Məhsulun adı

ABC

Aceffect/Aseffekt

Agnuvit Bio

AGRix plus

Aloe Vera Extra Fresh

Buraxılış forması

Kapsul

Şərbət

Kapsul

Miqdar

1x10

150 ml

3 x 10

Tablet

6 x 10

məhlul

500 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

Damian ekstraktı ( Folia Turnera diffusa) - 50 mq, Aqava yarpağının
Laktoza və ya zərdab, Fruktoza, MKS və ya KMS,
ekstraktı (Folia Agavae) - 250 mq, Sink qlükonat (Sink) - 46.3 mq (5.4 mq),
aerosil, Kalsium stearat
Natrium selenit (Selen) - 100 mkq (35 mkq)

N-acetyl-L-cysteine - 200 mg, Vitamin C - 40 mg, Thyme f.e - 67 mg,
Drosera f.e. - 67 mg, Hedera f.e. - 67 mg, Althea f.e. - 67 mg

Vitex agnus castus seed dry extract - 150 mg, Serratiopeptidase - 12 mg,
Tocopheryl acetate - 20 mg, Cholecalciferol - 5 mg, Folic acid - 400 mcg,
Syzygium aromaticum leaf dry extract - 25 mg, Curcuma longa dry extract 25 mg, Carica papaya leaf extract - 25 mg

Horny goat weed (Epimedium grandiflora) stem and leaf extract - 150 mg,
L-arginine - 100 mg, Eleutherococcus senticosus root extract - 1 mg,
Eurycoma longifolia root extract - 25 mg, Cordyceps sinensis fruit body - 25
mg, L-taurine - 50 mg, Pine bark extract - 25 mg, Yohimbe bark extract 15 mg, Panax ginseng root and leaf extract - 15 mg, Capsicum frutescens
fruit extract - 3 mg

Aloe vera NFC juice - 99.6 %, Vitamin B6 - 2.4 mg, Vitamin B12
(Cyanocobalamin 0.1 % in ground with mannit) - 3.6 mcg, Vitamin C - 240
mg, Biotin - 160 mcg, Pantothenol - 7.2 mg

Glucose syrup, Water, Sweet orange e.o.,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Cornstarch, Natural gelatin

Microcrystalline cellulose, Dibasic Calcium
Phosphate Dihydrate, Croscarmellose sodium,
Magnesium stearate

Citric acid, Ascorbic acid, Sodium benzoate,
Potassium sorbate

İstehsalçı şirkət

Beauty and Health Ltd

Gricar Chemical SRL

Alisa İlaç Qida Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti

İstehsalçı ölkə

Ukrayna

İtaliya

Türkiyə

Rəy tarixi

09.06.2020

04.06.2020

09.06.2020

Rəy

Müsbət

Müsbət

Mənfi

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/846/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
ABC(kapsul № 10) adlı məhsul kişi reproduktiv
orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

B/822/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən
ACEFFECT/ASEFFEKT (şərbət, 150 ml) (Seriya
nömrəsi: 0165 , istehsal tarixi: 01.04.2020, son
istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul kəskin və
xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

B/839/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Agnuvit Bio (kapsul, № 30) adlı məhsul
qadınlarda hormonal balansı tənzimləyən vasitə
kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.
Belə ki, istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair
sənədə əsasən Cholecalciferolun miqdarı 5 mq
təşkil edir, bu, da Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində
təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair
metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini(30 mkq) aşır(
bax əlavə 1).
Həmçinin,məhsulun qablaşdırma ilə istifadə üzrə
təlimatda verilən tərkib,stehsalçının təqdim etdiyi
tərkibə dair sənədlə uyğunlaşmır;Syzygium
aromaticum(mixək) bitkisinin istifadə olunan
xammalı "yarpaq" göstərilib.

