arginin –
Sodium chloride, Dextrose
0.7 g, Aspartic acid – 1.9 g, Cystine – 0.3 g, Glutamine acid – 3.1 g,
monohydrate, Sucralose, Acesulfame Glycine-2.4 g, Histidine – 0.4 g, İsoleucine – 1 g, Leucine – 1.6, Lysine –
K, Magnesium chelate, Magnesium
1.4 g, Methionine – 0.3 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1 g, Serine –
oxide
0.9 g, Threonine – 1 g, Tryptophan – 0.3 g, Tyrosine – 0.6 g, Valine – 0.9
g

Harpagophytum procumbens root extract - 300 mg

1

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum
dried fruit extract - 70 mg, Soya-bean lecithin - 150 mg, Helichrysum
arenarium dry flowers powder - 50 mg

1

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum
dried fruit extract - 70 mg, Soya-bean lecithin - 150 mg, Helichrysum
arenarium dry flowers powder - 50 mg

Povidon, Maize starch, Cellulose
powder, Croscarmellose sodium,
Calcium stearate, Eudragit, Talc

USN (PTY) LTD

DR.Dünner AG

Magnesium stearate, Sorbitol, Talc

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Magnesium stearate, Sorbitol, Talc

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Cənubi Afrika
Respublikası

İsveçrə

Türkiyə

Türkiyə

04.03.2019

14.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hardcore All-İN-One Whey GH (toz 908
q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan preparat 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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Harpagin (tablet № 60) adlı məhsul
oynaqların degenerativ -distrofiya xüsusiyyətli xəstəliklərində, qaraciyər
və böyrək, sidik və öd kisəsi iltihab xəstəliklərinin kompleks
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

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPARON (tablet N 30) adlı məhsul
qaraciyər toxumasının 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.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPARON (tablet N 30) adlı məhsul
qaraciyər toxumasının 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.

İmmunozerin

Şərbət

100 ml

1.3 - 1.6 Beta glucan - 60 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Vitamin B3 - 1.4 mg,
Vitamin B5 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B7 - 1.3 mcg, Folic
acid - 10 mcg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin C - 30 mg, Selenium - 50
mcg

Water, Blackberry juice, Oligofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

29.03.2019

Müsbət

İmmunozerin

Şərbət

100 ml

1.3 - 1.6 Beta glucan - 60 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Vitamin B3 - 1.4 mg,
Vitamin B5 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B7 - 1.3 mcg, Folic
acid - 10 mcg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin C - 30 mg, Selenium - 50
mcg

Water, Blackberry juice, Oligofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

29.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunozerin (şərbət, 100 ml) 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
vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sirop"
yazısının "şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində "4 yaşdan yuxarı 5-10 ml 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
edilməsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunozerin (şərbət, 100 ml) 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
vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sirop"
yazısının "şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində "4 yaşdan yuxarı 5-10 ml 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
edilməsizəruridir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmuzinc (suspenziya 100 ml) adlı məhsul
immun sistemini möhkəmləndirmək 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndlərinin qeyd edilməsi
zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin
(məhsulun tərkibində olan inqredientlər şərbət daxilində qeyd edilib,
halbuki, məhsulun buraxılış forması suspenziyadır) aradan qaldırılması
zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda və qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi"
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmuzinc (suspenziya 100 ml) adlı məhsul
immun sistemini möhkəmləndirmək 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndlərinin qeyd edilməsi
zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin
(məhsulun tərkibində olan inqredientlər şərbət daxilində qeyd edilib,
halbuki, məhsulun buraxılış forması suspenziyadır) aradan qaldırılması
zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda və qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi"
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir.

Immuzinc

suspenziya

100 ml

L-ascorbic acid - 50 mg, Zinc sulphate (eq.to Zinc - 3.5 mg) - 15.39 mg,
DL- alpha-tocopherol acetate (eq.to Vitamin E - 5 mg ) - 10 mg, Beta
glucan - 10 mg. L-selenomethionine (eq.to. Selenium - 15 mcg) - 0.0375
mg

Deionized water, Sugar, Sorbitol,
Glycerol, Orange flavor, Potassium
sorbate, Xanthan gum, Sodium
hydroxide, Mango flavor

Berko İlaç ve
Kimya San. A.Ş.

Türkiyə

27.03.2019

Müsbət

Immuzinc

suspenziya

100 ml

L-ascorbic acid - 50 mg, Zinc sulphate (eq.to Zinc - 3.5 mg) - 15.39 mg,
DL- alpha-tocopherol acetate (eq.to Vitamin E - 5 mg ) - 10 mg, Beta
glucan - 10 mg. L-selenomethionine (eq.to. Selenium - 15 mcg) - 0.0375
mg

Deionized water, Sugar, Sorbitol,
Glycerol, Orange flavor, Potassium
sorbate, Xanthan gum, Sodium
hydroxide, Mango flavor

Berko İlaç ve
Kimya San. A.Ş.

Türkiyə

27.03.2019

Müsbət

Kade-kid

Şərbət

200 ml

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

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

18.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sinaqlarından mənfi rəy aldığına görə

Kade-kid

Şərbət

200 ml

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

Rumıniya

18.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sinaqlarından mənfi rəy aldığına görə

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

18.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı haqqında rəy aldığı üçün

Kalsilong D3

Tablet

-

Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca)
Vitamin D3 - 1 mg (eq. To 100 IU)
Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2)
Kalsium karbonat - 1250 mq (500 mq kalsiuma ekvivalent)
Maqnezium karbonat - 174 mq (50 mq maqneziuma ekvivalent)
Sink qlükonat - 35 mq (5 mq sinkə ekvivalent)
Vitamin D3 - 4 mq (400 BV)

mikrokristallik sellüloza, maqnezium
stearat, silisium dioksid

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiplus (şərbət 100 ml) adlı məhsul
kalsium mineralı və D vitaminin 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan
dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiplus (şərbət 100 ml) adlı məhsul
kalsium mineralı və D vitaminin 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan
dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən K-Elixir /K-Eliksir(daxilə qəbulu üçün
damcı, 30 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının xəstəlikləri 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.

Kalsiplus

Şərbət

100 ml

Vitamin D - 3000 İU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate 375 mg

Sorbitol, Fructose, Glycerol, Xanthan
gum, Potassium sorbate, Methyl-phydroxybenzoate, Citric acid,
Flavouring vanilla, Water

Kalsiplus

Şərbət

100 ml

Vitamin D - 3000 İU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate 375 mg

Sorbitol, Fructose, Glycerol, Xanthan
gum, Potassium sorbate, Methyl-phydroxybenzoate, Citric acid,
Flavouring vanilla, Water

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

13.03.2019

Müsbət

K-Elixir (K-Eliksir)

Daxilə qəbulu
üçün damcı

30 ml

Kanada qızıl səbətinin ekstraktı-9 m q(as S olidago
canadensis),Asparaqus ekstraktı-9 mq(as Asparagus officinallis),Buçu
yarpaqlarının ekstraktı-9 mq(as Barosma betulina),Ardıc yarpaqlarının
ekstraktı-3 mq(as Juniperus communis)

Bitki qliserini və distillə olunmuş su.

CJ Labs Inc.

ABŞ

11.03.2019

Müsbət

Kelokod

gel

30 ml

Diazolidinyl urea, Sodium benzoate,
Potassium sorbate

HBO
ФитоБиоТехнолог
ии

Ukrayna

29.03.2019

Müsbət

“Keloked (gel, 30 ml)” adlı məhsul dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

Kelokod

gel

30 ml

Diazolidinyl urea, Sodium benzoate,
Potassium sorbate

HBO
ФитоБиоТехнолог
ии

Ukrayna

29.03.2019

Müsbət

“Keloked (gel, 30 ml)” adlı məhsul dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

Panthenol - 0.1- 4%, Hydrolyzed placental protein 0.5 - 9%, PEG-40
Hydrogenated castor oil 0.5 - 6%, Hydroxyethyl cellulose 0.1- 4%,
Niacinamide 0. 1- 3%, Ascorbyl glucoside (Vitamin C) - 0.1 - 3%,
Phytonadione (Vitamin K1) - 0.01 -0.5% , Hydrolyzed collagen - 0.1 1.5%, Menthol 0.01 - 1%, Hyaluronic acid - 0.0005 - 0.2%
Panthenol - 0.1- 4%, Hydrolyzed placental protein 0.5 - 9%, PEG-40
Hydrogenated castor oil 0.5 - 6%, Hydroxyethyl cellulose 0.1- 4%,
Niacinamide 0. 1- 3%, Ascorbyl glucoside (Vitamin C) - 0.1 - 3%,
Phytonadione (Vitamin K1) - 0.01 -0.5% , Hydrolyzed collagen - 0.1 1.5%, Menthol 0.01 - 1%, Hyaluronic acid - 0.0005 - 0.2%

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

13.03.2019

Müsbət

Klimastop

Koffset

Koffset

Tablet

Şərbət

Şərbət

(2 x 15)

100 ml

100 ml

Soy (Glycine max) dry extract - 10 mg, Red Clover (Trifolium pratense)
dry extract - 10 mg, Kudzu (Pueraria lobata) dry extract - 188 mg,
Microcrystalline cellulose, Magnesium ValueMed Pharma
Calcium carbonate - 100 mg (Calcium - 40 mg), Vitamin C - 30 mg,
stearate, Colloidal silica
SrL
Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E - 3 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 3 mcg, Biotin - 150 mcg

Hedera heliix leaf extract - 35 mg, Thymus vulgaris leaf extract - 35 mg,
Althaea officinalis flower extract - 35 mg

Hedera heliix leaf extract - 35 mg, Thymus vulgaris leaf extract - 35 mg,
Althaea officinalis flower extract - 35 mg

Aqua, Potassium sorbate, Xanthan
gum, Cherry flavour

Aqua, Potassium sorbate, Xanthan
gum, Cherry flavour

Joker Qida
San.Uluslararası İç
və Dış Tic.LTD. Şti

Joker Qida
San.Uluslararası İç
və Dış Tic.LTD. Şti

İtaliya

Türkiyə

Türkiyə

07.03.2019

18.03.2019

18.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Klimastop (tablet №30) adlı məhsul
qadınlarda menapoz dövründə 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 dərm an vasitəsideyil.
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 "dərman vasitəsi deyil"
ifadəsinin əlavə olunması, "Calcium carbonate" maddəsinin miqdarının
düzgün yazılması zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Koffset (şərbət 100 ml) adlı məhsul
öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə
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: İdxal zamanı istifadə
qaydasında göstərilən istifadə qaydasında dəyişiklik edilməsi (4-6 yaş
1.25 ml gündə 1 dəfə, 6-12 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 12 yaşdan yuxarı 5
ml gündə 1 dəfə), qablaşmanın üzərində «Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi», «Dərman vasitəsi deyildir» ifadələrinin əlavə olunması, 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 Koffset (şərbət 100 ml) adlı məhsul
öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə
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: İdxal zamanı istifadə
qaydasında göstərilən istifadə qaydasında dəyişiklik edilməsi (4-6 yaş
1.25 ml gündə 1 dəfə, 6-12 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 12 yaşdan yuxarı 5
ml gündə 1 dəfə), qablaşmanın üzərində «Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi», «Dərman vasitəsi deyildir» ifadələrinin əlavə olunması, 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.

