Məhsulun adı

100% Casein Protein Vanilla

100% Pea Protein Maple
Walnut

100% Whey Isolate Banana

100% Whey Protein
Strawberry

Aevit

Amino Graft Liquid Orange

Amino Lysine

Amino Octane Powder

Animal Juised Aminos

Animal Omega

Buraxılış
forması

toz

Miqdar

750q

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Casein protein concentrate (Milk)
flavouring, white cocoa powder
İsoleucine 5100 mg, Leucine 9400 mg, Lysine 7600 mg, Valine 6300 mg,
(contains emulsifer Soya lecithine),
Phenylalanine 4700 mg, Threonine 4100 mg, Methionine 2700 mg,
İronMaxx Nutrition
xanthan gum, Asesulfam K, sodium
Tryptophane 1300 mg, Glutamine 20700 mg, Asparagine 7200 mg,
GmbH
cyclamate, saccharine-sodium,
Arginine 3300 mg, Proline 9700 mg, Serine 4900 mg, Alanine 3200 mg,
Glycine 1700 mg, Tyrosine 4700 mg, Histidine 2700 mg,Cystein-700 mg sucralose and steviol glycoside, vanilla
powder, beta-carotene
L-İsoleucin - 4500 mg, L-leucin - 8400 mg, Lysine - 7300 mg, L-valin 5100 mg, Phenylalanin - 5600 mg, Threonini - 3900 mg, Methionine 1100 mg, Tryptophane - 1000 mg, Glutamine - 17000 mg, Aspargine 11600 mg, Arginin - 8700 mg, Proline - 4500 mg, Serin - 5400 mg,
Alanine - 4300 mg, Glycine - 4200 mg, Tyrosine - 3800 mg, Histidine 2500 mg, Cysteine - 1100 mg
L-İsoleucin - 6200 mg, L-leucin - 11300 mg, Lysine - 9900 mg, L-valin 5400 mg, Phenylalanin - 3100 mg, Threonine - 6100 mg, Methionine 2200 mg, Tryptophane - 1900 mg, L-Glutamine - 17000 mg, Aspargine 11100 mg, L-Arginin - 2300 mg, Proline - 5100 mg, Serin - 4300 mg,
Alanine - 4900 mg, Glycine - 1600 mg, Tyrosine - 3100 mg, Histidine 1700 mg, Cysteine - 2800 mg
İsoleucin - 5500 mg, leucin - 11000 mg, Lysine - 9100 mg, Valin - 5300
mg, Phenylalanin - 3200 mg, Threonine - 5400 mg, Methionine - 1900
mg, Tryptophane - 1800 mg, Glutamine - 16400 mg, Aspargine - 10300
mg, Arginin - 3000 mg, Proline - 7500 mg, Serin - 5500 mg, Alanine 4300 mg, Glycine - 1400 mg, Tyrosine - 4300 mg, Histidine - 1900 mg,
Cysteine - 1900 mg

Xanthan gum, Roasted Barley malt
flour, Sucralose, Steviol glycoside,
flavouring

İronMaxx Nutrition
GmbH

Roasted Barley malt flour, Sucralose,
Steviol glycoside, beetroot extract,
lechitin, Xanthan gum

İronMaxx Nutrition
GmbH

Kapsul

Vitamin E (alfa-tokoferol formasında) 50 mq, Vitamin A (Retinol Palmitat
formasında) 1.5 mq

Soya yağı, jelatin ( E441), emulqator
qliserin (E442), su

məhlul

İsoleucin - 590 mg, leucin - 1370 mg, Lysine – 1820 mg, valin - 1160 mg,
Phenylalanin - 1020 mg, Threonine - 870 mg, Methionine - 370mg,
Tryptophane - 20 mg, Glutamine - 5410 mg, Aspargine – 2880 mg,
Arginin - 3740 mg, Proline - 5770 mg, Serine - 1580 mg, Alanine - 3990
mg, Glycine - 10260 mg, Tyrosine - 230 mg, Histidine - 390 mg, Cysteine
- 20 mg, Hydroxylysine – 490 mg, Hydroxyproline – 5300 mg, Vitamin B6 28 mg

Water, Lactic acid, Orange juise
contentrate-1%, Sodium benzoate,
potassium sorbat, Xanthan gum,
Sucrolose, steviol glycosides,
pyrodoxine hydrochlorid, Emulsifer
E471

İronMaxx Nutrition
GmbH

L - Lysine hydrochloride - 1600 mg of that lysine - 1280 mg

Beef gelatine, magnesium stearate,
silicon dioxide

İronMaxx Nutrition
GmbH

toz

toz

toz

900q

750q

900q

1000ml

Kapsul

toz

toz

Kapsul

Roasted Barley malt flour, Sucralose,
Steviol glycoside, beetroot extract,
lechitin (sunflower)

198q

Amino Blend (L-Taurine – 1500 mg, L-Glutamine – 1200 mg, Instant
BCAA (L-Leucine – 600 mg, L-Isoleucine – 300 mg, L-Valine – 300 mg),
Natural and artificial blue rasberry
beta Alanine – 500 mg, L-Tyrosine – 200 mg, L-Arginin – 100 mg, Lflavours, citric acid, Malic acid, Silicon
Lysine HCL – 100 mg, DL-Methionine – 50 mg, L-Phenylalanine – 50
dioxide, Asesulfam potassium,
mg, L-Theonyne – 50 mg, L-Histidin – 500 mg) - 5000 mg, Amino octana
Sucralose, FD&C yellow #1
energy blend (caffeine – 125 mg, green tea extract – 40 mg, teacrine –
10 mg) – 175 mg

368q

İnstand BCAA Blend (leucine – 2,5 g, isoleucine – 1,25 g, valine – 1,25
g) – 5 g, L-lysine HCl – 500 mg, L-arginine HCl – 210 mg, DL-methionine
– 80 mg, phenylalanine – 80 mg, L-threonine – 80 mg, L-histidine – 50
mg, L-taurine 2,20 g, Citrulline malate – 1 g, malic acid – 119,9 mg,
glutamine – 760 mg, betaine anhydrous – 10,01 mg, L-carnitine tartrate –
20 mg, sustamine – 10 mg

Natural and artificial orange flavors,
citric acid, malic acid, sucralose,
acesulfame potassium, FD&C yellow
#5, FD&C yellow #6

Gelatin, glycerin, purified water,
Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex (Flaxseed Oil, Salmon Oil, Cod
maltodextrin, dicalcium phosphate, lLiver Oil, Herring Oil, Anchovy Oil, Mackerel Oil, Sardine Oil) – 4000 mg,
carnitine fumarate, silicon dioxide,
Omega 6 Fatty Acid (n-6 FA) Complex (Borage Seed Oil, Safflower Seed
magnesium stearate, dl-alpha
Oil, Evening Primrose Seed Oi, Sesamin) - 2500 mg, Omega Absorption
tocopherol acetate, titanium dioxide,
Complex (Lecithin, L-Carnitine, Lipase Enzyme) – 200 mg, Vitamin A –
caramel color, yellow #5, blue #1, and
2000 IU, Vitamin D – 100 IU
red #40, mixed tocopherols

İronMaxx Nutrition
GmbH

Fharma AD

Universal Nutrition

Universal Nutrition

Universal Nutrition

İstehsalçı
ölkə

Almaniya

Almaniya

Almaniya

Almaniya

Bolqarıstan

Almaniya

Almaniya

ABŞ

ABŞ
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29.01.2019

30.01.2019

30.01.2019

30.01.2019

30.01.2019

31.01.2019

29.01.2019

25.01.2019

25.01.2019

23.01.2019

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş 100% Casein Protein (toz, 750 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə
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:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bölməsində
"gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş 100% Pea Protein Maple Walnut (toz 900
q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş 100% Whey Isolate Banana (toz 750 q)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş 100% Whey Protein Strawberry (toz 900
q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aevit (kapsul, №20) adlı məhsul Avə E
vitaminlərinin 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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Amino Graft Liquid Orange (məhlul 1000
ml) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının "20 ml gündə 1 dəfə" olaraq
dəyişdirilməsi zəruridir

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Amino Lysine (kapsul №130) 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 Amino Octane Powder (toz 198 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.
qeyd: istifadə qaydasının "yarım ölçü qaşığı gündə 1 dəfə" olaraq
dəyişdirilməsi zəruridir

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Animal Juised Aminos (toz 376 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə
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 qaydasının "yarım ölçü qaşığı gündə 1 dəfə" olaraq
dəyişdirilm əsizəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Animal Omega (paket №30) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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

ayrıca göstərilməmişdir

Universal Nutrition

ABŞ

25.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Animal Snak Bar (paket №1) 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 Arginin Simplex 800 (kapsul №130) 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.

Animal Snak Bar

Baton

Arginin Simplex 800

Kapsul

L-Arginine hydrochloride - 3750 mg of that L-Arginine - 3115 mg

Beef gelatine, magnesium stearate,
silicon dioxide

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

29.01.2019

Müsbət

Atinex (Atineks)

Kapsul

Passiflora ekstaktı-150 mq, Grataequs ekstraktı-50 mq, Mellisa ekstraktı100 mq, Maqnesium -280 mq, Vitamin B6

kolloidal silisium 4 oksid, kartof
nişastası

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

Türkiyə

25.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

BCAAs+Glutamine 800

Kapsul

L-Leucin - 1200 mg, L-İsoleucin - 1200 mg, L-Valin - 1200 mg, LGlutamine - 1200 mg, Vitamin B6 - 1.6 mg

Beef gelatine, magnesium stearate,
silicon dioxide

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

29.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş BCAAs+Glutamine 800 (kapsul №130)
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.

Brocsevin Kids ( Broksevin
uşaqlar üçün)

Şərbət

Kəklikotu yarpağı-0.27 ml, Altey kökü-0.20 ml, Exinaseya kökü-0.25 ml,
Qara kəndalaş çiçəkləri-0.27 ml, Vitamin C-35 ml, Bal-1 q

Qlükoza şərbəti-6.67 q, Dadverici-6.67
mq, Natrium benzoat-10 mq, E 121,
Kalium sorbat-10 mq E202

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

09.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

həcmdə uyğunsuzluq.

Tablet

Kalsium sitrat 800 mq, Zinc oksid 5 mq, Maqnezium oksid 150 mq,
Vitamin K1 30 mkq, Vitamin D3 10 mkq

Tri kalsium fosfat, yağ asitlərinin
maqnezium duzları

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calmax/Kalmaks (tablet, № 30) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Tablet

Calcium carbonate – 1000 mg (eq. 400 mg elemental Ca), Manesium
oxide – 249 mg (eq. 150 mg elemental Mg), Zinc gluconate – 35 mg (eq.
5 mg elemental Zn), Cholecalciferol - 2 mg ( eq. 5 mcg vitamin D)

Cellulose (E 460), polyvinylpyrrolidone
(E 1201), Opadry II 85F18422 white,
magnesium stearate (E 551), silicon
dioxide, deionized water

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calzin-D (tablet №30) adlı məhsul D
vitamini və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd; idxal zamanı istifadə
qaydasının "4-12 yaş arası uşaqlar 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq
dəyişdirilməsi zəruridir.