Natstim Ltd

Bolqarıstan

03.06.2020

Müsbət

B/803/2020

Medicure Naturproducte AG

Almaniya

12.06.2020

Müsbət

B/876/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasənAgrix Plus (tablet, № 60) adlı məhsul kişi
reproduktiv sisteminin xəstəliklərinin profilaktikası və
müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda və qablaşmada qeyd edilən "həb"
sözünün "tablet" sözü ilə "qida əlavəsi" yazısının
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Aloe Vera Extra Fresh( məhlul, 500 ml) adlı məhsul
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:a)Tərkib rəyə uyğun olaraq təqdim
olunsun(istehsalçının tərkibə dair təqdim etdiyi
sənədə əsasən);
b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tib l
ld

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Aloe Vera Extra Fresh

məhlul

500 ml

Alpim

Kapsul

3 x 10

Şam

1,5 qr

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Aloe vera NFC juice - 99.6 %, Vitamin B6 - 2.4 mg, Vitamin B12
(Cyanocobalamin 0.1 % in ground with mannit) - 3.6 mcg, Vitamin C - 240
mg, Biotin - 160 mcg, Pantothenol - 7.2 mg.

Çaytikanı yağı-200mq, dekspantenol-100mq, hialuron turşusu-5mq

Köməkçi maddələr

Citric acid, Ascorbic acid, Sodium benzoate,
Potassium sorbate

Bərk yağ

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Medicure Naturproducte AG

Almaniya

12.06.2020

Müsbət

Complete-Pharma Co.,Ltd

Tailand

19.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/877/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Aloe Vera Extra Fresh( məhlul, 500 ml) adlı məhsul
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:a)Tərkib rəyə uyğun olaraq təqdim
olunsun(istehsalçının tərkibə dair təqdim etdiyi
sənədə əsasən);
b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunm alıdır

T/98/2020

Alsevag

Alsokar

Altaflora Gastrogel

Amfitron

Amino 2222

Şərbət

Şərbət

150 ml

L-carnitine - 800 mg, Stabilized oxygen - 30 mg

500 ml

Pıneapple (Ananas comosus L.) juice concentrate - 9.46 g, Aloe vera leaf
powder - 400 mg, Elder (Sambucus nigra L.) leaf powder - 30 mg,
Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) root extract - 30 mg, Mint (Peppermint L.)
leaf powder - 20 mg, Green anise (Pimpinella anisum L.) seed powder - 20
mg, Pineapple juice dry extract - 2 mg, Artichoke (Cynara scolymus L.)
extract 2.5% cynarin leaf extract - 1.5 mg, Papaya (Carica papaya) fructus
dry extract - 1 mg

Kapsul

3 x 10

Tablet

1

Omega-3 fish oil - 500 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60 mg

Oligofructose, Stevia dry extract, Purified water,
Potassium sorbate (E202)

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

Gelatin, Glycerin

Protein blend (Whey Powder, Whey Protein Concentrate, Soy Protein
Stearic acid, Palmitic acid, Hydroxypropyl
Isolate, Whey peptides) – 2 g, Essential Amino Acids ( Tryptophan, Valine,
methylcellulose, Polydextrose, Medium chain
Threonine, Isoleucine, Leucine, Phenylalanine, Methionine) – 0.937 g,
triglycerides, Croscarmellose sodium, Soy lecithine,
Conditionally Essential Amino Acids (Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine,
Silica, Enzyme Complex (Amylase, Protease,
Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 0.778 g, Nonessential Amino Acids
Cellulose, Lactase, Lipase)
(Aspartic acid, Serine, Glycine, Alanine) – 0.507 g

Saşera-Med MMC

Alta Care Laboratorires

Rusiya

Fransa

31.05.2020

12.06.2020

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Alsevag, Konturlu
yuvalı qablaşmada şam, 10x1.5q” iltihabəleyhinə,
antibakterial və antiseptik təsirə malik olan köməkçi
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

B/772/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Alsokar (şərbət, 150 ml) adlı məhsul metabolik
prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində
olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi, köməkçi maddələrin tərkibə aid sənədə və
rəyə uyğun olaraq qeyd edilm əsi,
b)Qablaşmada "istifadə qaydası" bəndində
"böyüklər" yazısının qeyd edilm əsi,
c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "Həkim göstərişi ilə dozalanma dəyişdirilə
bilər" yazısının "Digər hallarda həkim ilə
məsləhətləşməli" yazısı ilə əvəz edilməsi və