Krilbex (Krilbeks)

Kapsul

2 x 15

Krill oil (Superba TM2) – 300 mg (EPA – 92 mg, DHA – 54.5 mg)

Omega-3 (Triglycerid form), Fish
gelatin, Water

Capsulgel SAS

Fransa

13.03.2019

Müsbət

Krilbex (Krilbeks)

Kapsul

2 x 15

Krill oil (Superba TM2) – 300 mg (EPA – 92 mg, DHA – 54.5 mg)

Omega-3 (Triglycerid form), Fish
gelatin, Water

Capsulgel SAS

Fransa

13.03.2019

Müsbət

LaciflorStrong

Kapsul

1

Inulin - 150 mg, Bifidobacterium ssp - 6 x 10(8) CFU, Lactobacillus
bulgaricus - 5 x 10(8) CFU, Lactobacillus acidophilus - 5 x 10(8) CFU,
Streptococcus thermophilus - 4 x 10(8) CFU

Maltodextrin, Magnesium stearate,
Gelatin

Starpharma Sp.
z.o.o

Polşa

01.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Krilbex (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir
(14 yaşdan yuxarı)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Krilbex (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir
(14 yaşdan yuxarı)
Ekspertizaya təqdim olunmuş LaciflorStrong (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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd
edilmiş "Farmakoloji qrup, Farmakoloji xüsusiyyətlər və Müalicə kursu"
yazılarının ləğv edilməsi, "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, “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”, “Hamiləlik və laktasiya
dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilmıəsi zəruridir.Həmçinin,
"Dozalanma" bölməsində yaş həddinin "3 yaşdan yuxarı" və "1 kapsul
gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, "Əks
göstərişlər" bölməsində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstərişdir"
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Lactagestane

Kapsul

(2 x 15)

Hydroxypropylmethylcellulose
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds powder – 200 mg, Milk (vegetable hard capsule), Maltodextrin,
Magnesium stearate, Brewer’s yeast,
thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn) seeds powder - 15 mg
E171 (Titanium dioxide)

Lavien-L

Kapsul

4 x 15

Lipoy turşusu-50 mq, Asetil l-karnitin hidroxlorid-125 mq, Ginko Biloba
yarpaqlarının quru ekstraktı-40 mq

L-Carnitine 3000

məhlul

25 ml

L-carnitine - 1500 mg

Lenta Vit-3

Daxilə qəbul
üçün məhlul

Lenta Vit-3

Daxilə qəbul
üçün məhlul

30 ml

Letto Aqua Acid

Sprey

30 ml

Liberil

Kapsul

30 ml

3 x 15

Maqnezium stearat

Ferquisa, SAU

Grand Medical
Poland Sp. z o.o.

Water, Citric acid, Aroma, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, Sodium TREC NUTRITION
cyclamate, Acesulfam K, Sodium
Sp. z o.o.,
saccharinate, Sucralose

İspaniya

28.03.2019

Müsbət

“Grand Medical” şirkətinin 28.01.19-ci il tarixli 234 saylı məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın “Grand Medical Polşa” şirkətinin
istehsalı olan Lavien L (kapsul, № 60 ) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza
zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə
laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki,
məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 372.2 mq (NS-ə
əsasən 532.8-619 mq): tərkibi 264.1 mq (NS-ə əsasən 444-516 mq)
olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, 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 qablaşma eskizi və Azərbaycan
Xitam
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş “Qidaya bioloji
verilən
aktiv əlavə”, “Bioloji aktivliyə malik qida əlavəsi” yazılarının “Bioloji
müraciətlər
fəallığa malik qida əlavəsi” yazısı ilə əvəz edilməsi , “istifadə qaydası”
bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi və Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz
etmir” yazılarının qeyd edilməsizəruridir.
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına
əsasən yenidən təqdim edilm əlidir.

Polşa

06.03.2019

Polşa

28.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş L-Carnitine 3000 (məhlul 25 ml) adlı
məhsul L-karnitinin 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 dərm an vasitəsideyil

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenta Vit -3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitamininin 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 dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenta Vit -3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30
ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitamininin 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 dərm an vasitəsideyil.

Deionized water, Potassium sorbate

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

Calcium gluconate - 9750 mg, Cholecalciferol - 150 mcg

Deionized water, Potassium sorbate

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

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Acetic Acid - 2.48 g, Panthenol - 0.5 g

Isopropyl Alcohol, Benzalkonium
Chloride, Aqua

Esensa d.o.o

Serbiya

29.03.2019

Müsbət

İtaliya

18.03.2019

Müsbət

Calcium gluconate - 9750 mg, Cholecalciferol - 150 mcg

Colina Bitartrate - 73.33 mg, Carnitine - L Tartrate - 33.33 mg, Inositol 34.36 mg, N-Acetyl Cysteine - 33.3 mg, D.E. Artichoke 5%
Ac.clorogenico extract - 33.34 mg, D.E.Grapefruit 10% seeds - 33.34
mg, L-Lysine - 16.67 mg, L-Glutathione reduced 98% - 10.2 mg,
Hard gelatin capsule, Calcium
Perrery
Coenzyme Q10 98% - 1.73 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg,
phosphate dibasic, Siloide, Magnesium
Farmaceutici S.r.l
Vitamin B3 - 6 mg, Vitamin B1 - 3.3 mg, Vitamin B6 - 2.6 mg, Vitamin B2 stearate
2 mg, Betacarotene - 0.66 mg, Vitamin D3 (as D3 800 IU) - 6.6 mcg,
Pantothenic acid - 6.66 mg, Zinc - 5 mg, Iron - 2 mg, Manganese - 1.33
mg, Copper - 333.3 mcg, Folic Acid - 133.3 mcg, Selenium - 50 mcg,
Vitamin B12 - 2 mcg

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactagestane (kapsul №30) adlı məhsul
laktasiya dövründə süd vəzlərində südün sintezini artırmaq, erkən
azalmasının qarşısını almaq, həmçinin laktasiya dövrünü uzatmaq
məqsədi ilə 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsini "bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" ifadəsilə əvəz olunması, istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.

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
Ekspertizaya təqdim olunmuş Liberil (kapsul,№45) 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
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: İdxal zamanı original qablaşmada qeyd edilmiş məlumatın
stikerdə qeyd edilm iş m əlum atilə uyğunluq təşkiletm əsizəruridir.
Qeyd2: Məhsulun istifadə qaydasında "1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul
etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.3 dəfə qəbul etdikdə, B6 və
D vitaminləri gündəlik istehlakın yol verilən maksimal istifadə həddini
aşır."Əks göstərişlər"bəndində yaş həddinin 14 yaşa qədər qeyd
edilməsi zəruridir.

Lidan

Şərbət

150 ml

Fucoidan - 30 mg, Propolis - 70 mg, Naringenin - 20 mg, Glycyrrhiza
glabra - 60 mg, Plantaginis lanceolata - 25 mg, Hedera Helix - 60 mg,
Althaeae officinalis - 120 mg, Zingiberis officinalis - 25 mg

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

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

27.03.2019

Müsbət

Lidan

Şərbət

150 ml

Fucoidan - 30 mg, Propolis - 70 mg, Naringenin - 20 mg, Glycyrrhiza
glabra - 60 mg, Plantaginis lanceolata - 25 mg, Hedera Helix - 60 mg,
Althaeae officinalis - 120 mg, Zingiberis officinalis - 25 mg

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

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

27.03.2019

Müsbət

Lineks Beybi

Damcı

8 ML

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)

günəbaxan yağı (günəbaxan yağı,
antioksidləşdirici DL-alfa tokoferol və
limon turşusu), liofilizəolunmuş
saxaroza, maltodekstrin,
antioksidləşdirici natrium askorbat)

Biofarma S.p.A

İtaliya

14.03.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lidan (şərbət 150 ml) adlı məhsul
öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasının yuxarıda göstərilən kimi tərtib
olunması zəruridir (18 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə və ya 2.5 ml
gündə 2 dəfə)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Lidan (şərbət 150 ml) adlı məhsul
öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasının yuxarıda göstərilən kimi tərtib
olunması zəruridir (18 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə və ya 2.5 ml
gündə 2 dəfə)

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lineks Beybi(daxilə qəbul üçün
məhlul- damcı, 8ml) 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.
Qeyd1:Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət
Qeydiyyatında adı göstərilən məhsul ilə eyni olan dərman vasitəsi
olduğu üçün növbətliidxalzam anıonun ticariadınıdəyişdrm ək zəruridir.
Qeyd2:İstifadə üzrə təlimatda "əks götərişlər" bəndi "Tərkibində hər
hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq" kimi korrektə
olunsun;mətndə "BAƏ" "qidaya bioloji aktiv əlavə" yazıları "bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" kimi korrektə olunsun.

Magnarest

məhlul

50 ml

Passiflora incarnate dry extract – 200 mg, Melissa officinalis dry extract
– 35 mg, Tilia cordata dry extract – 45 mg, Chamomillae flowers dry
extract – 45 mg

Demineralised water

Cydonia doo

Bosniya və
Herseqovina

18.03.2019

Müsbət

MagnoLac

Daxilə qəbul
üçün məhlul

300 ml

Lif-8,8 q, Laktuloza-8 q, 0,9 % efir yağlarına qədər titrlənmiş razyana120 mq, Vitamin B6-3,48 mq, Vitamin B1-2,62 mq, Vitamin C-60 mq,
Maqnesium-112,5 mq

İnulin, Laktoza, Dionizə olunmuş su,
Potassium sorbat ,Sodium benzoat
,Ksantan Gam, Tartrazin, Şəftəli və
mango aroma verici

Ekspertizaya təqdim olunmuş Magnarest (məhlul 50 ml) 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
dərm an vasitəsideyil
Qeyd: "Passiflora" bitkisinin Azərbaycan dilinə düzgün tərcüməsi
"Qonaqotu", "Melissa" bitkisinin isə "Dərman bədrənci"-dir, bununla bağlı
istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada müvafiq düzəliş edilməsi
zəruridir.