Baton

Gelatin - 2,04 g, maltitol syrup - 7,52 g, glycerinü - 10,611 g, cocoa 992,25 mg, moncha flavor - 148,84 mg, İsolated soy protein - 13,38 g,
İsolated whey protein - IU8,41 g, polydextrose - 1,91 g, peanut flaour 23,63 mg, milled almonds - 23,63 mg, water - 4,56 g, milk coating SA 7,09, Vitamin A - 75 IU, Vitamin C - 0,90 mg, calcium - 50 mg, iron - 2,7
mg

unsweetened chocolate, calcium
carbonate, calcium caseinate, soy
lecitin, natural vanilla extract

Universal Nutrition

ABŞ

25.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Carb Rite Diet (paket №1) 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

Calmax (Kalmaks)

Calzin-D

Carb Rite Diet

94q

Whey protein concentrate – 9,95 g, Milk protein isolate – 9,95 g, honey –
9,17 g, brown rice syrup – 9,17 g, inulin – 6,40 g, Peanut butter – 10,40
g, peanut flavor – 4,23 g, sea salt – 573,26 mg, peanut extract – 1,07 g,
natural peanut flavor – 1,27 g, pottasium sorbate – 106,74 mg, chocolate
chips – 4,75 g, whey protein crisp – 8,75 g, rolled oats – 4,97 g, almonds
– 1,69 g, peanuts – 3,74 g, milk chocolate coating – 9,08 g, calcium –
300 mg, iron – 1,8 mg

150ml

56.7q

Carnitine Pro Liquid
Strawberry

məhlul

500ml

L-Carnitine 1500 mg, Vitamin B6 0.7 mg

Çaytikanı yağı

Daxilə qəbul
üçün məhlul

100ml

Çaytikanı meyvələri (karotinoidlər 56 mq% -dən az olmayaraq)-10q

Water, Strawberry puree, lactic acid,
xanthan gum, potassium sorbate,
İronMaxx Nutrition
GmbH
sucralose, steviol glycosides, E 471, E
129

rafinə edilmiş bitki mənşəli yağ- 90 q

Biolit MMC

Türkiyə

22.01.2019

Almaniya

30.01.2019

Müsbət

Rusiya

30.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Carnitine Pro Liquid Strawberry (daxilə
qəbul üçün məhlul, 500 ml) adlı məhsul 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan
yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və "istifadə qaydası"
bölməsində "15 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi
zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı yağı(100 ml) adlı məhsul
yaraların sağalması, regenerasiya prosesini tezləşdirmək, mədənin
selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, mədə şirəsinin
turşuluğunun azaldılması 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: Adı çəkilən məhsula əvvəlcədən yazılmış mənfi rəyin səbəbi
Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında eyni adlı və tərkibli dərman
vasitələrin olmasıdır.Lakin, distribyutor şirkətin əlavə təqdim etdiyi
tərkiblə bağlı sənədlərin ekspertizası və onların Dövlət Qeydiyyatında
olan eyni adlı məhsulların normativ sənədləri ilə müqaisəsi
karatinoidlərin müxtəlifliyini göstərdi. Bellə ki, dərman vasitəsi kimi
istifadə olunan çaytikanı yağının tərkibində ən azı 180 mq%
karatinoidlərin olması vacib şərtdir. Adı çəkilən məhsulun tərkibində isə
karatinoidlərin m iqdarı56% təşkiledir.

Cerebromax (Serebromaks)

Fosfatidilxolin 10 mq, Fosfatidilserin 10 mq, Ginko biloba yarpağı 40 mq,
Lesitin 17 mq, Koenzim Q10 6 mq

Kapsul

nişasta, Tri kalsium fosfat, yağ
asitlərinin maqnezium duzları

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

22.01.2019

Müsbət

Cereox (Sereoks)

Kapsul

3x10

Qaba 150 mq, L Karnitin 100 mq, Ginko-Biloba ekstraktı 80 mq, Qlutamin
60 mq, Maqnezium 60 mq, Qlisin 60 mq, Vitamin B6 1 mq, Fol turşusu
100 mkq

qarğıdalı nişastası, jelatin kapsullar

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

Türkiyə

23.01.2019

Müsbət

Cinkofer

Şərbət

150ml

İron-40 mg, Zinc-10 mg, Vitamin C-50 mg, Vitamin B12-2.5 mcg, Folic
acid-200 mcg

Dionized water, Sugar, Glyceryn,
Banana flavour, Sodium benzoate,
Potassium sorbat, Citric acid,
Sucralose

A Pharma Health
Products Co.

Türkiyə

04.01.2019

Müsbət

Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves total concentrated - 1,25 g
(titrated in arbutin 8% - 100 mg), Goldenrod (Solidago virgaurea) aerial
parts total concentrated - 324 mg (titrated in total flavonoids expressed
as hyperoside 2% - 6,48 mg), Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum)
essential oil - 14 mg, Juniper (Juniperus communis) essential oil - 14 mg,
Sage (Salvia officinalis) essential oil - 14 mg

gelatin

Aboca S.p.A

İtaliya

18.01.2019

Müsbət

beef gelatine, glycerol, water

German Forge
Sports Nutrition

Cistilene

CLA Professional

Crannoza

Creatine Caps

Creatine Flavoured (Tropical
flavour)

Creatine Powder

Kapsul

Kapsul

Kapsul

3x20

3x10

Kapsul

toz

toz

Conjugated linoleic acid (CLA) - 4,8 g

Pacran (Cranberry extract - Vaccinium macrocarpon) - 250 mg, DMannose - 200 mg

Creatine monohydrate - 4800 mg

500q

300q

Creatine monohydrate 4500 mg (of which Creatine 4000 mg )

Creatine Monohydrate 5000 mg (of which creatine 4400 mg)

Vegatable oil, Beeswax white, Gelatin,
Glycerin, Dionized water, iron oxide red

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Beef gelatine, magnesium stearate

İronMaxx Nutrition
GmbH

Citric acid, xanthan gum, sucralose,
steviol glycoside, silicium dioxide

Qeyd edilməyib

İronMaxx Nutrition
GmbH

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

Türkiyə

Almaniya

Almaniya

Almaniya

29.01.2019

14.01.2019

30.01.2019

25.01.2019

25.01.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cerebromax (kapsul,№30) adlı məhsul
Beynin koqnitiv funksiyalarını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda Ginkgo biloba bitkisinin bitki xammalı və
istifadə form asının qeyd edilm əsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Cereox/Sereox (kapsul, № 30) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini
aşmır.Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda Ginkgo Biloba bitkisinin bitki xammalı və istifadə formasının
qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CİNKOFER(şərbət, 150 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:Məhsulun üzərində olan ölçü qaşığı məhz 1 ml şərbəti ölçmək
üçün nəzərdə tutulmayıb.Bunu nəzərə alıb, həmin qaşığın dəyişdirilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Cistilene (kapsul №50) adlı məhsul sidikifrazat sistemi funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: 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. İstifadə üzrə təlimat və qablaşma
üzərində "Tövsiyə olunan gündəlik dozada (4 kapsulda) tərkib
hissələrinin miqdarları" ifadəsinin "4 kapsulun tərkib hissələrinin miqdarı"
ifadəsi ilə əvəz olunması, əks göstərişlər bölməsinin əlavə olunması
zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş CLA Professional (kapsul №60) 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 Crannoza (kapsul №30) adlı məhsul Sidikifrazat sistemi xəstəliklərinin profiaktikası zamanı tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşmada «BFMQƏ»
qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə
açıq şəkildə yazılması («bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə
olunur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Creatine Caps (kapsul №130) 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 Creatine Flavoured (Tropical flavour)(toz,
500 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək
məqsədi ilə 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan
yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Creatine Powder (toz, 300 q) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Demicalcin

Şərbət

200ml

Ca-400 mg, Mg-120 mg, Zn-1,.96 mg, Vitamin D3-400 ME

Su, Sorbitol, Nanə yağı, Sodium sorbat,
Portağal dadlandırıcısı

Deva Company

Türkiyə

21.01.2019

Müsbət

Dermaren DEEP

İnyeksiya
məhlulu

1.1ml

Cross-linked Hyaluronic Acid - 24 mg, Sodium chloride - 5,8 mg, disodium hydrogen phosphate dihydrate - 0,9 mg, Lidocaine HCl - 3 mg,
sodium phosphate monobasic dihydrate - 0,4 mg

water

Across Co. Ltd

Cənubi
Koreya

08.01.2019

Müsbət

Desan

Damcı

5ml

Vitamin D3-50000 BV

Zeytun yağı, Butilhidroksianisol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

29.01.2019

Müsbət

DiaMag

Tablet

3x10

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

28.01.2019

Müsbət

Digestronq +

Aspergilus Oryzae enzyme complex (Digenzyme) 100 mg, Carica
Xylisorb 200DC, citric acid, magnesium
papaya fruit extract 50 mg, Medicago sativa herb extract 30 mg, Ananas
salts of fatty acids, silicon dioxide
comosus fruit powder 20 mg

Çeynəmə
tablet

Dolmestr Urto (Mastonil)

Damcı

50ml

Edenorm 5%

Oftalmoloji
məhlul

8ml

Edies Lax Adults (Edies Laks
Rektal məhlul
Böyüklər üçün)

Edies Lax Children ( Edies
Laks Uşaqlar üçün)

Rektal məhlul

Valerian radix (d.e. std. 0,42% as sesquiterpenic acid) - 250 mg, Balm
mint leaf (d.e. std. 0,8% as rosmarinic acid) - 50 mg, Mint leaf (d.e. std. Microcrystalline cellulose, Magnesium
0,5% as essential oil) - 50 mg, Magnesium hydroxide - 485 mg (Of which
stearate, Silica
Magnesium 202 mg) Glycine - 10 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Moruq bitkisinin cavan zoğlarının hidroqliserolalkoholik ekstraktı-771 mq,
Ağ söyüd qabığının hidroalkoholik ekstraktı-771 mq, Dağtərxununun
yuxarı xissəsi və çiçəklərinin hidroalkoholik ekstraktı-620 mq, Ərküdə
meyvəsinin hidroalkojholik ekstraktı-564 mq,tütəkçə kökünün mayə
Maqnezium glükonat, Dəmir Glükonat
ekstraktı-470 mq, Çobanyastığı çiçəklərinin hidroalkoholik ekstraktı-423
mq, Böyrəkçayı yarpaqlarının hidroalkoholik ekstraktı-376 mq, Vitamin B61.6 mq

JSC Aconitum

Litva

16.01.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demicalcin(şərbət, 200 ml) adlı
məhsu Ca,Mg,Zn mineralların və 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.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda"İstifadəsinə göstərişlər" bəndində
uşaqlarla bağlı tövsiyələr ləğv olunsun,belə ki məhsul yalnız böyüklər
üçün nəzərdə tutulub; "İstifadə qaydası və dozası" bəndi "böyüklər 10 mldən gündə 1 dəfə" kimi körrektə olunsun.İdxal zamanı son məhsulun
nümunəsi təqdim olunmuş sənədlərə uyğunlaşsın, belə ki ekspertizaya
uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş Demifleks məhsulununun nümunəsi
təqdim olunmuşdur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Dermaren DEEP (inyeksiya üçün məhlul
1,1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DESAN (damcı, 5 ml) adlı məhsul D
vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş DiaMag (tablet №30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Digestrong+ (çeynəmə tablet,№6) adlı
məhsul həzm sistemini 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: "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" ilə əvəz edilməsi və "istifadə qaydası" bölməsində yaş
həddinin(14 yaşdan yuxarı) göstərilm əsi zəruridir.

Erba Vita Group
S.p.A

San-Marino

29.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dolmestr Urto /Mastonil (kapsul
№30) məhsul harmonal sikli normallaşdırma məqsədi ilə tövsiyə
olunanan 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: Məhsulun istifadə üzrə təlimatında "Məhsulun xüsusiyyətləri"
bəndində əvvəlcədən " qadınlarda harmonal sikli normallaşdırma
məqsədiilə tövsiyə olunanan B F M Q Ə" yazıs ı əlavə oluns un

Sooft Italia S.p.a.,

İtaliya

04.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Edenorm 5% (damcı 8 ml) adlı məhsul
buynuz qişa ödeminin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil

2- hydroxyethylcellulose - 0,450 g, Kollidon 12 PF (polyvinylpyrrolidone
K12) - 1,670 g, Lutrol F68 Poloxamer 188 (polyoxyethylene) - 0,020 g,
Poly(ethylene glycol) PEG - 0,500 g, Dibasic sodium phosphate
dihydrate - 0,750 g, MICROGLICIN 50 (N- hydroxymethylglycinate) 0,004 g, EDTA disodium -0,100 g, sodium chloride - 5,000

Purified water

6x9q

Badam yağı-5 q

Buğda nişastası-1 q, Çobanyastığı duru
ekstraktı-1.5q, Malvanın duru ekstraktı1.5 q

Bilge İlaç A.Ş.