B/871/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Altaflora Gastrogel (şərbət, 500 ml) adlı məhsul
həzm sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amfitron (kapsul,
№ 30) (Seriya nömrəsi: 2334667, istehsal tarixi:
01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Grida LTD

Litva

08.06.2020

Müsbət

B/834/2020

Optimum Nutrition

ABŞ

30.06.2020

Müsbət

B/964/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Amino 2222 (tablet №160) adlı məhsul idmançılar
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Amino Energy

Buraxılış forması

Miqdar

toz

270 g

Şərbət

125 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Amino blend (Micronized Taurine, Micronized L-Glutamine, Micronized LArginine, Micronized L-Leucine, Carnosyn Beta-Alanine, Micronized
Citrulline, Micronized L-İsoleucine, Micronized L-Valine, Micronized LTyrosine, Micronized L-Histidine, Micronized L-Lysine, Micronized LPhenylalanine, Micronized L-Threonine, Micronized L-Methionine) – 5 g,
Energy blend (Caffeine, Green tea extract (Camellia sinensis) (leaves)
(standardized for EGCG), Green coffee extract (bean)) – 160 mg

Glutamic acid - 100 mg, L-Tryptophan - 100 mg, Choline-bitartrate - 75 mg,
Glycine - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, Acorus calamus
root dry extract - 50 mg, Paeonia anomala L root dry extract - 75 mg,
Salvia officinalis leaf dry extract - 40 mg, D-pantothenat,calcium - 50 mg,
Thiamine chloride - 0.75 mg, Riboflavin - 0.5 mg, Pyridoxine hydrochloride 2.5 mg, Cyanocobalamine - 1.2 mcg

Köməkçi maddələr

Citric acid, Natural And Artificial Flavors, Malic acid,
Silicon dioxide, Calcium silicate, Gum blend
(cellulose gum, xanthan gum, carrageenan),
Sucralose, FD&C Blue # 5

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid,
Sucralose, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Deionized water, EDTA

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Amino Energy (toz 270 g) adlı məhsul idmançılar
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin 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

Optimum Nutrition

ABŞ

16.06.2020

Müsbət

B/884/2020

SUNMED İlaç Kozmetik
Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ

Türkiyə

31.05.2020

Mənfi

B/781/2020

Aminopanten Baby

Arginon-L

Gelatin (Bovine) (E441), Vegetable Magnesium
Stearate (E470b), Silica (E551)

NBTY Manufacturing, LLC

ABŞ

17.06.2020

Müsbət

B/898/2020

Fibrex, Gelatine

Norfachema (Solepharma
üçün)

Litva

24.06.2020

Müsbət

B/933/2020

Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin D3 - 200 IU, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin
B2 - 1.2 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Nicotinamide - 6
mg, Calcium pantothenate - 6.5 mg, Folic acid - 50 mcg, Biotin - 20 mcg,
Lysine - 150 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid,
sucralose, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Deionized water, EDTA