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Türkiyə

18.03.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sınaqlarından mənfi rəy aldığı üçün

Master Mind

Şərbət

100 ml

Bacopa Moniery - 100 mg, Asparagus Racemosus - 25 mg, Centella
Asiatica - 25 mg, Lecithin - 50 mg(?)

purified water, glycerin, cherry flavour, Nutraceutical&Cos
sorbitol
metics SRL

Maximuno

Kapsul

1

Beta Glycan - 250 mg, Echinacea angustifolia (used part: root) extract 100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 150
mcg

Vegatabl oil, Gelatine

Maximuno

Kapsul

1

Beta Glycan - 250 mg, Echinacea angustifolia (used part: root) extract 100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 150
mcg

Vegatabl oil, Gelatine

Rumıniya

11.03.2019

Müsbət

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasənMaster Mind (şərbət, 100 ml) adlı
məhsul antioksidant təsirli, yorğunluğu aradan qaldıran, beyin qan
dövranını və qisa müddətli yaddaşı 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Maximuno (kaspul,№30) 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
vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
qablaşma üzərində bitki mənşəli inqredientin beynəlxalq elmi latın dilində
adının qeyd edilməsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Maximuno (kaspul,№30) 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
vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
qablaşma üzərində bitki mənşəli inqredientin beynəlxalq elmi latın dilində
adının qeyd edilməsizəruridir.

Microcyristalline Cellulose, Stearic
Acid, Silica, Magnesium Stearate,
Hydroxypropyl Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

MC-VİT

Tablet

1

Beta Glycan - 150 mg, Vitamin A (retinol) – 9000 IU, Vitamin E (natural)
– 50 mg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, Selenium – 100 mcg, Zinc
(Zn) - 25 mg, Manganese (Mn) – 5 mg, Magnesium (Mg) – 150 mg,
Vitamin B1 – 2 mg, Vitamin B6 – 5 mg

Megartin

toz

1 x 30

Glucosamine sulphate - 1500 mg, Methylsulphonylmethane (MSM) 1000 mg, Chondroitine sulphate - 500 mg, Collagen type - 500 mg,
Comarum extract - 500 mg, Harpagophytum procumbens extract - 600
mg

Oligofructose, Stevia, Oxycoccus

Saşera-Med MMC

Rusiya

29.03.2019

Müsbət

Megartin

toz

1 x 30

Glucosamine sulphate - 1500 mg, Methylsulphonylmethane (MSM) 1000 mg, Chondroitine sulphate - 500 mg, Collagen type - 500 mg,
Comarum extract - 500 mg, Harpagophytum procumbens extract - 600
mg

Oligofructose, Stevia, Oxycoccus

Saşera-Med MMC

Rusiya

29.03.2019

Müsbət

Megasils Adaçayı

Megasils Adaçayı + Mentol

Megasils Bal + Limon

Megasils Mentol + Exineziya

sorma tablet

sorma tablet

sorma tablet

sorma tablet

(2 x 12)

(2 x 12)

(2 x 12)

(2 x 12)

Mentol - 0.51%, Sage oil - 0.10%

Menthol - 0.51%, Sage oil - 0.10%

Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10%

Menthol - 0.51%, Echinacea extract - 0.19%

Sugar, Glucose, Food colours

İNDO Trade
International

Sugar, Glucose, Food colours, Citric
acid

İNDO Trade
International

Sugar, Glucose, Food colours

İNDO Trade
International

Sugar, Glucose, Food colours

İNDO Trade
International

Hindistan

Hindistan

Hindistan

Hindistan

14.03.2019

14.03.2019

14.03.2019

14.03.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş MC-VİT (tablet №60) adlı məhsul kalsium
və 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 tərkiblə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir
(14 yaşdan yuxarı)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Megartin (toz, saşe N 30) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "18 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
edilməsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Megartin (toz, saşe N 30) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "18 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
edilməsizəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Adaçayı (tablet №24) adlı
məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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 dərm an vasitəsideyil
Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilm əsizəruridir (18 yaşdan yuxarı)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Adaçayı + Mentol (tablet №24)
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Bal + Limon (tablet №24) adlı
məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Mentol + Exineziya (tablet №24)
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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 dərm an vasitəsideyil
Qeyd: "Echinacea" bitkisinin Azərbaydan dilində düzgün yazılış forması
"Exinasea"-dır.

Melac-B6 (Melak-B6)

Kapsul

3

Maqnezium laktat-280 mq,Melissa-100 mq,Vitamin B6-7 mq

Maqnezium stearat,Soya və soya
mənşəli məhsullar

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

Türkiyə

18.03.2019

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən
olmuşdur ki, məhsulun tərkib haqqında qablaşmanın, istifadə üzrə
təlimatın üzərində göstərilən miqdarlar spesifikasiyada göstərilən
miqdarlara uyğun gəlm ir.H ər üç sənəddə ayrı-ayrırəqəm lər göstərilib;
-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə
bədrənc bitkisinin elmi adı, istifadə olunan xammal( kok, ot, çiçək və d.),
onun nə formada istifadəsi(ekstrakt. toz və s.) və bu formanın hansi
bioloji fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib( bu
Xitam
səbəbdən həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını
verilən
təyin etm ək m üm kün deyil);
müraciətlər
-Maqnezium laktat inqredientinin neçə mg magneziuma müvafiq olması
göstərilm əyib;
-İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 1-2 dəfə qəbulu tövsiyə olunur və
məhsul 2 dəfə gündə qəbul olunduğu halda B6 vitamin inqredientinin
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddi aşır, bu da BFMQƏ-lərin
tərkiblərinə uyğun deyil;
- İstifadə üzrə təlimatda “farmakoloji xüsusiyyətlər”in ləğv olunması
di
r.
B
el
ə
ki
.
B F M Q Ə-lər bu xüs us iyyətə malik deyil.
zəruri

Melaxamine-L

Kapsul

(2x15)

Melatonine - 1 mg, L - glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus) - 100 mg

Magnesium Stearate, Microcellulose,
Maltodextrin

Grand Medical
Poland Sp. z o.o.

Polşa

12.03.2019

Müsbət

Melaxamine-L

Kapsul

(2x15)

Melatonine - 1 mg, L - glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus) - 100 mg

Magnesium Stearate, Microcellulose,
Maltodextrin

Grand Medical
Poland Sp. z o.o.

Polşa

12.03.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamine-L (kapsul N 30) adlı
məhsul yuxuya getmə prosesini 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamine-L (kapsul N 30) adlı
məhsul yuxuya getmə prosesini 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.

Memor

Şərbət

150 ml

Ginkgo Biloba - 5 mg, Magnesium Lactate - 9,8 mg, Zinc - 0,7 mg,
Vitamin B6 - 0,06 mg

Destelize water, Orange aroma, Guar
Gum, Sucralose, Potasyum sorbat,
Sodium benzoat

Bereket İlac
Kozmetik San.
Tic.A.Ş

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MEMOR(şərbət, 150 ml) adlı məhsul
beyin qan dövranını yaxşılaşdırılması 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada "Xəbərdarlıq" bəndində
sonuncu cumlə Azərbaycan dilində olmadığı üçün ləğv olunsun;
Qablaşdırma dəyişilsin, belə ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş
məhsulların qablaşdırmasında uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu
göstərən şəkil,rəsm və ifadə verilə bilm əz.
İstifadə üzrə təlimatda "Doza və istifadə qaydası" bəndi "18 yaş və
yuxarı: 20 ml gündə 1 dəfə yeməkdən əvvəl" kimi korrektə olunsun,
"buraxılış forması" bəndi "flakonda 150 ml şərbət" kimi korrektə
olunsun.

Mersi

Kapsul

(3 x 10)

lcariin (Epimedium root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua extract 300 mg, Panax ginseng extract - 180 mg, Ferula communis extract - 170
mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

27.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersi (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə
cinsi zəiflik 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

Mersi

Kapsul

(3 x 10)

lcariin (Epimedium root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua extract 300 mg, Panax ginseng extract - 180 mg, Ferula communis extract - 170
mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules,
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç
Kozmetik ve Gida
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

27.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersi (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə
cinsi zəiflik 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

Metornit

toz

1

Metornit

toz

1

Lesitin 1000 mq;L-ornitin L-aspartat 800 mq;Qlutation 500 mq;Metionin
500 mq;Ənginar (Artişok) eks. 300 mq;Ala qanqal (Silimarin) eks. 150
mq.

Qaragilə konsentratı, stevia ekstraktı,
oliqofruktoza

Saşera-Med MMC

Rusiya

28.03.2019

Müsbət

Lesitin 1000 mq;L-ornitin L-aspartat 800 mq;Qlutation 500 mq;Metionin
500 mq;Ənginar (Artişok) eks. 300 mq;Ala qanqal (Silimarin) eks. 150
mq.

Qaragilə konsentratı, stevia ekstraktı,
oliqofruktoza

Saşera-Med MMC

Rusiya

28.03.2019

Müsbət

Micronized Creatine Powder

toz

300 q

Creatine monohydrate - 5 g

-

Optimum Nutrition

ABŞ

01.03.2019

Müsbət

Morrinol böyüklər üçün

Sprey

70 ml

Sea salt 0.9 %

Purified water

Beauty and Health
Ltd

Ukrayna

06.03.2019

Müsbət

Morrinol uşaqlar üçün

Sprey

70 ml

Sea salt 0.7 %

Purified water

Beauty and Health
Ltd

Ukrayna

06.03.2019

Müsbət

Mukavit-Th

Şərbət

120 ml

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

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

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

29.03.2019

Müsbət

Multifolico DHA (Multifoliko
DHT)

Multipack Sport Day - Night
Formula

Kapsul

Kapsul

4 x 15

(2 x 30)

Qırmızı kapsul tərkibi: Omega 3 oil 70 DHA (DHA - 315 mg ) - 500 mg,
Lutein oil 20 % (Lutein - 10 mg) - 50 mg, Bacillus coagulans 100 mld/g Sunflower lecithin, Sunflower oil,
Glyceryl monostearate, Gelatine,
20 mg. Çəhrayı kapsul tərkibi: Vitamin C - 100 mg, Niacin - 22 mg,
Vitamin E - 12 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin B6 - Glycerin, E 172 red iron oxide, E 172
black iron oxide, E 120 carmine red, E
1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Folic Acid - 400 mcg, Biotin - 35 mcg,
Vitamin - D3 15 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, İron - 27 mg, Zinc - 11 mg,
133 brilliant blu
Manganese - 2.5 mg, Copper - 1.2 mg, İodine - 220 mcg