Türkiyə

28.01.2019

Müsbət

6x3q

Badam yağı-1.98 q

Buğda nişastası-0.02q, Çobanyastığı
duru ekstraktı-0.50 q, Malvanın duru
ekstraktı-0.50 q

Bilge İlaç A.Ş.

Türkiyə

28.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edies Lax Adults /Edies Laks
Böyüqlər üçün(mikroimalə, 9q) adlı məhsul boyüklər və yeniyetmələr
üçün bağırsaq təmizlənməsi, qəbizliyin simptomatik müalicəsində
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edies Lax Children/Edies Laks
Uşaqlar üçün(mikroimalə, 3 q) adlı məhsul uşaqlar üçün bağırsaq
təmizlənməsi, qəbizliyin simptomatik müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

Etigyn Lavanda Vaginal
Douche (Etigyn Lavanda
Vaginal duş)

Etigyn Ovule Vaginali (Etigyn
Vaginal şam)

məhlul

4x100ml

Water-97,62; sodium benzoate 0,11; potassium sorbate-0,13;Vari-hyal
HM-0,05; Red roe parfume 6/93- 0.30; Polisorbate 20- 1,50;Aloe vera
gel dec 10x-0,10; Lactic acid 90%.

(%)Triglycerides mix (SUPPOCIRE BS2X) 94,22; TEA TREE OIL
0,55;Essential oil of Sage 0,1; Triglycerides mix (SUPPOCIRE BS2X)
1,5 ;Aloe Vera 0,5; Grapefruit seed extract 3; Lattic acid 90% 0,13.

Şam

ayrıca göstərilməyib

ayrıca göstərilməyib

BioDue Spa

BioDue Spa

İtaliya

İtaliya

21.01.2019

21.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etigyn Lavanda Vaginal Douche
/Etigyn Lavanda Vaginal duş(vaginal duş, 100 ml №4) adlı məhsul
vaginal florasını dəstəkəmək üçün və uşağlıq yolunun gigiyenası üçün
təklif olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:istifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun və
orda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq."
göstərilsin. Qablaşmanın üzərində yararlılıq müddəti və son istifadə
tarixi göstərilsin.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etigyn Ovule Vaginali /Etigyn Vaginal
şam (vaginal şam, №10) adlı məhsul vaginal infeksiyalarının
profilaktikası və müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub,öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:istifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun və
orda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq."
göstərilsin.

Eudent Caries İndicator
(Yeudent Kariyes göstəricisi
)

məhlul

2.5ml (10
ədəd uclu iynə
ilə birlikdə)

Propylene Glycol - 99.0%, Erythrosine - 1.0%

Ayrıca göstərilməmişdir

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

24.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent Caries İndicator (əvvəlcədən
doldurulmuş şpris 2,5 ml № 5) adlı məhsul birbaşa dişin kanalına acılış
və damağların çürüməsinin qabağının alınması, irinli dişin
piqmentasiyası zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi
vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil. Qeyd : istifadə üzrə təlimatda əks göstərişlər bölməsində
"qalxanvari vəzin hiperaktiviyinə səbəb ola bilər" ifadəsinin əlavə
olunması zəruridir.

Eudent ED-Clean (Yeudent
ED-Klin)

Dişin kanalının
təmizlənməsi
və
dezinfeksiya
üçün məhlul

200ml

Chlorhexidine Digluconate (20%) - 10,65%

Purified Water

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

24.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-Clean (məhlul 200 ml) adlı
məhsul dişin kanalının təmizlənməsi və dezinfeksiyasında professional
istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Eudent ED-gel (Yeudent EDgel)

məhlul

2.5ml (3 ədəd
uclu iynə ilə
birlikdə)

Disodium EDTA - 18.60%, Cetrimonium Bromide - 1.00%, Sodium
Hydroxide (32%) - 11.84%, Natrosol 250HX - 0.80%

Purified Water (67.70%)

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

24.01.2019

Müsbət

Eudent ED-Prep (Yeudent
ED-Prep)

məhlul

2.5ml (3 ədəd
uclu iynə ilə
birlikdə)

Urea Peroxide - 11.00%

PEG 400 (34.95%), PEG 500
(34.95%), Disodium EDTA (19.10%)

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

24.01.2019

Müsbət

Eudent ED-sol (Yeudent Edsol)

məhlul

500ml

Disodium EDTA - 17.620%, Cetrimonium Bromide - 1.000%, Sodium
Hydroxide (32%) - 11.844%

Prufied water (69.536%)

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

24.01.2019

Müsbət

Eudent Etchant (Yeudent
Eçant)

Gel

2.5mlx5 (10
ədəd uclu iynə
ilə birlikdə)

Purified Water - 52.596%, Methylene Blue - 0.004%, Phosphoric Acid
85% - 41.200%, Aerosil 200 - 6.200%

Ayrıca göstərilməmişdir

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

24.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent Etchant (əvvəlcədən doldurulmuş
şpris №2,5 ml x 5) adlı məhsul diş sinirini zəiflətməklə onun xaric
edilməsində professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub,
tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Extrased (Ekstrased)

Kapsul

Farmega

Şərbət

Ferromax (Ferromaks)

Kapsul

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

23.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən EXTRASED(kapsul №30) adlı
məhsul MSS sisteminin xəstəliklərinin profilaktikasında və simptomatik
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

11.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

məhsulun həcmi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir (
təyin olunub- 188 ml, normativ sənəddə- 198.0- 202.0 ml).

capsulac 60

Cydonia doo

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferromax (kapsul №30) adlı məhsul dəmir
və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı qablaşma
üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin qeyd olunması, istifadə
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı və ya
böyüklər), 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.

Passiflora ekstaktı-150 mq, Mellisa ekstaktı-100 mq, Pişıkotu ekstaktı-75 Jelatin kapsul, Mikrokristalik sellulosa,
mq, Mayaotu qozaları ekstaktı-50 mq, Maqnezium sitrat-256 mq,B6-3 mq
Maqnezium stearat

200ml

2x15

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

Ferrous fumarate - 70 mg, Levomefolate - 360 mcg, Vitamin C - 60 mg

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-gel (əvvəlcədən doldurulmuş
şpris 2,5 ml №3) adlı məhsul birbaşa antiseptik təsiri ilə dişin kanalına
kimyəvi acılış üçün və həmçinin dişin lubrikasiyası zamanı professional
istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-Prep (əvvəlcədən doldurulmuş
şpris 2,5 ml №3) adlı məhsul diş kanalındakı kalsium duzlarını
təmizləmək, kanalın ətrafını formalaşdırmaq, diş sinirini asan
çıxardılması zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi
vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-sol (məhlul 500 ml) adlı məhsul
diş kanalına kimyəvi acılış və təmizlənməsində professional istifadə
üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Bosniya və
Herseqovina

31.01.2019

Flasel E

FoBrain

Fohov Linchzhi

Fohov Sanqing oral liquid

Fohow Haicao Gai

Vitamin E powder 200 mg, Zinc sulphate 5 mg, Selenium bear yeast 0.15
mg

Kapsul

Şərbət

Kapsul

Şərbət

Kapsul

100ml

2x12

4x30ml

Lecithin-Epikuron 135 F IP 0.4 g, Phosphatidylcholina 0.4 g, L-glutamine
1 g, Phosphoserine 1g

Cordyceps sinensis mycelium - 120 mg, Ganoderma lucidum spore
powder - 180 mg

Aloe (Aloemitsin) - 0,5 mg, polysaccharides from Lions mushroom
(Hericium erinaceus) - 0,5 mg, Lonicera japonica Thunb - 0,6 mg

Spirulina - 64 mg, calcium carbonate - 96 mg

gelatine

potassium sorbate, propylene glycol,
fructose, Sabosorb Moe, disodium
EDTA, lemon flavor, purified water

gelatin

pure water

vegetable oil

S.C.Laboratoarele
Medica S.R.L

Laropharm S.R.L

Fohow Health
products Co.ltd

Fohow Health
products Co.ltd

Fohow Health
products Co.ltd

Rumıniya

Rumıniya

Çin Xalq
Respublikası

Çin Xalq
Respublikası

Çin Xalq
Respublikası

30.01.2019

15.01.2019

14.01.2019

22.01.2019

08.01.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Flasel E (kapsul,№ 30) adlı məhsul vitamin
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun
tərkibində olan E vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşır(tövsiyə olunan miqdar 150 mq).Həmçinin, məhsulun
laboratoriya analizi zamanı xarici görünüşü ağ rəngli, ikihissəli
kapsul,tərkibi aşıq sarı, xarakterik qoxulu toz (normativ sənədlərdə ağ
rəngli toz) olduğu aşkar edilmişdir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FoBrain (şərbət, 100 ml) adlı
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkib və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,
məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:Qablaşma
üzərində Azərbaycan dilində qeyd edilmiş "Oral istifadə üçün sirop"
yazısının "Daxilə istifadə üçün şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohov Linchzhi (kapsul №24) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilakik 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
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın «Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan
BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan
dilində də olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların
BFMQƏ-yə aid olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması
üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan
formada çap olunmuş “Dərman vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli
çatmayan yerdə saxlayın” sözləri və təsireidici maddələrin miqdarı
göstərilməlidir. İstifadə qaydasında yaş həddi göstərilməlidir (14 yaşdan
yuxarı 1 kapsul gündə 1-2 dəfə)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohov Sanqing oral liquid (məhlul 30 ml
№4) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik 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 dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması,
qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan inqredientlərin adları ilə
yanaşı miqdarlarının da göstərilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Haicao Gai (lapsul №100) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik 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: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin
qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın
seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş
“Dərman vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”
sözləri yazılmalıdır.

Fohow Liuwey cha

Fohow Meigui

Fohow Xueqingfu

Fondomix (Fondomiks)

Çay

pasta

Kapsul

məhlul

Fondosed

Kapsul

Foral Baby (Foral uşaqlar
üçün)

Sprey

Fortekebd

Kapsul

Forven Forte

Kapsul

2qx25

120q

Camelia sinensis - 1,5 g, Cordyceps sinensis - 0,5 g

Xylooligosaccharide – 0,25 g, Fructooligosaccharide – 4,15 g,
Stachyose - 0,25 g, Rosa canina – 0,10 g

10x12

Extract from grape seeds - 38%

15mlx10

Bilberry concentrate (Vaccinium myrtillus) 750 mg, Black Elderberry
concentrate (Sambucus nigra) 500 mg, Palm syrup 400 mg, Blackberry
concentrate (Rubus fruticosus) 375 mg, Royal jelly lyophilized powder
200 mg, Barbados cherry extract (Malpighia emarginata) 150 mg, Honey
5000 mg

30ml

yoxdur

Pure water

Soy been powder (62%)

Fohow Health
products Co.ltd

Fohow Health
products Co.ltd

Fohow Health
products Co.ltd

Çin Xalq
Respublikası

Çin Xalq
Respublikası

Çin Xalq
Respublikası

14.01.2019

28.01.2019

04.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Liuwey cha (paket №25) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik 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: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin
qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın
seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş
“Dərman vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”
sözləri yazılmalıdır. İstifadə qaydasında yaş həddi göstərilməlidir (14
yaşdan yuxarı 1 paket gündə 1 dəfə)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Meigui (tablet №30) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması və
məhsulun tərkibində olan maddələrin miqdarının qablaşma üzərində və
istifadə üzrə təlimatda göstərilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Xueqingfu (kapsul №120) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik 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: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin
qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın
seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş
“Dərman vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”
sözləri yazılmalıdır.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix (daxilə qəbul üçün məhlul,
№ 15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək 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.