SUNMED İlaç Kozmetik
Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ

Türkiyə

01.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

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

Calcium phosphate dihydrate, Avicel PH102, PVP
K30, Acdisol, Magnesium stearate

Kapsul

50

L-arginine - 500 mg

Kapsul

15 x 2

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

Şərbət

125 ml

Artifar

ASTRAQAVİT

Atıgen

Tablet

1

A Pharma Sağlık Ürünleri
A.S

Türkiyə

19.06.2020

Müsbət

B/907/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminopanten Baby
(şərbət 125 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan preparat
olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində BFMQƏ-n
tərkibində istifadə üçün qadağan olunan Paeonia
anomala bitkisi mövcuddur ( bax: Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14cü il tarixində təsdiq olunmuş“Təbii mənşəli
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-əlavə
2).Həmçinin, məhsulun tərkibində mövcud olan bitki
mənşəli inqredientlərin pediatriada istifadəsi də
Avropa Dərman Agentliyi (EMEA) tərəfindən tövsiyə
olunmur.Məhsulu 3 dəfə tövsiyə etdikdə bəzi
inqredientlər tövsiyə olunan dozanı aşır.Məhsulun
tərkibində olan bəzi inqredientlər qablaşma, təlimat
və tərkibə aid sənəd ilə uyğunlaşmır.Bundan başqa,
laboratoriya analizi zamanı məhsulun qeyri-şəffaf
maye olduğu aşkar edilmişdir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Arginon-L (kapsul №50) adlı məhsul argininin əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ARTİFAR
(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 110420, istehsal
tarixi: 22.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2022)
adlı məhsul qaraciyərin funksional fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə qeyd
edilməsinə baxmayaraq qablaşma və təlimatda
"silimarin" inqredienti ilə bağlı olan səhv aradan
qaldırılmayıb.Bir daha nəzərinizə çatdırırıq
ki,"silimarin" ala qanqal bitkisinin ehtiva etdiyi maddə
olduğu üçün və tərkibə aid sənəddə bu inqredient
barədə məlumat verilmədiyi üçün adı çəkilən
maddənin adının qablaşma və təlimatda tərkibə aid
hissədə ləğv edilməsi zəruridir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Atıgen (tablet, №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət
sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
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:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində
olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi,
b)"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin

Məhsulun adı

Ayased

Ayevit

Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan
Hazırlanmış Fitoçay № 5 (Komfort
həzm)

Buraxılış forması

məhlul

Kapsul

fitoçay

Miqdar

50 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Gaba – 125 mg, Glycine – 75 mg, Pyridoxine hydrochloride – 0.005 mg

1 x 20

Vitamin E (as alpha-tocopheryl acetate) - 50 mg, Vitamin A (as retinol
palmitate) - 1.5 mg

1,5 qr

Kuril tea-50%, Chamomile herb-20% Rose hips fruits-10%,Plantain leaves10 %,Bupleurum herb-10%

Köməkçi maddələr

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized
water

İstehsalçı şirkət

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma Merkezi

İstehsalçı ölkə

Türkiyə

Rəy tarixi

21.05.2020

Rəy

Müsbət

Rəy №

B/759/2020

B/864/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AYEVİT (kapsul,
№ 20) (Seriya nömrəsi: 130319, istehsal tarixi:
01.03.2019, son istifadə tarixi: 01.03.2021) adlı
məhsul A və E vitaminlərinin 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.

B/895/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan Hazırlanmış
Fitoçay №5 /Komfort həzm(filtr-paket, 1,5 qr №30)
adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub,
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və
dərman vasitəsi deyil.

Soybean oil, Gelatin (E 441), Glycerol emulsifier (E
442), Purified water

Farma AD

istifadə olunmayıb

Sibirskoe Zdorovye 2000
MMC

istifadə olunmayıb

Sibirskoe Zdorovye 2000
MMC

Rusiya

22.06.2020

Müsbət

B/918/2020

istifadə olunmayıb

Sibirskoe Zdorovye 2000
MMC

Rusiya

22.06.2020

Müsbət

B/922/2020

istifadə olunmayıb

Sibirskoe Zdorovye 2000
MMC

Rusiya

23.06.2020

Müsbət

B/921/2020

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Elastem Co., LTD

Cənubi Koreya

17.06.2020

Müsbət

T/110/2020

Bolqarıstan

Rusiya

11.06.2020

17.06.2020

Müsbət

Müsbət

Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan
Hazırlanmış Fitoçay № 6 (Qaraciyər
qorunması)

fitoçay

1,5 qr

Corn styles with stigmas-18, 3 %, Tansy flowers-15,6 %, St. John's wort
herb-15,0 %,Peppermint leaves-15, 0 %,Chamomile flowers-13,3 %,Rose
hip fruits-12,8 %,Knot-grass herb-10,0%

Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan
Hazırlanmış Fitoçay № 9
(Karbohidratlara nəzarət)

fitoçay

1,5 qr

bean fruit carpels-35%;blueberry shoots-25%, eleutherococcus rhizome
and roots of -15 %; alfalfa herb-10,0 %; sage leaves-5,0 %;chaga5%;burdock roots-5%.

fitoçay

1,5 q

Mezoteropeftik kokteyl

10 ml

məhlul

50 ml

Gamma aminobutyric acid – 150 mg, Glutamine – 200 mg, Glycine – 100
mg, Ginkgo biloba leaf extract – 50 mg, Riboflavin – 2 mg, Nicotinic acid –
15 mg, Pyridoxine – 1.1 mcg, Cyanocobalamin – 1.2 mcg

Potassium sorbate (E202), Purified water

Saşera-Med MMC

Rusiya

01.06.2020

Müsbət

B/782/2020

Şam

1,5 q

Balqabaq toxumu yağı-200mq

Bərk yağ

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/94/2020

linden (flowers and leaves)-30%;Apples (pieces of fruit)-25%;mint leaves20%;chamomile flowers-15%;oregano herb-10%.

Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan
Hazırlanmış Fitoçay №4 (Yüngül nəfəs)

Bellazzare

Water-97.0%, Sodium Chloride-1%, Juglans Regia (Walnut) Seed Extract0.1%, Aesculus hippocastanum (Horse Chestnut) Extract-0.1%,
Ophiopogon Japonicus Root Extract, Betula Alba Leaf Extract-0.1%, Water1.194%, Phenoxyethanol-0.006%, Butylene Glycol-0.4%

Berol-M

Betapro

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Ayased (məhlul 50 ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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
Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan Hazırlanmış
Fitoçay №6 /qaraciyər qorunması(filtr-paket, 1,5 qr
№30) adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan Hazırlanmış
Fitoçay № 9 /Karbohidratlara nəzarət(filtr-paket, 1,5
qr №30) adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan Hazırlanmış
Fitoçay №4/Yüngül nəfəs(filtr-paket, 1,5 qr №30)
adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub,
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və
dərm an vasitəsideyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bellazzare, 10ml №3
inyeksiya üçün məhlul" adlı məhsul
kosmetologiyada sellülitə qarşı tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Berol-M (məhlul 50 ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib
olunması "həkim göstərişi ilə dozalanma dəyişdirilə
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Betapro, Konturlu
yuvalı qablaşmada şam, 10x1.5q”, uroloji
xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsinin
optimallaşdırılması üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Bifidumbakterin

Bifidumbakterin

Buraxılış forması

Məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya
məsaməli kütlə

Məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya
məsaməli kütlə

Məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya
məsaməli kütlə

Miqdar

2x5

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU

Köməkçi maddələr

Saccharose, Sodium citrate, Dextran

İstehsalçı şirkət

FZ BİOFARMA MMC

İstehsalçı ölkə

Ukrayna

Rəy tarixi

03.06.2020

Rəy

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/808/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən
BİFİDUMBAKTERİN (flakon, məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) (Seriya
nömrəsi: 50320A1, istehsal tarixi: 22.04.2020, son
istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən
BİFİDUMBAKTERİN (flakon, məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) (Seriya
nömrəsi: 40320A2, istehsal tarixi: 22.04.2020, son
istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

2x5

Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU

Saccharose, Sodium citrate, Dextran

FZ BİOFARMA MMC

Ukrayna

03.06.2020

Müsbət

B/809/2020

2x5

Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU

Saccharose, Sodium citrate, Dextran

FZ BİOFARMA MMC

Ukrayna

03.06.2020

Müsbət

B/811/2020

Bifidumbakterin

Bifidumbakterin

Bifikomb

Bifikomb

Məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya
məsaməli kütlə

2x5

toz

10

toz

10

Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU

Lyophilized probiotic blend (Bifidobacterium infantis HA-116, Lactobacillus
rhamnosus HA-111, Lactobacillus acidophilus HA-122) - 1x109 CFU, Inulin 1000 mg

Lyophilized probiotic blend (Bifidobacterium infantis HA-116, Lactobacillus
rhamnosus HA-111, Lactobacillus acidophilus HA-122) - 1x109 CFU, Inulin 1000 mg

Saccharose, Sodium citrate, Dextran

FZ BİOFARMA MMC

Ukrayna

03.06.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən
BİFİDUMBAKTERİN (flakon, məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) (Seriya
nömrəsi: 40320A1, istehsal tarixi: 22.04.2020, son
istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

B/812/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən
BİFİDUMBAKTERİN (flakon, məhlul hazırlamaq
üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) (Seriya
nömrəsi: 20320, istehsal tarixi: 22.04.2020, son
istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Bifikomb( toz-saşe № 10) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi: 320/50UB226-1 , istehsal tarixi:
01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2022)
bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən 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.