White capsul: Vitamin C – 300 mg, Niacin – 36 mg, Pantothenic acid –
26 mg, Vitamin B6 – 23.4 mg, Riboflavin – 21.4 mg, Thiamine – 21.1 mg,
Vitamin E – 12 mg, Folic acid – 0.360 mg, Vitamin B12 – 0.0225 mg,
Guarana extract – 200 mg (22% caffeine), Citrus bioflavonoids extract
from Bitter orange – 100 mg (50% hesperidin), Korean ginseng extract –
50 mg (10 % ginsenosides), American ginseng extract – 50 mg (5%
ginsenosides), Coenzyme Q10 - 10 mg, Black capsul: Magnesium –
187.5 mg, Zinc – 15 mg, İron – 14 mg, Manganase – 2 mg, Copper – 1
mg, İodine – 0.15 mg, Selenium – 0.055 mg, Molybdenum - 0.05 mg,
Chromium – 0.04 mg, Gamma-aminobutyric acid – 300 mg, L-theanine –
100 mg, L-tryptophan – 100 mg

LJ Pharma srl

Maltodextrin, Magnesium salts of fatty TREC NUTRITION
acids
Sp. z o.o.,

İtaliya

Polşa

12.03.2019

06.03.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit(toz, saşe N 30) 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 görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda oliqofruktoza köməkşi maddə kimi qeyd
olunsun.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi
maddələr hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun
olaraq.
İstifadə üzrə təlimatda "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” ifadələrini əlavə
olunsun
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit(toz, saşe N 30) 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 görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda oliqofruktoza köməkşi maddə kimi qeyd
olunsun.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi
maddələr hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun
olaraq.
İstifadə üzrə təlimatda "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” ifadələrini əlavə
olunsun
Ekspertizaya təqdim olunmuş Micronized Creatine Powder (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
Morrinol böyüklər üçün, sprey 70 ml, flakonda N1, burun boşluğunun
qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Morrinol uşaqlar üçün, sprey 70 ml, flakonda N1, burun boşluğunun
qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Mukovit (şərbət, 120 ml) adlı məhsul
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin 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 dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multifolico DHA (kapsul № 4x15 kapsul)
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, 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
vasitəsideyil.
Qeyd1: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların stikerə uyğun
olaraq Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "14 yaşdan
yuxarı 1 qırmızı və 1 bənövşəyi kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək"
tövsiyəsinə korrektə edilməsi və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd
edilməsi zəruridir.

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multipack Sport Day - Night Formula
(kapsul №60 ) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Pantothenic acid
(maksimum yol verilən həddi 15 mq-dır), Vitamin B6 (maksimum yol
verilən həddi 6 mq-dır), Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg),
Riboflavin (maksimum yol verilən hədd 6 mg), Vitamin B12 (maksimum
yol verilən həddi - 9 mcg), Gamma-aminobutyric acid (maksimum yol
verilən həddi 150 mq-dır), maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir.

Myogard

Kapsul

(2 x 10)

Coenzyme Q10 (as Ubidecarenone) USP - 50 mg, L-Carnitine (as
Tartrate) - 100 mg, Chromium (as Picolinate) USP - 50 mcg

MCC 101 (Avecil 101),
Croscarmellose, PVP K30, Aerosil
200, Talc, Magnesium Stearat, İso
Propyl Alcohol

Route2 Health
(Pvt) Limited

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Gelatin

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Pakistan

18.03.2019

Müsbət

Narased

Kapsul

3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn
(Crataegus spp.) leaf and flower extract 100 mg

Nebufer

Tablet

1

İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 mcg, Vitamin B 12 2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate,
Magnesium salts

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

Nebufer

Tablet

1

İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 mcg, Vitamin B 12 2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate,
Magnesium salts

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

04.03.2019

Müsbət

Nefrenol

Kapsul

3 x 10

Mərcani (Vaccinium oxycoccos) meyvələrin quru ekstraktı - 250 mq, Adi
ayıqulağı (Arctostaphylos Uva Ursi) otun quru ekstraktı - 170 mq,
Qızılçubuq qızılsəbət (Solidago virgaurea) otun tozu - 60 mq, Kalium
sitrat - 19 mq, Natrium sitrat - 16 mq, Vitamin B6 - 5 mq, Fol turşusu 200 mkq.

Maqnezium stearat, Mikrokristalik
selüloza, Jelatin

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

17.03.2019

Müsbət

Neyrobut

Neyrobut

Şərbət

Şərbət

100 ml

100 ml

Citicoline - 250 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, Vitamin B2 - Water, Sugar, Fructose, Citric acid (E
330), Potassium sorbate (E 202)
0.5 mg, Vitamin B12 - 1 mcg

Citicoline - 250 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, Vitamin B2 - Water, Sugar, Fructose, Citric acid (E
330), Potassium sorbate (E 202)
0.5 mg, Vitamin B12 - 1 mcg

MM VitapharmCom MMC

MM VitapharmCom MMC

Moldova

Moldova

15.03.2019

15.03.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Myogard (Kapsul №20) adlı məhsul
metabolik proseslərini gücləndirən və bir cox xəstəliklərin müalicəsində
və profilaktikasında 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra"bioloji fəallığa
malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat" yazısını əlavə
etmək;"farmokinetika" sözünü ləğv etmək, belə ki bu termin BFMQƏ-lər
aid deyil; "tərkib" sözündən sonra "1 kapsul üçün" yazısını əlavə etmək,
Chromium (as Picolinate) USP inqredientinin miqdarını normativ sənədə
uyğun olaraq 50 mkq kimi korrektə etmək zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Narased (kapsul № 30) 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
vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Nebufer (tablet №30l) 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 tərkiblə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Nebufer (tablet №30l) 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 tərkiblə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEFRENOL(kapsul N 30) adlı
məhsul sidik-ifrazat yollarının iltihabi xəstəliklərinin 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 dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neyrobut (şərbət 100 ml) adlı məhsul
beyin 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: Məhsul 14 yaşdan tövsiyə olunduğu üçün
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə
göstərişlər" bəndində yarımçıq doğulmuş uşaqlar üçün qeyd edilmiş
tövsiyənin ləğv edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neyrobut (şərbət 100 ml) adlı məhsul
beyin 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: Məhsul 14 yaşdan tövsiyə olunduğu üçün
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə
göstərişlər" bəndində yarımçıq doğulmuş uşaqlar üçün qeyd edilmiş
tövsiyənin ləğv edilməsi zəruridir.

Noogam B6

Tablet

-

QAYT (qamma-amin yağ turşusu) 250 mq, Qlisin 75 mq, Vitamin B6 500
mkq, Vitamin B9 (Fol turşusu 50 mkq, Qlisin 75 mq, Qlütamin 50 mq,
Maqnezium karbonat 50 mq (14,4 mq Maqneziuma bərabərdir).

Mikrokristallik sellüloza, Sorbitol,
Maqnezium stearat, Talc

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Microcrystalline cellulose, Starch,
Lemon flavoring, Sodium saccharin,
Beauty and Health
Sodium benzoate, Menthol, PEG-40,
Ltd
Calcium stearate, Carboxymethyl
cellulose
Microcrystalline cellulose, Starch,
peppermint flavoring, Sodium
Beauty and Health
saccharin, Sodium benzoate, Menthol,
Ltd
PEG-40, Calcium stearate,
Carboxymethyl cellulose
Microcrystalline cellulose, Starch,
Orange flavoring, Sodium saccharin,
Beauty and Health
Sodium benzoate, Menthol, PEG-40,
Ltd
Calcium stearate, Carboxymethyl
cellulose

Türkiyə

Noref Limon dadı ilə

Tablet

(3 x 8)

Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric
acid – 0.425 g

Noref Nanə dadı ilə

Tablet

3x8

Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric
acid – 0.425 g

Noref Portağal dadı ilə

Tablet

(3 x 8)

Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric
acid – 0.425 g

150 ml

Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16
mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 7,5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2
- 1,4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 mg, Manganese - 1 mg,
Vitamin A - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, İodide- 75 mcg, Selenium - 55
mcg, Molybdate - 50 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin B12- 2,5 mcg

Sodium benzoate, Xanthan gum,
Orange flavored, Distilled water,
Honey, Polysorbate 80, Potassium
sorbate, Glycerol, Sugar

Nuvita İlaç ve
Kimya San.Tic.A.Ş

Türkiyə

Ocean Multi

Şərbət

Sodium benzoate, Xanthan gum,
Orange flavored, Distilled water,
Honey, Polysorbate 80, Potassium
sorbate, Glycerol, Sugar

Nuvita İlaç ve
Kimya San.Tic.A.Ş

19.03.2019

“Healty Life MMC” şirkətinin 31.01.2019-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç Pharmaceuticals Co.Ltd”
şirkətinin istehsalı olan 1601 seriyalı Noogam B6 (kapsul №30) adlı
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim
olunmuş məhsulda maqnezium ionu və qamma amin yağ turşusunun
miqdarı istehsalçı tərəfindən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun
deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı maqnezium ionları 158.5
% (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0-110.0%
intervalında olduğu qeyd olunmuşdur), qamma amin yağ turşusu isə
Xitam
verilən
36.04 % olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0müraciətlər
110.0% intervalında olduğu qeyd olunmuşdur) aşkar edildi.
Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası,
təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən
məhsulun istifadəsim əqdsədəuyğun hesab olunm ur.
Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq
yenidən A nalitik E kspertiza M ərkəzinə m üraciətedə bilərsiniz.

Ukrayna

06.03.2019

Müsbət

Ukrayna

06.03.2019

Müsbət

Ukrayna

06.03.2019

Müsbət

Türkiyə

Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Limon dadı ilə (tablet №24) adlı
məhsul kalsium və 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 Noref Nanə dadı ilə (tablet №24) adlı
məhsul kalsium və 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 Noref Portağal dadı ilə (tablet №24) adlı
məhsul kalsium və 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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Multi (şərbət, 150 ml) 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, öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlim atda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilm əsizəruridir

28.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Multi (şərbət, 150 ml) 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, öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlim atda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilm əsizəruridir

28.03.2019

Ocean Multi

Şərbət

150 ml

Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16
mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 7,5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2
- 1,4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 mg, Manganese - 1 mg,
Vitamin A - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, İodide- 75 mcg, Selenium - 55
mcg, Molybdate - 50 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin B12- 2,5 mcg

Omebil Forte

Kapsul

1

Omega 3 (fish oil) - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin E
(DL-alpha-tocopherol) - 10 mg

Gelatin, Glycerol, Purified water

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

07.03.2019

Müsbət

Omega 3 FULL

Kapsul

6 x 10

Fish oil - 800 mg, DHA - 100 mg, EPA - 100 mg

gelatine

Saşera-Med MMC

Rusiya

28.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omebil forte (kapsul, № 60) adlı məhsul
omega-3 yağ turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik
istehlakın yol verilən maximal istifadə aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 FULL (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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd
edilməsi zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "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
edilməsizəruridir.