Raspberry flavor, potassium sorbate,
sodium benzoate, deionized water

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Passiflora incarnata leaf extract 150 mg, Melissa officinalis 100 mg,
Valeriana officinalis root extract 75 mg, Humulus lupulus flower extract
50 mg, Magnesium citrate 256 mg, Vitamin B6 3 mg

cellulose, gelatin, magnesium stearate

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

24.01.2019

Müsbət

Rosa Canina flower extract 0.03%-0.1%, Arctium lappa root extract
0.01%- 0.034%, Calendula officinalis flowers extract 0.01%- 0.034%,
Salvia officinalis leaf extract 0.01%- 0.034%

Aqua, Propylen glycol, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, CI 42090,
Potassium iodine

Dr. Prufer Medical
Kozmetik
San.Tic.A.Ş

Türkiyə

18.01.2019

Müsbət

Silimarin-80 mq, Ənginar-100 mg, Qlutation-50 mq,

Nişasta, Tri kalsium fosfat, yağ
asitlərinin maqnezium duzları

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

22.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

uyğunsuzluq

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasənForven Forte (kapsul №50) adlı
məhsul aşağı ətraf venaların möhkəmlənməsi və tonusunun
normallaşdırılması məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏi 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.

DİOSMİN/Diosmin/90%-200 mq,AT ŞABALIDI/Aesculus
Hippocastanum/-75 mq,BİGƏVƏR /Ruscus aculeatus/-75
mq.RUTİN/Rutin/-50 mq

maqnezium stearat, silisium dioksid,
jelatin, titan dioksid, dəmir oksid.

Fortex
Nutraceutical LTD

Türkiyə

Bolqarıstan

31.01.2019

29.01.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fondosed (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.
Foral Baby (Foral uşaqlar üçün),yerli istifadə üçün məhlul, 30 ml,
flakonda N1 uşaqlar üçün ağız boşluğun qiqiyenası və nəfəsin
təravətləndirilməsi üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Gainer Professional
Chocolate

toz

Glutamin Pro Caps

Kapsul

Glutamine Pro Powder

toz

2000q

300q

İsoleucin 4140 mg, Leucine 8130 mg, Lysine 6120 mg, Valine 4000 mg,
Phenylalanine 5090 mg, Threonine 3720 mg, Methionine 1260mg,
Tryptophane 1620 mg, Glutamine 20790 mg, Asparagine 11240 mg,
Arginine 7590 mg, Proline 5340 mg, Serine 4460 mg, Alanine 3940 mg,
Glycine 4160 mg, Tyrosine 3660 mg, Histidine 2900 mg,Cysteine 1850
mg

Maltodextrin, soya protein isolate, low
fat cocoa

German Forge
Sports Nutrition

Almaniya

25.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gainer Professional Chocolate (toz,
2000q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək
məqsədi ilə 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan
yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

L-Glutamine - 2400 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate,
gelatine

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

28.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamin Pro Caps (kapsul №130) 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 Qeyd
İstifadə qaydasının "3 kapsul gündə 2 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi
qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd
edilməsi zəruridir.

L-Glutamine - 100 g

yoxdur

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamine Pro 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.

Melatonin 66.67 mg, Glycine 6.67 g

Glucose syrup, water, glycerin,
potassium sorbate, sodium benzoate,
citric acid

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

24.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyciron/Qlisiron( daxilə qəbul üçün
məhlul, 50 ml) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq və mərkəzisinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Qablaşmada istifadə
edilmiş stiker üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində
yaş həddinin (Böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.

İsoleucin – 240 mg, Leucin - 437 mg, Lysin - 365 mg, Valin - 251 mg,
Phenylalanin - 300 mg, Threonin - 203 mg, Methionin - 78 mg,
Tryptophan - 57 mg, Glutamin - 1136 mg, Asparagin - 675 mg, Arginin 443 mg, Prolin - 296 mg, Serin – 318 mg, Alanin - 235 mg, Glycin - 233
mg, Tyrosin - 228 mg, Histidin – 150 mg, Cystein – 78 mg

beef gelatine, magnesium stearate,
silicon dioxide, lactose, colourants (E
132, E 171, E 172)

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

29.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Green Amino (kapsul 300) 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

Polşa

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Grengam-Q (şərbət 120 ml) adlı məhsul
MSS fəaliyyətinin və yaddaşın 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.

Toskani S.L

İspaniya

22.01.2019

Müsbət

Hair coctail plus, yerli istifadə üçün məhlul, 10 ml, flakonda №10, saç
tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Mezofarm

Rusiya

30.01.2019

Müsbət

Hair X, inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №1,
kosmetologiyada saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Glyciron(Qlisiron)

Daxilə qəbul
edilən məhlul

Green Amino

Kapsul

Grengam-Q

Şərbət

120ml

Hair Cocktail Plus

məhlul

10x10ml

Panthenol 0.2%, Taurine 0.15%, Glutathione 0.03%, Ferrous Gluconate
0.02%, Biotin 0.02%, Pyridoxine HCL 0.02 5, Thiamin HCL 0.02%,
Troxerutin 0.0075%,Serenoa serrulata Fruit Extract 0.003%

Aqua, PEG-35, Castor Oil, Sodium
Hydroxide, Coumarin

Hair X

inyeksiya
üçün gel

2.0ml

Hyualuronic acid - 2%, Thiamin hydrochloride 2.5%, Pantotenic acid
10%, Riboflavine 1%, N-acetyl-D-glucosamine 2%, Arginine 0.45%,
Proline 0.15%, Valine 0.2%, Cysteine 0.07%

phosphate buffer

Magnesium stearate, silicon dioxide

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

25.01.2019

Müsbət

Qarğıdalı nişastası (324mq), jelatin
kapsullar (120mq)

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

Türkiyə

22.01.2019

Müsbət

50ml

Xanthan gum, potassium sorbate,
Gamma-aminobutryc acid – 150 mg, vitamin B3 (nicotinamide) – 1,5 mg,
banana aroma AR 0467, glucoseMagnesium chloride hexahydrate – 83,5 mg (equiv.to 10 mg elemental
Biofaktor Sp.z.o.o
fructose, citric aid monohydrate, black
Mg)
carrot extract, purified water, sucralose

HellFire Fatburner

Kapsul

3x20

Willow Bark extract 420 mg, Guarana extract 390 mg, Greentea extract
390 mg, L-Tyrosine 300 mg, Caffeine 272 mg, Coleus Forskohlii extract
150 mg, Ginger powder 150 mg, Citrus Aurantium extract 112 mg,
Synephrine 6.7 mg, Pepper extract 90 mg, Yerba mate extract 90 mg,
Blackbean extract 90 mg, Choline 82.5 mg, Bitter melon extract 75 mg,
Grapefruit extract 75 mg, Niacine 45 mg

Hepacar Forte (Hepakar
Forte)

Kapsul

5x10

Essensial fosfolipid 280 mq,Artişok 150mq,Silimarin 75mq,L ornitin l
aspartat 200mq

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hellfire Fatburner (kapsul,№60) adlı
məhsul idmançılarda maddələr maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul
gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin, qablaşma üzərində "Dərman
vasitəsi deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində
də qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepacar Forte /Hepakar
Forte(kapsul №50) adlı məhsul qaraciyər xəstəliklərin müalicəsi və
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası"bəndi"1
kapsuldan gündə 1dəfə yeməkdən sonra daxilə təyin edilir" kimi korrektə
olunsun.

Hepapro

Tablet

Hialitin Chondro (Hialitin
Xondro)

İnyeksiya
məhlulu

Hialuronidasa

toz

Artichoke leaf ekstrakt-100 mq, Silimarin-70 mq, Soybean ekstraktı-150
mq, Helichrysum arenarium bitkisinin tozu-50 mq

Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

11.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPAPRO(tablet №30) adlı məhsul
qaraciyər xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında köməlçi 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.

3ml

Sodium hyaluronate - 60 mg, Chondroitin sodium sulfate - 90 mg

sodium chloride, sodium dihydrogen
phosphate monohydrate, disodium
phosphate dodecahydrate, sodium
hydroxide and/or hydrochloric acid (for
pH adjustment), water for injections

K.O. Romfarm
Kompani S.R.L

Rumıniya

16.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hialitin Chondro (inyeksiya üçün məhlul
3 ml, №1) adlı məhsul oynaqlarda (bel, topuq, çiyin, dirsək, bilək,
barmaq, gicgah-mandibulyar) sinovial mayenin tam və ya hissəvi olaraq
müvəqqəti əvəzlənməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

5x1500UI

Hyaluronidase 1.500UI - 0.86%

Aqua, Mannitol

Toskani S.L

İspaniya

22.01.2019

Müsbət

Hialuronidasa 1500 IU, liofilizə olunmuş toz, flakonda №5, bədən dərisi
üçün, selulitə qarşı yerli istifadə olunan kosmetik vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

03.01.2019

Müsbət

maltodextrin, hydroxypropyl methyl
cellulose

APHARMA
SAĞLIK
ÜRÜNLERİ A.Ş

Türkiyə

10.01.2019

Müsbət

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

İmmon

Tablet

Vitamin E 25 mq, Betaqlükan 75 mq, Vitamin C 60 mq, Sink ( Sink oksid
şəklində) 7,5 mq (9,3 mg), Selenium (Natrium selenat şəklində) 25 mkq
(59,8 mkq)

İmmuno Flora

Kapsul

Saccharomyces Boulardi 250 mg, Zinc sulphate monohydrate 11 mg

İmpuls

Tablet

3x10

Choline bitartrate 100 mg, Ginkgo Biloba extract 40 mg, Vitamin B6 1 mg

Magnesium stearate, sorbitol

İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 100 mg, Calcium-L
ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg ) 125 mg

magnesium stearate,
hydroxypropylmethylcellulose, colour:
E171, E141

İmunoglukan P4H

Kapsul

4x10

İmunoglukan P4H

Şərbət

120ml

İmunovin

İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 10 mg, L ascorbic acid 10 fructose, citric acid, potassium sorbate,
mg
water

Vitamin E-25 mq, Betaqlükan-75 mq, Vitamin C-60 mq, Sink-7.5 mq,
Selenium-25 mkq,

Tablet

İmunozeta

Şərbət

200ml

Aloe Barbadensis Mill – 4000mg,Ficus Carica L. – 650mg,Echinacea
angustifolia DC – 35mg,Malphigia punicifolia L. – 25mg

İnstant Oats Banana

toz

2000q

Dietary fiber - 5,5 g

Maqnezium stearat, Sorbitol

Türkiyə

24.01.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMMON(tablet № 30) adlı məhsul
immun sistemini möhkəmləndirici kimi tövsiyə olnan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim edilmiş İmmuno Flora (kapsul, №10) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,
məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən
maksimal istifadə həddini aşmır.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmpuls (tablet, № 30) adlı məhsul
stres, psixi və fiziki gərginlik, yuxu pozğunluqları zamanı tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pleuran S.r.O

Slovakiya

14.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunoglukan P4H (kapsul, №40) adlı
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Pleuran S.r.O

Slovakiya

15.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunoglukan P4H (şərbət, 120 ml) adlı
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMUNOVİN(tablet №30) məhsul
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

15.01.2019

Sorbitol syrup 70%, glycerin, sodium
benzoate, raspberry flavour, purified
water

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

30.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunozeta(şərbət,200 ml) adlı
məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran, iştahsızlığıa qarşı
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:Məhsulun dosyesində İstifadə üzrə təlimatda 4-14 yaşında
uşaqlara tövsiyəsi ilə bağlı təhlükəsizliyinə dair kifayət qədər məlumatın
olmaması ilə əlaqədar bu sənəddə "İstifadə qaydası və dozası"
bəndində "4-14 yaş uşaqlar:15 ml gündə 2 dəfə" yazısı ləğv
olunsun,"Xəbərdarlığq bəndində sonuncu cümlənin"4 yaşına qədər
uşaqlar" yazısı"14 yaşına qədər uşaqlar" yazısı ilə əvəz olunsun.