Maltodextrin, Ascorbic acid

Harmonium İnternational İnc

Kanada

23.06.2020

Müsbət

B/929/2020

Maltodextrin, Ascorbic acid

Harmonium İnternational İnc

Kanada

23.06.2020

Müsbət

B/930/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Bifikomb( toz-saşe № 10) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi: 320/50UB226, istehsal tarixi: 01.03.2020,
son istifadə tarixi: 01.03.2022) bağırsaq
mikroflorasını tənzimləyən 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.

Məhsulun adı

Bio-Cin

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioCin (şərbət, 120 ml) adlı məhsul həzm sisteminin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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:a)İstifadə qaydası bəndinin rəyə müvafiq
olaraq qeyd edilməsi,
b)Qablaşmanın Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın
tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm ası,
c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq
elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Şərbət

120 ml

Dry yeast extract - 133.5 mg, Malt extract - 55.5 mg, Lecithin - 200 mg

Carboxy methyl cellulose, Polysorbate 80, Citric
acid, Nipagen sodium, Nipazol sodium, Glycerin,
Sucrose, Vanilla flavor, Caramel E 150, Purified
water

Arab Company for
Pharmaceuticals and
Medicinal Plants

Misir

02.06.2020

Müsbət

B/801/2020

məhlul

330 ml

Organic Black chokeberry juice - 100 %

yoxdur

Medicure Naturproducte AG

Almaniya

17.06.2020

Müsbət

B/889/2020

Biocura Aronia

Biohyalux Hyaluronan Soft Tissue Filling
Gel

BioHyalux Hyaluronan Soft Tissue Filling
gel Deep Dermis

inyeksiya üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate cross linked-20 mg/ml

Physiological sodium chloride phosfat buffer pH-6.8- Bloomage Freda Biopharm
Co.Ltd
7.5

Çin Xalq
Respublikası

Physiological sodium chloride phosfat buffer pH-6.8- Bloomage Freda Biopharm
Co.Ltd
7.5

Çin Xalq
Respublikası

inyeksiya üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate cross linked-20 mg/ml

inyeksiya üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate cross linked-20 mg/ml

Physiological sodium chloride phosfat buffer pH-6.8- Bloomage Freda Biopharm
7.5
Co.Ltd

inyeksiya üçün gel

1 ml

Sodium hyaluronate cross linked-20 mg/ml

Physiological sodium chloride phosfat buffer pH-6.8- Bloomage Freda Biopharm
7.5
Co.Ltd

11.06.2020

Müsbət

T/106/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Biohyalux
Hyaluronan Soft Tissue Filling Gel, inyeksiya üçün
gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil.

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

11.06.2020

Müsbət

T/105/2020

Çin Xalq
Respublikası

11.06.2020

Müsbət

T/104/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “BioHyalux
Hyaluronan Soft Tissue Filling gel Fine Lines,
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada
üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Çin Xalq
Respublikası

11.06.2020

Müsbət

T/103/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Biohyalux
Hyaluronan Soft Tissue Filling Gel Lips, inyeksiya
üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada dodaqların
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

BioHyalux Hyaluronan Soft Tissue Filling
gel Fine Lines

Biohyalux Hyaluronan Soft Tissue Filling
Gel Lips

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Biocura Aronia (məhlul 330 ml) adlı məhsul
hüceyrələrin metabolizmini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

yağ

125 ml

Black Cumin Seed Oil 5 ml/ 5 ml

istifadə olunmayıb

Universe Pharma İlaç Sanayi
ve Ticaret LTD. ŞTİ

Türkiyə

17.06.2020

Müsbət

B/893/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
BLACK SEED OİL / QARA ZİRƏ YAĞI(yağ, 125 ml)
adlı məhsul soyuq preslənmə üsulu ilə qara
zirrə(Nigella sativa) bitkisindən alınmış piyli yağıqida məhsulu olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə B F M Q Ə və dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Qablaşdırmanın üzərində olan "Gida
əlavəsi" yazısı"G ida m əhsulu" ilə əvəz olunsun;
b) saxlanılma şəraiti rəyə uyğun olaraq