Omega 3 FULL

Kapsul

6 x 10

Fish oil - 800 mg, DHA - 100 mg, EPA - 100 mg

gelatine

Saşera-Med MMC

Gelatin, Glycerol, Deionized water

Maximum Sağlık
Ürünleri Ltd

Türkiyə

Rusiya

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 FULL (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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd
edilməsi zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "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
edilməsizəruridir.

12.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omeganorm (kapsul №30) adlı məhsul
omeqa 3 yağ turşularının və D vitaminin 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 dərm an vasitəsideyil

28.03.2019

Omeganorm

Kapsul

(3 x 10)

Total Cod liver & Fish oil Alpha-lipoic acid (EPA – 180 mg, DHA – 120
mg) – 1000 mg, Vitamin D – 400 IU, Vitamin E – 30 mg

Oroflor

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

01.03.2019

Müsbət

Osrecal

Tablet

(3x10)

Calcium carbonate (Calcium 40%) - 1000 mg, Magnesium oxide
(Magnesium 60%) - 200 mg, Zinc oxide (Zinc 80%) - 12.5 mg,
Colecalsiferol (Vitamin D3 10%) - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Türkiyə

15.03.2019

Müsbət

Osrecal

Tablet

(3x10)

Calcium carbonate (Calcium 40%) - 1000 mg, Magnesium oxide
(Magnesium 60%) - 200 mg, Zinc oxide (Zinc 80%) - 12.5 mg,
Colecalsiferol (Vitamin D3 10%) - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Türkiyə

15.03.2019

Müsbət

Parvulex

Kapsul

3 x 10

Omeqa - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ,Vitamin B1 - 1.4
mg ,Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin
B6 - 1.8 mg, Vitamin B7 - 0.035 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B9 0.4 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc -10 mg, İron - 17
mg, İodine - 150 mcg, Sodium Selenite - 0.12 mg

Gelatin, Deionized water, Sunflower
seed oil, Glycerin, Lemon peel oil,
Silicon dioxide, Beeswax white,
Tocopherol - rich extract, Iron oxide
(red), Iron oxide (black)

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

18.03.2019

Müsbət

Pchelavit (Pçelavit)

Şərbət

190 ml

Vitamin C-21.6 mq. Vitamin A-400 mkq. Vitamin D3-5 mkq. Vitamin B10.5 mq. Vitamin B2-0.6 mq. Vitamin B3-6.4 mq. Vitamin b5-2.4 mq.
Vitamin B6-0.7 mq. Vitamin B12-0.66 mkq

Bal. qablaşdırılmış portağal şirəsi,
Oliqofruktoza. Qablaşdırılmış armud
şirəsi. rozmarin ekstraktı. təbii
dadlandırıcı .su.

Medex d.o.o

Sloveniya

06.03.2019

Müsbət

Pedi-Vital

Şərbət

150 ml

L-carnitine – 150 mg, Magnesium lactate – 2 mg, Vitamin C – 25 mg,
Vitamin E – 5 mg, Vitamin A – 0.45 mg, Vitamin D – 200 IU, Biotin – 20
mcg, Vitamin B1 – 0.75 mg, Vitamin B2 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 1 mg,
Vitamin B3 – 7 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B12 – 1 mcg, Folic acid –
150 mcg, Zinc – 3 mg

EDTA, Distilated water, Xanthan gum,
Dry citric acid, Sorbitol, Potassium
sorbate, Strawberry flavour

Vitagen İlac San.
ve Tic. Ltd.Şti

Türkiyə

15.03.2019

Müsbət

Pedi-Vital

Şərbət

150 ml

L-carnitine – 150 mg, Magnesium lactate – 2 mg, Vitamin C – 25 mg,
Vitamin E – 5 mg, Vitamin A – 0.45 mg, Vitamin D – 200 IU, Biotin – 20
mcg, Vitamin B1 – 0.75 mg, Vitamin B2 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 1 mg,
Vitamin B3 – 7 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B12 – 1 mcg, Folic acid –
150 mcg, Zinc – 3 mg

EDTA, Distilated water, Xanthan gum,
Dry citric acid, Sorbitol, Potassium
sorbate, Strawberry flavour

Vitagen İlac San.
ve Tic. Ltd.Şti

Türkiyə

15.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oroflor (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. Tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Osrecal (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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Osrecal (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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Parvulex (kapsul, №30) adlı məhsul
omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının 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 Pchelavit /Pçelavit (şərbət, 190 ml)
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, immun
sistemini möhkəmləndirən 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
vasitəsideyil.
Qeyd : Rəyin"Tərkib" və "İstifadə qaydaları" bəndlərində öncədən
verdiyimiz rəydə bəzi texniki səhvlərə yol verildiyi üçün, rəy
dəyişdirilmişdir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Pedi-Vital (şərbət 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların 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 istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Pedi-Vital (şərbət 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların 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 istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
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.

Piena Kids

Şərbət

150 ml

Vitamin A – 2800 IU, Vitamin D – 18.7 mcg, Vitamin C – 169.4 mg,
Sorbitol, Xylitol, Glycerol, Polysorbate
Vitamin E – 4.5 mg, Vitamin B1 – 3.2 mg, Vitamin B2 – 5.2 mg, Vitamin
80, Citric acid, Potassium sorbate,
Fortex
B6 – 5.5 mg, Niacin – 45.7 mg, Vitamin B5 – 19.9 mg, Vitamin B12 – 2.9
Xanthan gum, Sodium benzoate, Aroma Nutraceutical LTD
mcg, Lecithin – 228.7 mg, L-lysine – 215.6 mg, Rosehips water extract –
peach
1.7 g, Carrot oil extract – 1.7 g, Malt extract – 0.8 g

Bolqarıstan

18.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Piena Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul
vitaminlərin 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.

Piena Kids

Şərbət

150 ml

Vitamin A – 2800 IU, Vitamin D – 18.7 mcg, Vitamin C – 169.4 mg,
Sorbitol, Xylitol, Glycerol, Polysorbate
Vitamin E – 4.5 mg, Vitamin B1 – 3.2 mg, Vitamin B2 – 5.2 mg, Vitamin
80, Citric acid, Potassium sorbate,
Fortex
B6 – 5.5 mg, Niacin – 45.7 mg, Vitamin B5 – 19.9 mg, Vitamin B12 – 2.9
Xanthan gum, Sodium benzoate, Aroma Nutraceutical LTD
mcg, Lecithin – 228.7 mg, L-lysine – 215.6 mg, Rosehips water extract –
peach
1.7 g, Carrot oil extract – 1.7 g, Malt extract – 0.8 g

Bolqarıstan

18.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Piena Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul
vitaminlərin 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 POLİSED(tablet N 50) adlı məhsul
gərginlik,yuxusuzluq(yüngül forma) aradan götürmək üçün 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:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" ,""istifadə sahəsi"
və" əks göstərişlər" bəndləri rəyin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq
yazılsın.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polizolin(şərbət,100 ml) adlı məhsul
bağırsaq helmintlərinin müalicəsi 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Şirinkök ekstraktı
(Polypodium virginianum ext.) inqredientinin adı bu şəkildə korrektə
olunsun,
2)Uşaqlara istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlər
təqdim olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda vasitənin rəydəki kimi
göstərdiymiz yaş haddi qeyd olunsun;“Dərman vasitəsi deyildir”;“Tövsiyə
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz
etmir”; "Dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”. ifadələri əlavə
olunsun

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polizolin(şərbət,100 ml) adlı məhsul
bağırsaq helmintlərinin müalicəsi 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Şirinkök ekstraktı
(Polypodium virginianum ext.) inqredientinin adı bu şəkildə korrektə
olunsun,
2)Uşaqlara istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlər
təqdim olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda vasitənin rəydəki kimi
göstərdiymiz yaş haddi qeyd olunsun;“Dərman vasitəsi deyildir”;“Tövsiyə
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz
etmir”; "Dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”. ifadələri əlavə
olunsun
Ekspertizaya təqdim olunmuş Pregnom (kapsul, №30) adlı məhsul
omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının 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.

Polised

Polizolin

Polizolin

Tablet

Şərbət

Şərbət

30

100 ml

QAYT-150 mg,Qlisin- 100mg,Inozitol-100mg,Qonaqotu ekstraktı
(Passiflora incarnata)-100mg,Pişikotu ekstraktı (Valeriána officinális)100mg,Mayaotu ekstraktı (Humulus lupulus) -45mg,Vit.B3- 20mg,Vit.B65mg.

Sarımsaq ekstraktı (Allium Sativum ext.)20 mq;Balqabaq toxumlarının
ekstraktı (Cucurbita pepo seed ext.) 8 mq;Qərənfil çiçəyinin yağı
(Syzigium aromaticum) 8 mq;Dağ tərxunu ekstraktı (Tanacetum vulgare
ext.) 8 mq;

Microcyristalline Cellulose, Stearic
Acid, Silica, Magnesium Stearate,
Hydroxypropyl Methylcellulose.

göstərilməyib

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Saşera-Med MMC

Türkiyə

Rusiya

14.03.2019

28.03.2019

100 ml

Sarımsaq ekstraktı (Allium Sativum ext.)20 mq;Balqabaq toxumlarının
ekstraktı (Cucurbita pepo seed ext.) 8 mq;Qərənfil çiçəyinin yağı
(Syzigium aromaticum) 8 mq;Dağ tərxunu ekstraktı (Tanacetum vulgare
ext.) 8 mq;

göstərilməyib

Saşera-Med MMC

Gelatin, Deionized water, Sunflower
seed oil, Glycerin, Lemon peel oil,
Silicon dioxide, Beeswax white,
Tocopherol - rich extract, Iron oxide
(red), Iron oxide (black)

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

18.03.2019

Müsbət

Rusiya

28.03.2019

Pregnom

Kapsul

3 x 10

Omeqa - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ,Vitamin B1 - 1.4
mg ,Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin
B6 - 1.8 mg, Vitamin B7 - 0.035 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B9 0.4 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc -10 mg, İron - 17
mg, İodine - 150 mcg, Sodium Selenite - 0.12 mg

Probac Plus

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, Microcystalline
cellulose, Gelatine

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

13.03.2019

Müsbət

Probac Plus

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, Microcystalline
cellulose, Gelatine

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

13.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Probac Plus (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 dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Probac Plus (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 dərm an vasitəsideyil.

Progen İSO

Tablet

3 x 10

Genistein and Daidzein (isoflavones) from Soy extract - 25 mg,
Epigallocatechin - 3 - gallate from Green tea extract - 60 mg, Indole - 3 carbinol from Brassica - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silica

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

07.03.2019

Müsbət

Proner

toz

1 x 10

Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. ,
Lactobacillus reuteri - 10 mlrd. , Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd.