Beta-Carotene, Xantham gum, Citric
acid, sucralose, gluten

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İnstant Oats Banana (toz 2000 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.

Juviderm Ultra 2, inyeksiya üçün gel, 0.55 ml, əvvəlçədən doldurulmuş
şprisdə №2, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil
Juviderm Volift, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş
şprisdə №2, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil

Juvederm Ultra-2-2 x 0.55 ml

inyeksiya
üçün gel

2x0.55ml

Hyaluronic acid -2.4%, Lidocaine hydrochloride - 0.3%

Phosphate buffer

Allergan

Fransa

30.01.2019

Müsbət

Juvederm Volift - 2 x 1.0 ml

inyeksiya
üçün gel

2x1.0ml

Hyaluronic acid -1.75%, Lidocaine hydrochloride - 0.3%

phosphate buffer

Allergan

Fransa

30.01.2019

Müsbət

Kade-Kid

Şərbət

200ml

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),Essential oil
curcuma (Curcuma longa L.) – 10mg

Sorbitol solution 70%,glycerin,
antocyan dye, potassium sorbate,
dextrose, strawberry flavor, purified
water.

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

11.01.2019

Xitam
məhsulun xarici görünüşü normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun
verilən
gəlməyir (təyin olunub- zəif-sarı rəngli, şəffaf, opalessensiyalı məhlul,
normativ sənəddə göstərilib - çəhrayi rəngli məhlul).
müraciətlər

Kanokarnit

Şərbət

150ml

Türkiyə

31.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

laboratoriya sınaqlarından mənfi rəy almağı ilə əlaqədar: məhsulun
həcmi (təyin olunub- 140 ml, normativ sənəddə- 150 ml) və rəngi ilə
şəffavlığı normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Kifasil (Astera) (tablet №30) adlı məhsul
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil
Qeyd: istifadə qaydasına yaş həddinin əlavə olunaraq “18 yaşdan yuxarı
1 tablet gündə 1 dəfə” olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

L-Karnitin-150 mq, Koenzim Q10-10 mq, Vitamin B6-1 mq

Kalsium sorbat, Sodium benzoate, Alfa- Akson İlaç ve Tıb.
Ürünler
tokoferol,Distilə olunmuş su, Citric acid,
San.Tic.Ltd.Şti
Xanthan gum, Stevia

Kifasil (Astera)

Tablet

3x10

Artichoke leaf extract - 300 mg, alpha - lipoic acid - 50 mg, Lentinus
edodes extract - 10 mg, Ganoderma lucidum extract - 5 mg, Selenium 50 mcg, vitamin E - 100 IU

maltodextrin, microcristalline cellulose,
croscarmellose sodium, tricalcium
phosphate, opadry II yellow,
magnesium stearate

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

11.01.2019

Müsbət

Krosh (Kroş)

Şərbət

100ml

Vit B3-2.75 mg. Vit B6-0.3mg. Vit B2-0.25 mg. Vit B1-0.25 mg. Vit B120.35 mkg.Biotin-3.75 mkg, L-Canitine tartrat-30 mg

quince fruit juice. sugar.l-cartinine
tartrate

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

14.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Leberart

Tablet

Artichoke leaf ekstraktı 100 mq, Silimarin 70 mq, Soybean ekstraktı 150
mq, Helichrysum arenarium bitkisinin tozu 50 mq

Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

03.01.2019

Müsbət

Lenorma

Kapsul

Selen -0.11 mq

Maqnezium stearat, Mikrokristalin
selluloza

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

11.01.2019

Müsbət

Kapsul

Chitosane 1800 mg,Vitamin C 120 mg, Lecithine 120 mg, Citrus
bioflavonoids 20 mg

Lipo Reduct

Lutax AMD Plus

Magnelept

Kapsul

Tablet

№1

Vitamin C-120 mg,Vit E-40 mg,Zink-15 mg,Copper-0.5 mg,Lutein-3
mg,Zeaxanthin-0.19 mg,Anthocyanins-5 mg,omega 3 fatty acids-73.5
mg,docosahexaenoic acid-64.5 mg,eicosapentaenoic acid-9 mg

Magnesium lactate (eq.to Mg 46.35 mg) 450 mg, Vitamin B6 5 mg,
Passion flower extract (Passiflora incarnata) 50 mg

Cellulose, magnesium stearate, silicon İronMaxx Nutrition
GmbH
dioxide

Silicon dioxide,highdispers(E 551)4.688 mg,Coconut oil hydr-40
mg,Lecithin(E322)-5 mg

Ayanda
GmbH&Ko.KG

Microcrystalline cellulose,corn starch,
polyvinylpyrrolidone,vegatable
S.C.Laboratoarele
magnesium stearate,vegatable stearic
Medica S.R.L
acid and vegatable silicon dioxide

Almaniya

Almaniya

Rumıniya

28.01.2019

18.01.2019

31.01.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LEBERART(tablet №30) adlı məhsul
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırıcı və bu orqanın 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LENORMA (kapsul,№ 60) adlı
məhsul Se elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lipo Reduct (kapsul, №100) adlı məhsul
idmançılar üçün yağ yandırmağa kömək edən 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: qablaşma üzərində xarici
dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutax AMD Plus (kapsul, N 30) adlı
məhsul C,E vitaminlərin,Zn,Cu mineralların, lutein və zeaksantin
karatinoidlərin əlavə mənbəyi kimi tpviyə 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:Məhsulun " istifadə üzrə təlimat"da "əks göstərişlər bəndi
"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq. Xəstəliklər
zamanı həkim lə m əsləhətləşm ə zəruridir!" kim ikorrektə olunm alıdır

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnelept ( tablet, №60 ) adlı
məhsul mərkəzi sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: "Qida əlavəsi"
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir

Magnised Forte

Master Mind

Maston Plus

Meganorm

Valeriana officinalis root extract 100 mg, Melissa officinalis leaf extract
100 mg, Magnesium sulphate 150 mg, Vitamin B6 3 mg

Tablet

Şərbət

Kapsul

Şərbət

Megatron

Tablet

Mineral Complex

Kapsul

Moviment

Daxilə qəbul
edilən məhlul

100ml

Bacopa Moniery-100 mq, Convolvulus Pluricalis-50 mg, Asparagus
Recemosus-25 mg, Centella Asiatica-25 mg

Magnesium salts of fatty acids,
microcrystalline cellulose

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

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

Qarğıdalı nişastası (324mq), jelatin
kapsullar (120mq)

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

6x10

Indol 3 karbinol - 300mq,Yashil cay ekstrakti - 60mq,Izoflovin soya - 60
mq,Selen - 150mkq

150ml

Palsgaard® CITREM 3302
(emulqator), limon turşusu monohidratı
Fish oil - 1800 mg, Omega - 3 - 500 mg, EPA - 216 mg, DHA - 180 mg, E330, qlükoza - fruktoza şərbəti, kalium
Biofaktor Sp.z.o.o
Vitamin E - 1 mcg
sorbat E202, ksantan kitrəsi E415,
limon dadlandırıcısı, kola dadlandırıcısı,
su.

3x10

15ml

Türkiyə

Rumıniya

Türkiyə

29.01.2019

15.01.2019

07.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnised Forte ( tablet, №30) adlı
məhsul mərkəzi sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Valerian" bitkisinin
Azərbaycan dilində təcüməsinin "Pişikotu" bitkisi kimi,"Melissa" bitkisinin
"Bədrənc" bitkisi kimi qeyd edilməsi tövsiyə olunur.Həmçinin, istifadə
üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin "12 yaşdan
yuxarı" qeyd edilməsi zəruridir.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTER MİND(şərbət,100 ml)
məhsul l öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə
ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliynin Farmakoloji və
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14 tarixində təstiq
olunmuş ”Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair
metodiki tövsiyələr”-ə əsasən yuxarıda adı çəkilən məhsul tərkibində
BFMQƏ- n tərkibində qadağan olunan bitkilərin siyahısından olan
Convolvulus pluricaulis bitkisi daxildir( bax əlavə 3)

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTON PLUS(kapsul N 60) adlı
məhsul qadın reproduktiv orqan və töxumalarının patoloji proseslərinin
kompleks müalicəsində və profilaktikasında, estrogenlərin orqanizmdə
tənzimləndirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və
məhsulöz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda: "Xüsusiyyətləri" bəndini " reproduktiv
orqan və töxumalarının patoloji proseslərinin kompleks müalicəsində və
profilaktikasında, estrogenlərin orqanizmdə tənzimləndirici kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ;" Əks göstərişlər və əlavə təsirlər" bəndində "xəstələr
tərəfindən yaxşı qəbul olunur" ifadəsinin ləğv olunması,. “Xəstəliklərin
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ normal qidalanmanı
əvəz etm ir”
ifadələrinin əlavə olunm asızəruridir.

Polşa

11.01.2019

Müsbət

Magnesium citrate (eq.to Mg 100 mg) 881,91 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
HCl) 6 mg

Starch, microcrystalline cellulose,
polyvinylpyrrolidone, opadry white,
croscarmellose sodium, magnesium
stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol,
deionized water

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

31.01.2019

Müsbət

Potassium 1200 mg,Calcium 800 mg, Magnesium 376 mg, İron 14 mg,
Zinc 10 mg, Manganese 2 mg, Copper 1 mg, İodine 150 mcg, Selenium
55.2 mcg, Chromium 40 mcg

Magnesium stearate, silicon dioxide,
tricalcium phosphate

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

28.01.2019

Müsbət

Xolekalsiferol 50 000 BV (1 ml-də 30 damcı, 1 damcıda 110 BV vitamin
D3 )

Günabaxanın tumunun yağı,
Butilhidroksi anisol (BHA)

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

17.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Meganorm (şərbət 150ml) adlı məhsul
omeqa-3 yağ turşularının 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: qablaşma üzərində məhsulun istehsal tarixi göstərilməlidir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megatron (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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndi "14 yaşdan yuxarı
uşaqlar və böyüklər:1 kapsul gündə 1dəfə yeməkdən sonra" kimi
korrektə olunsun.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Mineral Complex (kapsul, №130) adlı
məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşmır. Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Moviment( daxilə qəbul üçün
məhlul,15 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.

Multivitamin Complex

Natura Mix Sostegno
(Natura Miks Sosteqno)

Neukron

NeuroEffect

Kapsul

Vitamin A 800 mcg,Vitamin D3 5 mcg, Vitamin E 12 mg, Vitamin C 80 mg,
Vitamin B1 1.1 mg, Vitamin B2 1.4 mg, Vitamin B6 1.4 mg, Vitamin B12
Cellulose, silicon dioxide, magnesium
2.5 mcg, Niacin 16 mg, Pantothenic acid 6.0 mg, Vitamin K 75 mcg, Folic
stearate
acid-200 mcg, Biotin 50 mcg

məhlul

Lyophilized Royal jelly (characterized in 10-hydroxydecenoic acid) - 200
mg, Acerola (Malpighia punicifolia) fruits concentrated juice - 750 mg,
Mix of concentrated juices (1,87 g) Cyanidin-3 composed by: Bilberry
(Vaccinium myrtillus) fruits concentrated juice - 750 mg, Elderberry
(Sambucus nigra) fruits concentrated juice - 750 mg, Blackberry (Rubus
fruticosus) fruits concentrated juice - 370 mg (titrated in total
anthocyanosides 0.4% expressed as cyanidine-3glucoside chloride - 7,5
mg)

Oral məhlul

məhlul

15qx10

10mlx10

10mlx10

Choline monosodium salt 500 mq, equal to choline 102 mg

Water, Strawberry natural flavoring,
Honey, Apple fruit juice concentrate

water, fructose, sodium lactate
sol.60%, potassium sorbate, citric acid

İronMaxx Nutrition
GmbH

Aboca S.p.A

BioDue Spa

Almaniya

İtaliya

İtaliya

25.01.2019

10.01.2019

11.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multivitamin Complex (kapsul, №130) adlı
məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Natura Mix Sostegno (məhlul 15q №10)
adlı məhsul yorğunluq halları, mövsüm dəyişiklikləri, gərgin gündəlik
fəaliyyət 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 dərm an vasitəsideyil.
Qey: İstifadə qaydasında "böyüklər gündə yarım və ya bir flakon" olaraq
düzəliş edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Neukron (oral məhlul, 10 mlx10) xoiln
inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,məhsulun
tərkibində olan xolin inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Dərman vasitəsi deyil" yazısının, "Əks
göstərişlər" bölməsinin qeyd edilməsi və "Müalicə kursu" yazısının ləğv
edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş NeuroEffect (məhlul 10 ml №10) 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: İstifadə üzrə təlimatın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması,
istifadə qaydasıında "böyüklər 1flakon gündə 1 dəfə" kimi tərtib
olunması və "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.

Citicoline sodium-500 mg

Maltodextrin, Anti-caking agent:
Magnesium stearat, Silicon dioxide,
Water, Fructose, Preservatives:
Potassium sorbat, Sodium benzoat,
Peach flavor, Acidity regulator: Citric
Acid

BioDue Spa

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

28.01.2019

Müsbət

İtaliya

21.01.2019

Normafol

Tablet

2x15

Folic acid - 400 mcg

ludipress (lactose monohydrate,
povidone, crospovidone), magnesium
stearate, microcrystalline cellulose,
corn starch, croscarmellose sodium

Normodrop

məhlul

15ml

Cholecalciferol (vitamin D) - 50 000 BV (1 damcıda 110 BV)

sunflover oil, butilhidroksi anisol (BHA)

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

21.01.2019

Müsbət

Normolux (Normoluks)

Şərbət

150ml

Natrium bikarbonat 50 mq, Nanə yağı 5 mq, Cirə yağı 5 mq, Razyana
yağı 5 mq

Deionizə olunmuş su, sukraloza, kalium
sorbat, natrium benzoat E211

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

17.01.2019

Müsbət

NucleoSpire (DNA-RNA gel
2%)

inyeksiya
üçün gel

2.0ml

Compex purine-pyrimidine bases AGTC (adenine-guanine-thyminecytosine) 2.0%

phosphate buffer

Farmzaşita FDUM

Rusiya

30.01.2019

Müsbət

500ml

Saturated fatty acids 0.98 g, MCT 0.5 g, Monounsturated fatty acids 0.54
g, Polyunsaturated fatty acids 1.6 g, Omega-3 fatty acids 0.26 g, EPA
0.03 g, DHA 0.02 g,Sugar 0.44 g, Lactose 0.05 g, Protein 3.8 g, Salt
0.25 g, Na 100 mg, K 150 mg, Ca 75 mg, Mg 20 mg, P 65 mg, CI 100
mg, Fe 1.2 mg, Zn 1.2 mg, Cu 150 mkq, I 13 mcg, Cr 7 mcg, F 0.10 mg,
Mn 0.20 mg, Mo 10 mcg, Se 7 mcg, Vitamin A 90 mcg, Vitamin D 1 mcg,
Vitamin E 1.5 mg, Vitamin K 7 mcg, Vitamin B1 0.20 mg, Vitamin B2 0.2
mg, Vitamin B6 0.2 mg, Vitamin B12 0.3 mcg, Vitamin C 10 mg, Niacin
1.8 mg, Folic acid 30 mcg, Pantothenic acid 0.60 mg, Biotin 5.0 mcg,
Choline 30 mg, Beta-carotene 0.10 mg

water, maltodextrine, calcium citrate,
potassium citrate, potassium
hydrogenphosphate, sodium cloride,
magnesium carbonate

B.Braun
Melsungen AG

Almaniya

04.01.2019

Müsbət

Nutricomp Standart

məhlul

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normafol (tablet №30) adlı məhsul fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Normodrop (məhlul 15 ml) adlı məhsul
vitamin D-nin 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 dərman
vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Normolux (şərbət,150 ml) adlı məhsul köp,
kolit, dispepsiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsideyil.
NucleoSpire (DNA-RNA gel 2%), inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlçədən
doldurulmuş şprisdə №1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim edilmiş Nutricomp Standart (məhlul, 500 ml) adlı
məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan qida olub, tərkib və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Oksidar-L

Omega 3 Professional

Osteocal-D (Osteokal-D)

OsteoForce

Alpha lipoic acid 100 mg, Coenzyme Q 10 100 mg, L-carnitine 300 mg,
Selenium (as Sodium Selenite heptahydrate 276.5 mcg) 83 mcg

Tablet

Kapsul

Şərbət

Tablet

3x20

Fat saturates 0.26 g, EPA 0.18 g, DHA 0.12 g

200ml

Calcium citrate 200 mg, Magnesium sulphate 100 mg, Cholecalciferol
0.005 mg

3x10

Osteolis

Tablet

2x15

Ostin

Şərbət

150ml

Qeyri-invaziv
mezoterapiya
2 plastik
PBSerum Extreme Firmness üçün toz, 2 x
konteynerdə x
Complex Professional
20 ml, 1
2.2
applikator, 1
adapter

lactose, sorbitol, starch, polyvinyl
pyrrolidone, polyviol, titanium dioxide,
talc, polyethylene glycol, magnesium
stearate, silicone dioxide

gelatine, glycerol, water

Maximum Sağlık
Ürünleri Ltd

German Forge
Sports Nutrition

sodium benzoate, Blackberry aroma,
Peppermint oleum, tricalcium
Zeyus Gida
phosphate, guar gum, glycerin, sorbitol, Takvieleri Karışım
citric acid monohydrate, deoinize water,
Ürünleri
potassium sorbate

Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca+2 74 mg), Calcium
Phosphate (Dibasic) dehydrate - 860 mg (as elemental Ca+2 200 mg; as
Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl
elemental P+5 155 mg), Magnesium hydroxide - 150 mg (as elemental pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide,
Talc, Polyethylene glycol, Magnesium
Mg+2 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (as
elemental Zn+2 10 mg), Copper Gluconate -10.7 mg (as elemental Cu+2
stearate, Silicone dioxide
1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg

Türkiyə

Almaniya

Türkiyə

24.01.2019

28.01.2019

11.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oksidar-L (tablet, №30) adlı məhsul
orqanizmi yad təsirlərdən qorumaq üçün tövsiyə olunan, antioksidant
təsirə malik BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşmır.Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan
yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, "Dərman vastəsi deyil"
yazısının qeyd edilməsi və həmçinin qablaşma üzərində istifadə qaydası
bölməsində "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd
edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3 Professional (kapsul, №60) adlı
məhsul idmançılarda omeqa-3 yağ turşularının 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Osteocal-D(şərbət, 200 ml) adlı məhsul D
vitamini, Kalsium və Maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.Belə ki,məhsulun tərkibindəki inqredientlər gündəlik
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş OsteoForce (tablet №30) adlı məhsul
osteoporozun profilaktıkası 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteolis (tablet №30) adlı məhsul
D,K vitaminlərin və Ca mineralın 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""Dozalanma" bəndində " böyüklər:" yazısı
əlavə olunsun;"Xüsusi xəbərdarlıqlar və ehtiyatlılıq tədbirləri" bəndində
"Üç yaşdan kiçik uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür" yazısı ləğv
olunsun; Əks göstərişlər" bəndi "Preparatın hər hansı bir komponentinə
qarşı individual həssaslıq" kim ikorrektə olunsun

Maximum Sağlık
Ürünleri Ltd

Türkiyə

24.01.2019

Müsbət

Vitamin K2 (Menakvinon-7) 22.5 mkq,Kalsium-400 mq,Vitamin D3-2.5
mkq

Qarğıdalı nişastası, Bərkidici vasitə
(Mikrokristallin Sellüloza), Yapışqanlığın
qarşısını alan vasitə (Silikon Dioksid,
Kroskarmelloza Natrium, Maqnezium
stearat), Karboksimetilsellüloza
natrium, Örtük ( Titan dioksid,
Hipromelloza, Polivinil Alkohol,
Polietilen Qlikol, Polidekstroza, Talk).

MedPharma,
spol.s.r.o

Çex
respublikası

29.01.2019

Müsbət

Calcium lactate 278 mg, Vitamin D3 400 IU, Magnesium chloride (eq.to
Mg 28 mg) 230 mg, Zinc gluconate ( eq.to 1.5 mg)10 mg

potassium sorbate, sodium benzoate,
glucose syrup, sucrose, sucralose,
aroma,water

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

14.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ostin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul D
vitamini və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Sodium Ascorbate 20%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 0.5%,
Sodium hyaluronate 0.5%, r-Clostridium Histolyticum Collagenase
0.01%.

Aqua, Dimethyl MEA, Sodium
phosphate, Sodium Chloride

PROTEOS Biotech

İspaniya

30.01.2019

Müsbət

PBSerum Extreme Firmness Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda
N10 və həlledici, 20 ml, flakonda N2, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan,
qırışlara qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
PBSerum Renewal Multivit Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10,
üz dərisi üçün yerli istifadə olunan nəmləndirici kosmetik vasitə kimi
tövsiyə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil.
PBSerum Renewal Vit Radiant Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda
N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, piqmentasiyaya qarşı tövsiyə
olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
PBSerum Wrinkle Hyaluronic Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda
N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, qırışlara qarşı tövsiyə olunan
kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

PBSerum Renewal Multivit
Complex

toz

5x2 plastik
konteynerdə

R-Bacillus Licheniformis Keratinase 32.96%, Niacinamide 32.96%,
Sodium hyaluronate 13.18%, Panthenol 10.99%, Pyridoxine HCL 4.39%,
Lipase 3.3%,Thiamine HCL 2.22%

PROTEOS Biotech

İspaniya

30.01.2019

Müsbət

PBSerum Renewal Vit
Radiant Complex

toz

5x2 plastik
konteynerdə

Sodium ascorbate 94.34%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 4.72%,
Sodium hyaluronate 0.94%

PROTEOS Biotech

İspaniya

30.01.2019

Müsbət

PBSerum Vrinkle Hyaluronic
Complex

toz

5x2 plastik
konteynerdə

Sucrose 88.61%,Sodium hyaluronate 6.21%, r-Bacillus Licheniformis
Keratinase 5.18%

PROTEOS Biotech

İspaniya

30.01.2019

Müsbət

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline
cellulose, Sugar, Corn starch, Gum
Arabic

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

23.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Plenux (tablet №30) adlı məhsul
vitaminlərin 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
dərman vasitəsi deyil.

water for injection

BR Pharma Co.
Ltd

Cənubi
Koreya

18.01.2019

Müsbət

PN Cell Regation Skin Healer, inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən
doldurulmuş şprisdə №2, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil.