Oligofructose, Inulin

Saşera-Med MMC

Rusiya

29.03.2019

Müsbət

Proner

toz

1 x 10

Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. ,
Lactobacillus reuteri - 10 mlrd. , Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd.

Oligofructose, Inulin

Saşera-Med MMC

Rusiya

29.03.2019

Müsbət

Prostakaps

Kapsul

3 x 10

Cırtdan palma ekstarktı-300 mq, Likopin ekstraktı-500 mkq, Gicitkən
ekstraktı- 62.5 mq, Ayı qulağı ekstaktı-12.5 mq, Balqabaq toxumu yağı300 mq, Sink-10.3 mq, Selen-103 mkq

Natrium selenat, Lesitin, arı mumu, bitki
yağı, qliserin, su, jelatin

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

12.03.2019

Müsbət

Radimax

Tablet

15 x 4

Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg

Microctystalline cellulose, Magnesium
stearate

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Radimax

Tablet

15 x 4

Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg

Microctystalline cellulose, Magnesium
stearate

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Progen İSO (tablet, № 30) adlı məhsul
menopauza pozğunluqlarını, halsızlığı aradan qaldırmaq üçün və
tonuslandırıcı 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bəndinin və "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin
(böyüklərə) qeyd edilm əsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Proner (saşe, №30) 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
dərm an vasitəsideyil.
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
edilməsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Proner (saşe, №30) 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
dərm an vasitəsideyil.
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
edilməsizəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostakaps (kapsul N 30) adlı
məhsul prostat vəzinin 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Radimax (tablet,№60) adlı məhsul
selenium inqredientinin 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
dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Radimax (tablet,№60) adlı məhsul
selenium inqredientinin 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
dərm an vasitəsideyil.

Rakinaza

Rensol

Kapsul

Damcı

(2 x 15)

50 ML

Serratiopeptidase enzyme - 15 000 IU (22.5 mg), Nattokinase - 700 IU
(35 mg)

Vegatable capsule, Magnesium
stearate, Microcrystalline cellulose,
Silicon dioxide

Adi razyana meyvələrinin ekstraktı-9 ml, Dəfnə yarpaqlarının ekstraktı-6
ml, Cirə meyvələrinin ekstraktı-6 ml,Adi yemi. toxumlarının ekstraktı-6
ml,Qargidalı sacaqlarının ekstraktı-6 ml,Albalı meyvələrinin saplaqlarının
ekstraktı-6 ml

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

Türkiyə

11.03.2019

18.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rakinaza (kapsul, № 30) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə 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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi,
"əks göstərişlər" bəndində yaş həddinin (14 yaşa qədər uşaqlar)
korrektə edilməsi və "Bioloji aktiv əlavə", "Qidaya əlavə" yazılarının
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir.Həmçinin, təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə
edilə bilməz”,“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;“Uşaqların əli
çatmayan yerdə saxlayın”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və
ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”,“Tövsiyə edilən
sutkalıq dozanı keçməyin” yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən
olmuşdur ki, məhsulun həcmi 30 ml təyin olunduğu halda, normativ
sənədlərdə göstərilənə uyğun deyildir(50 m l).
-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə
Xitam
istifadə olunan bitki mənşəli inqredientlərin hansi bioloji fəal maddələrə
verilən
görə standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən həmin inqredientin
dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil).
müraciətlər
Normativ sənəddə inqredientlərin nə formada istifadəsi(ekstrakt. toz və
s.) göstərilmədiyi halda, istifadə üzrə təlimatda bu məlumat peyda
olunur, cirə bitkisinin elmi adı normativ sənədə uyğun deyil və düzgün
göstərilməyib.

Respicare(Respiguard)

Kapsul

(1x10)

Streptococcus pneumanie - 1.00 mg, Klebsiella pneumaniae - 1.00 mg,
Streptococcus aureus - 1.00 mg, Streptococcus pyogenes - 1.00 mg
,Heamophilus infuenzae - 1.00 mg, Propionibacterium acnes - 1.00 mg,
Bovine colostrum - 50.00 mg, Beta Glucan - 100 mg

Mannitol, Maqnezium stearat, Jelatin,
Titan dioksid

Biocare
Copenhagen

Danimarka

11.03.2019

Müsbət

Rinap

Burun üçün
damcı

30 ml

D-panthenol % 0.1 , Vitamin A % 0.05

White vaselin %21 , Liquid paraffin
%78,65 , Chlorhexidine % 0.1, BHA %
0,1.

Santasiya İlaç
Kozm. Med. ltr.
Paz. Sağ. ve İnş.
Hizm. San. Tic. Ldt.

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Ripomill

Daxilə qəbul
üçün məhlul

200 ml

Magnesium - 60 mg, Passion flower tit.to 0,5% total flavonoids - 40 mg,
Lemon balm d.e. tit.to 2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden d.e. 5% in 5%
flavonoids - 30 mg, Chamomile d.e.tit.to 0,3% in apigenin - 20 mg

Water, Fructose, Acacia honey, Citric
acid, Sodium lactate, Potassium
sorbate, Xanthan gum

BioDue Spa

İtaliya

19.03.2019

Müsbət

Ripomill

Daxilə qəbul
üçün məhlul

200 ml

Magnesium - 60 mg, Passion flower tit.to 0,5% total flavonoids - 40 mg,
Lemon balm d.e. tit.to 2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden d.e. 5% in 5%
flavonoids - 30 mg, Chamomile d.e.tit.to 0,3% in apigenin - 20 mg

Water, Fructose, Acacia honey, Citric
acid, Sodium lactate, Potassium
sorbate, Xanthan gum

BioDue Spa

İtaliya

19.03.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Respicare(Respiguard) (kapsul N
10) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyətini 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində digər dillərlə yanaşı Azərbaycan dilində
də yazıların olm asıvacibdir.
İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası və dozası" bəndinin birinci
cümləsinin əvvəli:" Böyüklərə 1 kapsul gündə 1 dəfə.." kimi korrektə
olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinap(burun üçün damcı, 30 ml) adlı
məhsul burun boşluğunun selikli qişasının nəmləndiricisi kimi tövsiyə
olunan tibbi vasitəolub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Ripomill (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml)
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş
həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Ripomill (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml)
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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş
həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.

Saframyl

Tablet

1

Saffron extract titrated to 2% in safranal (Crocus sativus) - 30 mg, Ltryptophane - 79 mg, Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6) - 1.23 mg

Microcrystalline cellulose, Silica,
Magnesium stearate

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
ethyl cellulose,
Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
mg, Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium
eur vegetable grade, medium chain
(Sodium Selenite) - 150 mcg
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic
acid, tartaric acid, sodium benzoate,
sorbic acid
Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
ethyl cellulose,
Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
mg, Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium
eur vegetable grade, medium chain
(Sodium Selenite) - 150 mcg
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic
acid, tartaric acid, sodium benzoate,
sorbic acid
Omega-3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 Povidon and crospovidone,
1.27 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5
Microcrystalline cellulose, Magnesium
mg, Ginkgo Biloba extract - 7.5 mg, Vitamin B9 - 0.0004 mg, Biotin stearate, Silicon dioxide, Lactose
0.05 mg, Vitamin C - 75 mg, İron - 8.5 mg, İodine - 0.075 mg, Selenium monohydrate, Water
0.05 mg
Omega-3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 Povidon and crospovidone,
1.27 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5
Microcrystalline cellulose, Magnesium
mg, Ginkgo Biloba extract - 7.5 mg, Vitamin B9 - 0.0004 mg, Biotin stearate, Silicon dioxide, Lactose
0.05 mg, Vitamin C - 75 mg, İron - 8.5 mg, İodine - 0.075 mg, Selenium monohydrate, Water
0.05 mg

Les 3 Chenes

Fransa

28.03.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Saframyl (tablet N 15) adlı məhsul
sinir-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 dərm an vasitəsideyil.
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”, “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının, "istifadə qaydası"
bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı), "əks göstərişlər" bəndində
"məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq"
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Primea Limited

İngiltərə

05.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin (tablet №30) 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.

Primea Limited

İngiltərə

05.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin (tablet №30) 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.

Vitagen İlac San.
ve Tic. Ltd.Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Vitagen İlac San.
ve Tic. Ltd.Şti

Türkiyə

19.03.2019

Müsbət

Phosphate buffered saline (pH7.0)

YOUTHFILL Co,
Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Hyaluronic acid - 24 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg

Phosphate buffered saline (pH7.0)

YOUTHFILL Co,
Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

1,1 ml

Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq

Phosphate buffered saline(pH7.0)

YOUTHFILL Co,
Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

inyeksiya
üçün gel

1,1 ml

Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq

Phosphate buffered saline(pH7.0)

YOUTHFILL Co,
Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Secret Rose Shape

inyeksiya
üçün gel

1,1 ml

Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq

Phosphate buffered saline(pH7.0)

YOUTHFILL Co,
Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Secret Rose Shape

inyeksiya
üçün gel

1,1 ml

Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq

Phosphate buffered saline(pH7.0)

YOUTHFILL Co,
Ltd

Cənubi
Koreya

06.03.2019

Müsbət

Sedasan

Kapsul

1

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn
(Crataegus spp.) leaf and flower extract 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Gelatin

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Sambovin

Tablet

15 x 2

Sambovin

Tablet

15 x 2

Santem B

Tablet

1

Santem B

Tablet

1

Secret Rose Deep

inyeksiya
üçün gel

1,1 ml

Hyaluronic acid - 24 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg

Secret Rose Deep

inyeksiya
üçün gel

1,1 ml

Secret Rose Fine

inyeksiya
üçün gel

Secret Rose Fine

Ekspertizaya təqdim olunmuş Santem B (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 və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Santem B (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 və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Secret Rose Deep, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Deep, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Fine, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Fine, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Shape, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Secret Rose Shape, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedasan (kapsul № 30) 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
vasitəsideyil.