Plenux (Plenuks)

Tablet

3x10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 140
mcg, İron 17 - mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium 30 mcg, Natural carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin
B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU), Vitamin E
- 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 15 mg

PN Cell Regation Skin
Healer

İnyeksiya
məhlulu

1ml

Polydeoxyribonucleotide 2%

Polide D3

Polstoun

Damcı

Daxilə qəbul
edilən məhlul

22.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

uyğunsuzluq

300ml

Qatırquyruğu gövdəsinin ekstraktı-420 mq, Mercani meyvə yarpağlarının
ekstaktı-520 mq, Tozağacı yarpağının ekstraktı-220 mq,
Adaçayıyarpağının ekstraktı-70 mq, Rozmarin yarpağının ekstraktı-170
mq, Ayıqulağı yarpağının ekstraktı-170 mq, Dərman limonotu meyvəsinin
ekstaktı-170 mq, Çobanyastığı gövdə çiçək ekstraktı-100 mq, Ayrıqotu
köksapının ekstaktı-170 mq, Böyrəkotu yarpağının ekstaktı-100 mq

Sodium benzoat (E211), Potassium
sorbat (E202), Su

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

low fat cocoa powder, sucralose,
steviol glycoside

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

25.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Protein 90 Haselnuss (toz, 2350q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə
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:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

glucose syrup, fructose syrup, water,
palm fat, glycerol, strawberry powder,
flavour, citric acid, microcrystaline
cellulose, palm oil, carmine

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Protein Bar Strawberry (baton 35 q) adlı
məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə
tövsiyə olunan xüsusi qida 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 Protein Professional Cookies&Cream
(toz, 2350 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək
məqsədi ilə 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan
yazıların Azərbaycan dilində və "istifadə qaydası" bölməsində "gündə 1
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

2350q

Protein Bar Strawberry

Baton

35q

Protein blend - 35%, whole milk chocolate - 17% (sugar, whole milc
powder, cocoa butter, coca mass, emulsifier (lecithins (soya)), vanilla
extract)

Şərbət

Türkiyə

Olive oil

toz

Pulmar

Müsbət

Cholecalciferol 1.25 mg

Protein 90 Haselnuss

toz

04.01.2019

15ml

İsoleucine 4400 mg, Leucine 7900 mg, Lysine 6300 mg, Valine 4400 mg,
Phenylalanine 5300 mg, Threonine 4000 mg, Methionine 1300 mg,
Tryptophan 1100 mg, Glutamine 19200 mg,Asparagine 11900 mg,
Arginine 7400 mg, Proline 5500 mg, Serine 4800 mg, Alanine 4200 mg,
Glycine 4200 mg, Tyrosine 3500 mg, Histidine 3000 mg,Cysteine 1600
mg

Protein Professional
Cookies&Cream

Türkiyə

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

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

2350q

İsoleucine 4200 mg, Leucine 6800 mg, Lysine 2200 mg, Valine 4200 mg,
Phenylalanine 5000 mg, Threonine 2700 mg, Methionine 1500 mg,
rice crispies,xanthan gum, acesulfam
Tryptophan-1000 mg, Glutamine 34600 mg, Asparagine 4100 mg,
K, sodium cyclamate,low fat cocoa
Arginine 3700 mg, Proline 12000 mg, Serine 4800 mg, Alanine 2700 mg,
powder, aspartame, saccharin-sodium
Glycine 3200 mg, Tyrosine 3500 mg, Histidina 2000 mg, Cysteine 1800
mg

100ml

Biyan balı-45 mq, Adi cirəgülü ekstraktı-5 mq, Adaçayı ekstraktı-3.11 mq,
Ammonium qliserrizat-3 mq, Evkalipt yağı-2.44 mq, Nanə yağı-1.12 mq,
At şabalıdı-2 mq, Ryazyana ekstraktı-1.89 mq, Kəklikotu ekstraktı-0.33
mq

İsoleucine 4189 mg, Leucine 7810 mg, Lysine 6390 mg, Valine 3976 mg,
Whey protein concentrate( whey
Phenylalanine 2272 mg, Threonine 4615 mg, Methionine 1491 mg,
protein (Milk), emulsifer (lecithins),low
Tryptophan 1278 mg,
fat cocoa powder, flavouring,
Glutamine 11999 mg, Asparagine 7384 mg, Arginine 2130 mg, Proline
sweetener ( sucralose, steviol
3905 mg, Serine 3692 mg, Alanine 3408 mg, Glycine 1278 mg, Tyrosine
glycosides
2130 mg, Histidine 1420 mg, Cysteine 1633 mg

Pure Whey Protein Milk
Chocolate

toz

900q

QT Fill Plus AQ

İnyeksiya
məhlulu

1.1ml

Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%

Distilə olunmuş su,Kalium
sorbent,Ammonium xlorid

water for injection

German Forge
Sports Nutrition

A Pharma Health
Products Co.

Almaniya

Türkiyə

30.01.2019

04.01.2019

“SIM MED” MMC şirkətininin 27.11.2018-ci il tarixli məktubuna cavab
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “A Pharma Sağlık Ürünləri A.Ş” şirkətinin
istehsalı olan PULMAR (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair müvafiq
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, məhsul haqqında
qənaətbəxş məlumat alınmamışdır və ekspertiza zamanı aşağıdaki
catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur:
-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənədlə
məhsulun istifadə üzrə təlimatı və qablaşdırmanın üzərindəki
inqredientlərin adları arasında uyğunsuzluqlar aşkar olunmuşdur.
Həmçinin, bitki ekstraktlarının hansi bioloji fəal maddəyə görə
Xitam
standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən həmin inqredientin
verilən
dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmas ını təyin etmək mümkün deyil);
müraciətlər
- məhsul 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə edildiyi halda, onu böyüklərə təyin
etmək zəruridir( belə ki, məhsulun tərkibinə dair istehsalçı tərəfdən
təqdim olunmuş sənədə əsasən onun tərkibində biyan bitkisi
mövcuddur);
- son məhsulun qablaşdırmasının eskizi əvəzinə onun aşağı keyfiyyətli
olan şəkilitəqdim olunm uşdur.
Təkrar ekspertiza üçün sənədlər 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 təqdim olunm alıdır.

German Forge
Sports Nutrition

Almaniya

25.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pure Whey Protein Milk Chocolate (toz,
900 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək
məqsədi ilə 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:"İstifadə qaydası" bölməsində "2 xörək
qaşığı (25 q) toz 250 ml suda həll etməklə 3 dəfə qəbul etmək"
tövsiyəsinin, qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və
xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

S.Thepharm
Co.,LTD

Cənubi
Koreya

18.01.2019

Müsbət

QT Fill Plus AQ, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş
şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsideyil.

QT Fill Plus Deep, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən
doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
QT Fill Plus Fine, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş
şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
QT Fill Plus Sub-Q, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən
doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Restylane Skinboosters Vital (inyeksiya
üçün məhlul 1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Restylane Volume (inyeksiya üçün
məhlul 1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan
tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil

QT Fill Plus Deep

İnyeksiya
məhlulu

1.1ml

Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%

water for injection

S.Thepharm
Co.,LTD

Cənubi
Koreya

18.01.2019

Müsbət

QT Fill Plus Fine

İnyeksiya
məhlulu

1.1ml

Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%

Water for injection

S.Thepharm
Co.,LTD

Cənubi
Koreya

18.01.2019

Müsbət

QT Fill Plus Sub-Q

İnyeksiya
məhlulu

1.1ml

Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3%

water for injection

S.Thepharm
Co.,LTD

Cənubi
Koreya

18.01.2019

Müsbət

Restylane Skinboosters Vital

İnyeksiya
məhlulu

1ml

Hyaluronic acid stabilized - 20 mg, lidocaine hydrochloride - 3 mg

sodium chloride, Sodium Phosphate
Dibasic Anhydrous, Sodium Phosphate
Monobasic Anhydrous, water for
injection

Q-Med AB

İsveç

08.01.2019

Müsbət

Restylane Volume

İnyeksiya
məhlulu

1ml

Cross linked hyaluronic acid - 20 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg

sodium chloride, disodium hydrogen
phosphate anhydrous, dipotassium
hydrogen phosphate, water for injection

Q-Med AB

İsveç

08.01.2019

Müsbət

Ribolisin

Oftalmoloji
məhlul

8ml

Hyaluronic acid sodium salt - 0,1500 g, sodium chloride - 0,4300 g,
Sodium dihydrogen phosphate dehydrate - 0,2250 g, Dibasic sodium
phosphate dihydrate - 0,6850 g, L-proline - 0,0752 g, L-glycine - 0,1000
g, L-lysine hydrochloride - 0,0140 g, L-leucine - 0,0108 g, riboflavin
phosphate - 0,0500 g,

Purified water, EDTA disodium, NHydroxymethylglycinate

Sooft Italia S.p.a.,

İtaliya

10.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ribolisin (damcı 8 ml) adlı məhsul buynuz
qişaya qoruyucu və lubrikant təsir məqsədi ilə göz yaşı əvəzedicisi kimi
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Ripped Fast (kapsul №120) 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.

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedaflor B Depression (kapsul №30) adlı
məhsul antidepressant xassəli, zehnin işini aktivləşdirən, beyin sinir
impulslarının ötürülməsini tənzimləyən vasitə olub, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində
alkaloidlərlə, kumarinlərlə və d. bioloji fəal maddələrlə zəngin və geniş
farmakoloji spektra malik olan Withania somnifera (ashwagandha)
bitkisi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair
metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün
qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.

Ripped Fast

Sedaflor B Depression
(Sedaflor B Depreşn)

Vitamin B6 – 0,50 mg, Chromium – 50 mcg, Caffeine anhydrous – 31,25
mg, Green tea extract – 62,50 mg, Milled alfalfa – 200 mg, Dandelion
gelatin, dicalcium phosphate, lactose,
root –23,75 mg, Uva-ursi - 12,50 mg, Cayenne extract – 12,50 mg, Chamagnesium stearate, Soy and milk
de-bugre – 1,25 mg, Choline bitartrate – 87,5 mg, Lecithin - 87,5 mg,
inositol – 12,5 mg

Kapsul

L-Triptofan-300 mq,Maqnezium (magnesium hydroxide )-270
mq,Qızılgülün quru kökün ekstraktı, 3% salidrosidlər (Arctic root dry
extract 3% salidrosides)-50 mq,5-HTP griffoniya ekstraktı (Griffonia
simplicifolia extract)-25 mq, Aşvagandxa(qulançar) quru ekstraktı 1,5%%
vitanolidlər (Hindistan jenşeni) (Ashavagandha dry extract 1,5%
withanolides (Whitania somnifera))-25 mq, Riboflavin (Vitamin B2)-1,4
mq,Fol turşusu (Vitamin B9)-0,2 mq

Kapsul

Kalsium fosfat, sellüloza,vinilpiridolinvinil asetat kopolimer, maqnezium
stearat, silikon dioksid

Baliq avtolizatı (Fish Autolysate)-200 mq,QAYT (GABA GammaAminobutyric acid)-100 mq,Quru passiflora ekstraktı (Passionflower dry
Mikrokristtalik sellüloza, yağ turşunun
extrcat))- 80 mq,L-Teanin-20 mq,Tulsi bitkinin ekstraktı (Ocimum
diqlisedləri, silikon dioksid, maqnezium
Sanctum dry extract)-20 mq,Vitamin B6 HCl (Pyridoxine)-1,4 mq,Vitamin
stearat, HPMC
B12 (Cyaconobalamin)-2,5 µq

Universal Nutrition

Plameca Plantas
Medicinales Y
Complementos
Alimenticios,S.A

ABŞ

İspaniya

25.01.2019

23.01.2019

Plameca Plantas
Medicinales Y
Complementos
Alimenticios,S.A

İspaniya

23.01.2019

Magnesium stearate, microcrystalline
cellulose, gelatin capsul

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

30.01.2019

Howtorn extract-32.6 mq, Valeriana officinalis extract-10.2 mq, Lemon
Balm extract-30 mg, Calcium lactate-33 mg, Magnesium thiosulfate-6.7
mg

Lactose, Dionized water. Strawberry
flavour

Triapharma İlaç
San.Tic.A.Ş

Türkiyə

17.01.2019

Selenium yeast (eq.to Selenium 200 mcg) 150 mg

fibrex, gelatin

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

15.01.2019

Sedaflor B Forte

Kapsul

Sedalux (Sedaluks)

Kapsul

3x10

Passiflora İncarnata L. flower powder extract – 175 mg (approx. 6,337
mg of flavonoids calculated as Vitexin), Valeriana officinalis L.
root&rhizome dry extract – 175 mg (approx. 0,772 mg of Valeric acid)

Sedastat

Damcı

50ml

Selenara

Kapsul

2x15

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Forte(kapsul №30) adlı
məhsul sinir impulslarının ötürülməsini tənzimləyən və nevrotik
reaksiyalar, stress, əsəbi gərginlik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ
Müsbət
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 Sedalux (kapsul №30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
Müsbət
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedastat(daxilə qəbul üçün məhluldamcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nə sakitləşdirici və yuxu pozğunluqları
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
Xitam
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
verilən
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
müraciətlər
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Dozalanma və istifadə qaydası" bəndində
tövsiyə olunan dozalanma yalnız böyüklər üçün saxlanılsın. Uşaqlar
üçün dozalanma ləğv olunsun, belə ki məhsula dair dosyeda uşaqlara
tövsiyələrə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı kifayət qədər məlumat təqdim
olunmayıb.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenara (kapsul, №30) adlı məhsul
öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki,
məhsulun tərkibində olan Selen inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən
maximal istifadə həddini aşır (Tövsiyə olunan miqdar 140-150 mkq)

Sertaza

Skin-cap

Sonarex (Sonareks)

Stresslux Forte (Stressluks
Forte)

Taurin

Thermo Prolean

Tioretin A

Saşe

Sprey

4.6qx20

100ml

Fermentləşdirilmiş maltodekstrin-417 mq, (120 000 BV
serratiopeptidaza) Metilsulforilmetan-150 mg, Bromelayn-45 mq,

Fruktoza, Portagal aromatizatoru,
Limon turşusu, Beta karotin, Qlükoza,
DL-alfa-tokoferol, Askorbil- palmitat,
Steviya qlikozidi, sukralosa, Silisium
dioksid

Zinc pyrithione 0.2%

Isopropyl Myristate, Alcohol Denat,
Isobutane, Propane, Bisabolol,
Polysorbate 80, Butane, Tocopheryl
Acetate

Kapsul

Magnesium lactate 250 mg, Passiflora powder (Passiflora incarnata
herb.) 100 mg, Melissa powder (Melissa officinalis leaf) 75 mg, Valerian
powder (Valeriana officinalis root) 50 mg, Humulus extract (Humulus
lupulus flower) 50 mg, Vitamin B6 3 mg, Iodine 0.03 mg

Kapsul

Passiflora İncarnata L. flower powder extract – 175 mg (approx. 6,337
mg of flavonoids calculated as Vitexin), Valeriana officinalis L.
root&rhizome dry extract – 175 mg (approx. 0,772 mg of Valeric acid)

3x10

Kapsul

Taurin 2700 mg

Erbozeta S.p.A

Chemigroup
France

Microcrystalline cellulose, magnesium
stearate, silicone dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Magnesium stearate, microcrystalline
cellulose, gelatin capsul

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Magnesium stearate, silicon dioxide

İronMaxx Nutrition
GmbH

San-Marino

Fransa

Türkiyə

Türkiyə

Almaniya

10.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

30.01.2019

28.01.2019

“Azəri Med” şirkətinin 17.12.2018 -ci il tarixli məktubuna cavab olaraq
bildiririk ki, San-Marinonun “Erbozeta S.p.A” şirkətinin istehsalı olan
Q144 seriyalı Sertaza (paket №20) 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 məhsulun çəkisi
istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə
uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhsulun çəkisi
4.5599 q olaraq aşkar edildi (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş
Xitam
sənədlərdə 2.85-3.15 q intervalında olduğu qeyd olunm uşdur).
verilən
Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
müraciətlər
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 Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Müsbət

Skin-kap, yerli istifadə üçün sprey, 100 ml, flakonda №1, dərinin
qaşınmasını, qıcıqlanmasını, qızarmasını, dərinin qabıqverməsini və
kəpəklənməsini yüngülləşdirmək üçün tövsiyyə olunan kosmetik
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsideyil.
Qeyd: Məhsula ilkin müraciətdə tərəfimizdən mənfi rəy verilmişdir. Lakin
ərizəçi tərəfindən olan izahata və ələvə olaraq təqdim olunan sənədlərə
əsasən yuxarıda adı cəkilən məhsul kosmetik vasitələrə aid oluna bilər.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonarex ( kapsul, № 30) adlı məhsul,
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin
düzgün qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki, "Passiflora incarnata" bitkisi
"Qonaqotu" kimi, "Melissa officinalis" "Bədrənc" kimi tərcümə edilməlidir.

Müsbət

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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Taurin(kapsul, №130) adlı məhsul
idmançılarda taurin inqredientinin 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:qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan
dilində də qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul
gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Kapsul

Green tea extract 600 mg, Yerba Mate 600 mg, Guarana extract 600
mg, Taurine 300 mg, Citrus Aurantium extract 150 mg, Caffeine 134.4
mg, Vitamin B6 200 mcg, Folic acid 200 mcg, Biotin 150 mcg,Cromium
49.8 mcg

Magnesium stearate

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

25.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Thermo Prolean (kapsul, №100) adlı
məhsul idmançılarda maddələr maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır. Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul
gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin, qablaşma üzərində "Dərman
vasitəsi deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində
də qeyd edilməsi zəruridir.

Oftalmoloji
məhlul

Hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose) - 0,3000 g, Α-lipoic acid0,1000 g, TRIS (hydroxymethyl) - amminometano (tromethamine) 0,1500 g, Boric acid- 0,9730 g, sodium tetraborate - 0,1250 g, Nhydroxymethylglycinate - 0,0020 g, Sodium edetate - 0,1000 g, Sodium
chloride - 0,2460 g, L-proline - 0,0752 g, L-glycine - 0.1000 g, L-lysine
hydrochloride - 0.0140 g, L-leucine - 0.0108 g

Purified water (Up to 100 g)

Sooft Italia S.p.a.,

İtaliya

18.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tioretin A (damcı 8 ml) adlı məhsul gözə
nəmləndirici, qoruyucu və lubrikant təsir göstərən tibbi vasitə olub, tərkibi
ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

8ml

Tiroid Formula

Titan V.2.0 valine

Trio Sinerji

Tusolin

Universal Creatine Povder

Kapsul

toz

2x15

L-Tyrosine 200 mg, Vitamin E 10 mg, Selenium 100 mcg, İodine 100 mcg

gelatin, color E171, microcrystaline
cellulose, magnesium stearate

Elephant Co

Serbiya

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tiroid Formula (kapsul, № 2x15 ) adlı
məhsul l-tirozin amin turşusu, E vitamini, selen və yod minerallarının
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:Qablaşma üzərində xarici
dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə" yazısının
"Bioloji fəllığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

2000q

L-İsoleucin - 1452 mg, L-leucin - 2686 mg, Lysine - 2154 mg, L-valin 1355 mg, Phenylalanin - 774 mg, Threonine - 1549 mg, Methionine - 508
mg, Tryptophane - 436 mg, Glutamine - 4259 mg, Aspargine - 2517 mg,
L-Arginin - 678 mg, Proline - 1307 mg, Serine - 1234 mg, Alanine - 1137
mg, Glycine - 436 mg, Tyrosine - 726 mg, Histidine - 460 mg, Cysteine 532 mg, Vitamin A – 1179,8 mcg, Biotin – 73,9 mcg, Vitamin B1 – 1,6
mg, Vitamin B2 – 2,1 mg, Vitamin B3 – 23,6 mg, Vitamin B5 – 8,9 mg,
Vitamin B6 - 2,1 mg, Vitamin B12 – 3,7 mcg, Vitamin C – 105,6 mg,
Vitamin E – 17,7 mcg, Folic acid – 295,2 mcg, Magnesium – 518,4 mg,
Calcium – 295,1 mg, İron – 18,3 mg, Zinc – 12,8 Mg, Manganese - 2,6
mg, Copper – 1,3 mg, İodine – 195,4 mcg, Selenium – 69,8 mcg

dextrose, maltodextrin, fructose

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Titan V.2.0 valine (toz 2000 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 Trio Sinerji (kapsul, №30) 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.

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

Kapsul

Şərbət

toz

100ml

300q

silicon dioxide, soya lecithin, gelatin,
glycerol, copper complexes of
chlorophyll, titanium dioxide,water

N-acetylcysteine-50mg,Anise essential oil (Pimpinella anisum) –
2.45mcg,Peppermint essential oil (Mentha piperita) – 2.23mcg,Tea tree
essential oil (Malaleuca dendron cajuputil) – 1mcg,Bergamot essential oil
(Citrus bergamia) – 0.88mcg,Thyme essential oil (Thymus vulgaris) –
Sorbitol solution 70%, Vegetable
0.64mcg,Ginger essential oil (Zingiber officinale) – 0.62mcg,Eucalyptus glycerin, Fructose, Potasium sorbate,
essential oil (Eucalyotus globulus) – 0.45mcg,
Strawberry flavour, Caramel dye,
Rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) – 0.45mcg,Caraway
Purified water
essential oil (Carum carvi) – 0.27mcg,Spruce essential oil (Abies alba) –
0.26mcg.

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

11.01.2019

Müsbət

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

31.01.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Universal Nutrition

ABŞ

Creatin Monohydrat - 5 g

yoxdur

Relax Biotech
Private Limited

Hindistan

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Creatine Povder (toz 300 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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

31.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vetenzym (tablet, № 3x10) adlı məhsul
mədə-bağırsaq sisteminin dispeptik pozğunluqları 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı)
qeyd edilməsi və "Həkim təyinatından asılı olaraq" yazısının ləğv
edilməsi zəruridir.

22.01.2019

Vetenzym

Tablet

3x10

Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 30 mg, Activated
charcoal 150 mg

lactose, M.C.C.P 102, dicalcium
phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS,
isopropyl alcohol, sodium starch
glycolate, purified talcum,
croscarmellose sodium, magnesium
stearate

Vitmix Multivitamin

Şərbət

100ml

Balıq yağı 200 mq, Vitamin C 35 mq, Sink 10 mq, Nikotinamid 18 mq,
Vitamin B2 1.7mq, Vitamin B1 1.4 mq, Vitamin A 0.9 mq Vitamin B6 0.7
mq, Vitamin D 0.01 mq

Dieonizə olunmuş su, şəkər, sukraloza,
qliserin, portağal aromatizatoru, limon
turşusu, suvaşqanlığı artıran maddə
(ksantan kitrəsi), BHT, Tvin-80, natrium
benzoat

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

17.01.2019

Müsbət

Ekspertizya təqdim edilmiş Vitmix Multivitamin (şərbət, 100 ml) adlı
məhsul omeqa-3, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Waxy Maize Starch Natural

toz

2000q

Waxy Maize Starch 2000 g

Qeyd edilməyib

İronMaxx Nutrition
GmbH

Almaniya

28.01.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Waxy Maize Starch Natural (toz, 200 q)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə
tövsiyə olunan xüsusi qida olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.Qeyd:qablaşma üzərində xarici dildə olan
yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

XondroAS

Zural kids

Qlükozamin sulfat (Glucosamini sulfatis) 490 mq,Xondroitin sulfat
(Chondroitini sulfatis) 290 mq,MSM (Methylsulfonylmethane) 200
mq,Kollagen II tip (Typ II Collagen) 25 mq,Hialuron turşusu (Acidum
Hyaluronic) 5 mq.

Kapsul

Şərbət

150ml

Mercani şərbəti konsentratı -7200 mq, proantosianidlər-160 mq, FOS156 mq, Vitamin C-30 mq

jelatin

Bitki qliserini, Sorbitol şərbət 70%,
propilen qlikol, Karboksimetilsellulosa,
Natrium benzoat, Distilə olunmuş su

Akson İlaç ve Tıb.
Ürünler
San.Tic.Ltd.Şti

Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Türkiyə

Rumıniya

31.01.2019

25.01.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasənXondroAS (kapsul N 60) adlı məhsul
sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığını qorumaq 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər"
sözünü artırmaq zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zural kids(şərbət. 150 ml) adlı
məhsul sidik yollarında duz və sidik yollarının daş xəstəliklərindən sonra
ikincili infeksiya riskinin azaldılması məqsədilə 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:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulu 4 yaşından
uşaqlara tövsiyə olunması haqqda məlimatın göstərilməsi və bununla
bağlı bu sənədlərdə müvafiq dəyişikliklər edilməsi zəruridir.