Sedaton Plus

Selen

Kapsul

Tablet

3 x 10

(2 x 15)

Passion flower (Passiflora incarnata) powder extract - 150 mg, Hawthorn
leaves and flowers (Crataeges monogyna) powder extract - 150 mg,
Magnesium hyroxide - 100 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Selenium - 110 mcg (from l-selenomethionine)

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

Fortex
Nutraceutical LTD

Microcrystalline cellulose, magnesium Olimp Laboratories
salts of fatty acids, Silicon dioxide
Sp. z.o.o

Selenamax (Selenamaks)

Kapsul

(6 x 10)

Selen - 150 mkq

Mikrokristallik sellüloza, Jelatin kapsula

Sepe Natural
Organik Ürünler
San. ve Tic. A. Ş

Senaval

Kapsul

3 x 10

Valerian root powder extract (Valeriana officinalis) - 100 mg, Hawthorn
(Crataegus monogyna) powder extract - 80 mg, Lemon balm leaves
extract (Melissa officinalis) - 100 mg, Magnesium aspartate - 83 mg,
Potassium aspartate - 35 mg, Nicotinamide - 6 mg

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

Fortex
Nutraceutical LTD

Corn starch, Maqnezium stearate,
Colloidal silica, Bovine gelatin

ValueMed Pharma
SrL

Corn starch, Maqnezium stearate,
Colloidal silica, Bovine gelatin

ValueMed Pharma
SrL

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

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

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

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

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

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

Simsed

Simsed

Sofibrom

Sofibrom

Kapsul

Kapsul

Şərbət

Şərbət

(2x15)

(2x15)

120 ml

120 ml

Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaves
dry extract - 70 mg, Passiflora incarnate herb with flowers dry extract 35 mg,Tilia cordata flowers dry extract - 20 mg, Eschscholtia californica
herb powder - 20 mg, Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg,
Vitamin B6 - 5 mg, Magnezium - 60 mg

Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaves
dry extract - 70 mg, Passiflora incarnate herb with flowers dry extract 35 mg,Tilia cordata flowers dry extract - 20 mg, Eschscholtia californica
herb powder - 20 mg, Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg,
Vitamin B6 - 5 mg, Magnezium - 60 mg

Bolqarıstan

Polşa

07.03.2019

06.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedaton plus (kapsul № 30) 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
vasitəsideyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Selen (tablet №30) adlı məhsul 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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması, "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin
əlavə olunması, məhsulun istehsal tarixi və ya neçə il müddətində yararlı
olması haqqında məlumat göstərilməsi, istifadə qaydasında istifadə yaş
həddinin qeyd edilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruridir.

Türkiyə

12.03.2019

Müsbət

Bolqarıstan

07.03.2019

Müsbət

İtaliya

İtaliya

Türkiyə

Türkiyə

19.03.2019

19.03.2019

27.03.2019

27.03.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenamax /Selenamaks (kapsul,№
60) adlı məhsul Se mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Senaval (kapsul № 30) 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
vasitəsideyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simsed (kapsul, №30) 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
vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simsed (kapsul, №30) 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
vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sofibrom (şərbət, 120 ml) adlı məhsul
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin 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 dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sofibrom (şərbət, 120 ml) adlı məhsul
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin 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 dərm an vasitəsideyil.

Stamax

Strepsore Bal + Limon

Strepsore Mentol + Evkalipt

Strepsore Mentol + Portağal

Strepsore Zəncəfil + Mentol

Stresonorm

Stresonorm

Kapsul

sorma tablet

sorma tablet

sorma tablet

sorma tablet

Kapsul

Kapsul

(2 x 15)

(3 x 12)

(3 x 12)

(3 x 12)

(3 x 12)

(6x10)

(6x10)

Superior Amino 2222

Tablet

1

Tenite

Şərbət

120 ml

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

Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10%

Menthol - 0.51%, Eucalyptus oil - 0.79%

Menthol - 0.51%, Orange flavour - 0.10%

Menthol - 0.51%, Ginger extract - 0.15%

Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba - 40 mg,
Leonurus cardiaca L. herba - 40 mg, Mentha x piperita L - 20 mg,
Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Rutin - 8 mg. Gece kapsulun
tərkibi: Eschscholzia californica Cham.herba - 100 mg, Passiflora
incarnata L.herba - 55 mg, Rutin - 5 mg
Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba - 40 mg,
Leonurus cardiaca L. herba - 40 mg, Mentha x piperita L - 20 mg,
Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Rutin - 8 mg. Gece kapsulun
tərkibi: Eschscholzia californica Cham.herba - 100 mg, Passiflora
incarnata L.herba - 55 mg, Rutin - 5 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide,
Magnesium stearate

Par Pak doo

Sugar, Glucose, Food colours

İNDO Trade
International

Sugar, Glucose, Food colours

İNDO Trade
International

Sugar, Glucose, Food colours, Citric
acid

Sugar, Glucose, Food colours

Corn starch, Magnesium stearate,
Mycrocristalline cellulose

Corn starch, Magnesium stearate,
Mycrocristalline cellulose

Essential Amino Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine,
Croscarmellose sodium, Palmitic acid,
İsoleucine, Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) - 937 mg,
Stearic acid, Silica, Hydroxypropyl
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) (Arginine, Cystine, Tyrosine,
methylcellulose, Polydextrose, Medium
Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic acid) - 778 mg, Nonessential
chain triglycerides, Soy lecithin
Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) - 507 mg

Gamma aminobutric acid - 75 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, Vitamin B3 –
0.75 mg, Magnesium hidroxide – 11.99 mg (5 mg Mg), İnositol - 10 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate,
Banana flavour, Glucose-fructose,
Citric acid, Black carrot extract,
Purified water

İNDO Trade
International

İNDO Trade
International

Vitapharm-Com

Vitapharm-Com

Serbiya

Hindistan

Hindistan

Hindistan

Hindistan

Moldova

Moldova

18.03.2019

14.03.2019

14.03.2019

14.03.2019

14.03.2019

12.03.2019

12.03.2019

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən
olmuşdur ki, məhsulun orta çəkisi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə
uyğun gəlm əyir;
- İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma müvafiq BFMQƏ- ə dair normativ
qaydalar üzrə tərtib olunm ayıb;
-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə
bitki inqredientlərinin bəzilərinin hazırlanmasında istifadə olunan
Xitam
xammal( kok, ot, çiçək və d.) və alınmış ekstraktların hansi bioloji fəal
verilən
maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən həmin
müraciətlər
inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün
deyil);
-Məhsulun böyüklərə təyin olunmalısı zəruridir, lakin, 12 yaşdan tövsiyə
olunur və bu təyinata dair müvafiq sənədlər təqdim olunmayıb.
Həmçinin, məhsulun qəbul müddəti 3-4 həftə olduğu halda, onun
tərkibində Arctostaphylos Uvae ursi bitkisi var və bu bitki 1-2 həftədən
çox istifadə olunduğu halda böyrəklərin qicığlanm asına səbəb olur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Bal + Limon (tablet №36) adlı
məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Mentol + Evkalipt (tablet №36)
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Mentol + Portağal (tablet №36)
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Zəncəfil + Mentol (tablet №36)
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresnorm (kapsul, N 60) adlı məhsul
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirimək 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 Stresnorm (kapsul, N 60) adlı məhsul
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirimək 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.

Optimum Nutrition

ABŞ

01.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Superior Amino 2222 (tablet №320) 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

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

06.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tenite (şərbət 120 ml) adlı məhsul MSS-in
funksional fəaliyyətini 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.

Tomato Soup With Basil
F1539

Trio Sinerji

toz

Kapsul

672 q

tomat tozu (31,5%, likopen 0,06%, İspaniyadan gətirilən), pendir suyunun
tozu, maltodekstrin, pendir suyunun zülal konsentrasiyası, qatiq tozu,
inulin (5,2%), stabilizator [modifikasiya edilmiş nişasta (kartof)], yaşıl
noxud zülalı, bitki mənşəli zülal hidrolizat (tərkibində soya mövcuddur),
qurudulmuş yumurta ağının tozu, duz konsistensiya artırıcı (guar gam),
ətirləndirici, emulqator [lesitinlər (soya)], çuğundur kökü suyunun tozu
(Beta vulgaris), qurudulmuş kəklikotu (Origanum vulgare) (0,5%),
turşuluğu nizamlayıcı (dipotasyum fosfat), ətirləndirici, palma yağı, təbii
soğan ətri, təbii qara istiot ətri.

ayrıca göstərilməyib

Aminolabs
Deutschland
GmbH

Almaniya

18.03.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tomato Soup With Basil F1539(
paket, 672 qr) adlı məhsul xüsusi pəhriz qidası 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 Trio Sinerji (kapsul, №60) adlı məhsul
beyin qan dövranını 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:İstifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsində
"18 yaşdan aşağı şəxslərə əks göstərişdir" yazısının qeyd edilməsi
tövsiyə olunur.

4 x 15

Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) - 500 mg,
Ginkgo biloba leaf extract - 50 mg, Selenium - 50 mcg

Silicon dioxide, Soya lecithin, Gelatin,
Glycerol, Copper complexes of
chlorophyll, Titanium dioxide, Water

Fortex
Nutraceuticals LTD

Microcyristalline Cellulose, Stearic
Acid, Silica, Magnesium Stearate,
Hydroxypropyl Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

12.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Unespro (tablet №30) adlı məhsul prostat
vəzinin hiperplaziya və adenoması 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.

Bolqarıstan

15.03.2019

Unespro

Tablet

1

Pumpkin seed oil – 150 mg, Saw Palmetto (lap. Saw palmetto, used part fruits) - 100 mg, Pollen – 100 mg, L-arginine - 80 mg, Vitamin E – 36 mg,
Zinc (Zn) – 22.5 mg, Selen (Se) – 15 mcg

Unisept Mouthwash (Unisept
Ağızyaxalıyıcı)

məhlul

1,5 L

Urea Peroxide 4.3 %

Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol
70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407,
Methyl salicylate, Menthol, Water
Purified, Phosphoric Acid 85%

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

06.03.2019

Müsbət

Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 1.5 l, konteynerdə N1,
adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Unisept Mouthwash (Unisept
Ağızyaxalıyıcı)

məhlul

1,5 L

Urea Peroxide 4.3 %

Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol
70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407,
Methyl salicylate, Menthol, Water
Purified, Phosphoric Acid 85%

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

06.03.2019

Müsbət

Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 1.5 l, konteynerdə N1,
adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Unkarin

Unkarin

Kapsul

Kapsul

-

-

pişik dırnağının qabığı, kartof nişastası,
(yumrulanmaq əleyhinə) talk, maqnezium stearat

pişik dırnağının qabığı, kartof nişastası,
(yumrulanmaq əleyhinə) talk, maqnezium stearat

Artlayf

Artlayf

Rusiya

Rusiya

19.03.2019

“Art Layf-M” şirkətinin 04.02.19-cu il tarixli məktubuna cavab olaraq
bildiririk ki, Rusiyanın “Art Layf” şirkətinin istehsalı olan Unkarin (kapsul,
№ 90 ) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair
keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula
dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri
arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası
zamanı orta çəkisi 0.5201 q (NS-ə əsasən 0.540-0.660 q) olaraq aşkar
edilmişdir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
Xitam
təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
verilən
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
müraciətlər
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 6-cı bəndinin
tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməmişdir (Bax Pharma.az).
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına
əsasən yenidən təqdim edilm əlidir.

19.03.2019

“Art Layf-M” şirkətinin 04.02.19-cu il tarixli məktubuna cavab olaraq
bildiririk ki, Rusiyanın “Art Layf” şirkətinin istehsalı olan Unkarin (kapsul,
№ 90 ) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair
keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula
dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri
arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası
zamanı orta çəkisi 0.5201 q (NS-ə əsasən 0.540-0.660 q) olaraq aşkar
edilmişdir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
Xitam
təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
verilən
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
müraciətlər
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 6-cı bəndinin
tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməmişdir (Bax Pharma.az).
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına
əsasən yenidən təqdim edilm əlidir.

Venatura Maqnesium və B6
Vitamini

Tablet

Magnesium citrate (Magnesium 200 mg) - 1333.3 mg, Vitamin B6
(Pyridoxine HCL) - 10 mg

Microcrystalline cellulose,
Croscarmellose sodium, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

06.03.2019

Mənfi

Venatura Maqnesium və B6
Vitamini

Tablet

Magnesium citrate (Magnesium 200 mg) - 1333.3 mg, Vitamin B6
(Pyridoxine HCL) - 10 mg

Microcrystalline cellulose,
Croscarmellose sodium, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

06.03.2019

Mənfi

Olive oil

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

VeNatura Vitamin D3

Vitaglukan

Vitaglukan

Vocalzone Throat Pastilles
Original

Vocalzone Throat Pastilles
Original

Damcı

Şərbət

Şərbət

sorma tablet

sorma tablet

20 ml

100 ml

100 ml

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 25 mkg (1000 BV)

1,3-1,6 Beta Qlükan 60mq;B1 vitamini (Tiamin) 0,1 mq;B3 vitamini
(Niasin) 1,4 mq;B5 vitamini (Pantoten t.-su) 0,5 mq;B6 vitamini
(Piridoksin) 0,2mq;B7vitamini(Biotin)1,3mkq;B9 vitamini (Fol turşusu) 10
mkq;B12 vitamini (Sianokobalamin)0,1 mkq;C vitamini (Askorbin turşusu)
30 mq.

1,3-1,6 Beta Qlükan 60mq;B1 vitamini (Tiamin) 0,1 mq;B3 vitamini
(Niasin) 1,4 mq;B5 vitamini (Pantoten t.-su) 0,5 mq;B6 vitamini
(Piridoksin) 0,2mq;B7vitamini(Biotin)1,3mkq;B9 vitamini (Fol turşusu) 10
mkq;B12 vitamini (Sianokobalamin)0,1 mkq;C vitamini (Askorbin turşusu)
30 mq.

su, qaragilə şirəsi,oliqofruktoza,
steviya, setrariya konsentratı

su, qaragilə şirəsi,oliqofruktoza,
steviya, setrariya konsentratı

Saşera-Med MMC

Saşera-Med MMC

Türkiyə

Rusiya

Rusiya

19.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

Ekspertizaya təqdim edilmiş Venatura Maqnezium və B6 Vitamini (tablet
№ 60) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik
istehlakın yol verilən maksimal istehlak həddini aşır.Bundan başqa,
məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın
nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator
ekspertizası zamanı orta çəkisi 1.8880 q (NS-ə əsasən 1.5675 1.7325 mq) olaraq aşkar edilmişdir.
Ekspertizaya təqdim edilmiş Venatura Maqnezium və B6 Vitamini (tablet
№ 60) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik
istehlakın yol verilən maksimal istehlak həddini aşır.Bundan başqa,
məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın
nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator
ekspertizası zamanı orta çəkisi 1.8880 q (NS-ə əsasən 1.5675 1.7325 mq) olaraq aşkar edilmişdir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin D3(daxilə qəbul
üçün məhlul- damcı, 20 ml)adlı məhsul D3 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 Vitaglukan(şərbət, 100 ml) adlı
məhsul 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr
hamısı göstərilsin,istehsalçının təqdim etdiyisənədə uyğun olaraq.
İstifadə üzrə təlimatda "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” ifadələrini əlavə
olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaglukan(şərbət, 100 ml) adlı
məhsul 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr
hamısı göstərilsin,istehsalçının təqdim etdiyisənədə uyğun olaraq.
İstifadə üzrə təlimatda "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” ifadələrini əlavə
olunsun.

2 x 12

Modified starch (Tapica, Maize), Gum
Acacia, Sugar, Glucosa syrup, Sorbitol,
Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 mg, Sucralose, Lemon oil flavour, Honey
Liquorice extract - 10.6 mg
flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable
carbon, Mixed carotenes (Coconut oil,
Glycerol), Anthocyanins, Carnuba wax

Kestrel Medical
Limited

İngiltərə

14.03.2019

Müsbət

2 x 12

Modified starch (Tapica, Maize), Gum
Acacia, Sugar, Glucosa syrup, Sorbitol,
Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 mg, Sucralose, Lemon oil flavour, Honey
flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable
Liquorice extract - 10.6 mg
carbon, Mixed carotenes (Coconut oil,
Glycerol), Anthocyanins, Carnuba wax

Kestrel Medical
Limited

İngiltərə

14.03.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vocalzone Throat Pastilles Original (tablet
№24) adlı məhsul boğazda yaranan qıcıqlanmanı və quruluğu aradan
qaldırmağa kömək 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
vasitəsideyil.
Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasında göstərilən istifadə yaş həddində
dəyişiklik edilməsi (böyüklər), qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" ifadələrinin əlavə
olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Vocalzone Throat Pastilles Original (tablet
№24) adlı məhsul boğazda yaranan qıcıqlanmanı və quruluğu aradan
qaldırmağa kömək 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
vasitəsideyil.
Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasında göstərilən istifadə yaş həddində
dəyişiklik edilməsi (böyüklər), qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" ifadələrinin əlavə
olunması zəruridir.

Vomita

Kapsul

3 x 10

Magnesium oxide (eq.to Magnesium 100 mg) - 170 mg, Valeriana
officinalis root dry extract - 60 mg, Zingiber officinale rhizome powder 50 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon
Fortex
dioxide, Magnesium stearate, Gelatine,
Nutraceutical LTD
Titanium dioxide, Iron oxide

Bolqarıstan

14.03.2019

Müsbət

Vomita

Kapsul

3 x 10

Magnesium oxide (eq.to Magnesium 100 mg) - 170 mg, Valeriana
officinalis root dry extract - 60 mg, Zingiber officinale rhizome powder 50 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon
Fortex
dioxide, Magnesium stearate, Gelatine,
Nutraceutical LTD
Titanium dioxide, Iron oxide

Bolqarıstan

14.03.2019

Müsbət

Wellness Natural Balance
Soup Tomato & Basil
(Wellness Natural Balans
Sup Tomat və Reyhan)

toz

420 q

Pea protein – 18.1%, Soya protein – 17.9%, Tomato powder - 17.9%,
Fructose – 16.2%, Maize starch – 12.4%, Salt – 5.4%, Potato protein –
2.5%, Fibre (inulin) – 1.7%, Rape seed oil – 1.4%, Dried Basil – 0.4%,
Black pepper – 0.175%.

Tomato-Basil flavour, Citric acid,
Colour (Paprika extract)

Atlantic Multipower
Germany
GmbH&Co.OHG

Almaniya

07.03.2019

Müsbət

5 ml

Liofilizə olunmuş bakteriyalar(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve,Lactobacillus
plantarum, Bifidobacteriumbifidum, Bifidobacterium longum,
Lactobacillus helveticus, Lactococcuslactis, Streptococcus
thermophilus.)-5x10 CFU

stabilizator:yağ turşularının mono və
diqlisiridləri

Colfarm S.A

Polşa

14.03.2019

Müsbət

Witamilki(Vitamilki)

damcı

Xoleqon

Tablet

Populus tremula extract - 100 mg, Helicrysum arenarium flos extract - 50
mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Mentha piperita leaf extract
- 50 mg, Achillea millefolium herba extract - 12.5 mg

Microcrystalline cellulose, Starch,
Hydroxypropylmethylcellulose,
Maltodextrin, Titanium dioxide,
Polyethylenedioxide, Iron oxide (yellow)

Artlayf

Rusiya

18.03.2019

Müsbət

Xoleqon

Tablet

Populus tremula extract - 100 mg, Helicrysum arenarium flos extract - 50
mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Mentha piperita leaf extract
- 50 mg, Achillea millefolium herba extract - 12.5 mg

Microcrystalline cellulose, Starch,
Hydroxypropylmethylcellulose,
Maltodextrin, Titanium dioxide,
Polyethylenedioxide, Iron oxide (yellow)

Artlayf

Rusiya

18.03.2019

Müsbət

Zefol A

Kapsul

Folic acid ( Pteroylglutamic acid ) - 400 mcg

Magnesium stearate, Fibrex, Gelatine

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

07.03.2019

Müsbət

Vitamin C - 50 mg, Zinc - 10 mg

Deionized water, Sugar, Sorbitol (E
420), Orange flavour (S2695-E/01),
Potassium sorbate (E 202), MacrogolGlycerolhydroxystearat, Sodium
hydroxide (E 524), Sunset yellow (E
110)

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

13.03.2019

Müsbət

Zinconet C

Şərbət

2 x 15

150 ml

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul № 30) 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul № 30) 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Wellness Natural Balance Soup Tomato &
Basil (toz 420q) adlı məhsul protein, qida lifləri və doymamış yağ
turşuları ilə zəngin olan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində olan informasiyalar xarici dil ilə yanaşı
Azərbaycan dilində də olmalıdır, məhsulun istifadə yaş həddinin
göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı və ya böyüklər).
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Witamilki/Vitamilki(daxilə qəbul üçün
məhlul-damcı, 5 ml) adlı məhsul südəmər və kiçik uşaqlarda həzm
prosesini 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:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı
yüksək həssaslıq" mətnli "əks göstərişlər bəndini əlavə etmək."Digər
məlumatlar bəndinə" Xəstəliklər zamanı həkimlə məsləhətləşmək
zəruridir" yazısını əlavə etmək
Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoleqon (tablet, №90) adlı məhsul
qaraciyər və öd yolları 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı
bəndinə uyğun tərtib edilm əsizəruiridir.
Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
stikerdə qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha
nəzərdən keçirilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoleqon (tablet, №90) adlı məhsul
qaraciyər və öd yolları 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı
bəndinə uyğun tərtib edilm əsizəruiridir.
Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
stikerdə qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha
nəzərdən keçirilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Zefol-A (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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
“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 həkim lə m əsləhətləşin”
yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinconet C (şərbət 150 ml) adlı məhsul
vitamin C və sinkin 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.