1

Vitamin C (as ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin E (as d- Alpha tocopheryl
succinate ) - 10 mg, Biotin - 300 mcg, Magnesium (as oxide) - 125 mg, Zinc
(as oxide) - 7.5 mg, Manganese (as amino acid chelate) - 1 mg, Chromium
(as amino acid chelate) - 67 mcg, Banaba leaf (1% extract)(Lagerstroemia
speciosa) - 25 mg, Guggul 10% extract (resin) - 50 mg, Bitter melon 4:1
extract (fruit) - 50 mg, Licorice root extract - 50 mg, Cinnamon
(Cinnamomum cassia) bark powder - 50 mg, Gymnema sylvestre leaf
powder - 50 mg, Yarrow flowers powder - 25 mg, Cayenne pepper
powder(40M HU/g)(fruit) - 10 mg, Juniper Berry powder - 25 mg, White
Mulberry leaf powder - 25 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg, L-taurine - 25 mg

BLACK SEED OİL / QARA ZİRƏ YAĞI

Blood Sugar

Breynavit

Kapsul

Şərbət

150 ml

Şərbət

120 ml

Gamma-aminobutyric acid - 100 mg, Glutamic acid - 35 mg, Glycine - 25
mg, Magnesium oxide - 25 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1 mg

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

Gelatin (bovine), Microcrystalline cellulose, Rice
flour, Vegetable magnesium stearate, Silicon
dioxide

Vitalabs, İNC

Sorbitol syrup 70 %, Glycerin vegetable,
S.C. Pharmex Rom İndustry
Carboxymethylcellulose, Sodium benzoate, Purified
S.R.L
water, Propylene glycol, Banana flavor

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

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

ABŞ

05.06.2020

Müsbət

B/827/2020

Rumıniya

24.06.2020

Müsbət

B/936/2020

Türkiyə

11.06.2020

Müsbət

B/858/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Breynavit (şərbət, 150 ml (Seriya nömrəsi:
10340520, istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə
tarixi: 01.05.2023)) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Broncholife (şərbət 120 ml) adlı məhsul kəskin və
xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsi zamanı
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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
BRONXONAT(şərbət,100 ml) adlı məhsul
respirator 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 dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Növbətli sertifikatlaşdırmaya qədər məhsulun
texniki şərtlərini hazırlamağınız və müvafiq qaydada
Respublika standartlaşdırma orqanları tərəfindən
təsdiqləməyiniz zəruridir.

BronchoLife

BRONXONAT

Bulaxin

Şərbət

100 ml

toz

1

Şirin biyanın (Glycyrrhiza glabra) kök və kökümsovunun duru ekstraktı - 9.3
ml, Dərman gülxətmisinin (Althaea officinalis) kökünün duru ekstraktı - 9.3
ml, Adi cirə meyvələrinin distillatı - 9.3 ml, İri bağayarpağının (Plantago
major) yarpaqlarının duru ekstraktı - 6.98 ml, Dəvədabanı (Tussilago
farfara) yarpaqlarının duru ekstraktı - 6.98 ml, Üçrəng və çöl bənövşəsinin
(Viola tricolor, Viola arvensis) otunun duru ekstraktı - 4.65 ml

L - arginine - 1500 mg, Vitamin E acetate std.50% (Vitamin E - 36 mg) 72 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Zinc gluconate (Zinc - 15 mg) - 113 mg, Inositol
- 100 mg, Quercetin - 20 mg, Maca (Lepidium meyenii Walp) root dry
extract - 150 mg, Sodium selenite (Selenium - 83 mcg) - 180 mcg

Saccharose, Glycerin, Pectin, Citric acid, Sodium
benzoate, Purified distilled water

Sorbitol (E 420), Sucralose (E 955), Aroma, Silica
(E 551)

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
BLOOD SUGAR(kapsul № 60) adlı məhsul qanda
şəkərin səviyəsini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq
göstərilsin

Herba Flora MMC

Azərbaycan

31.05.2020

Müsbət

B/779/2020

Gricar Chemical SRL

İtaliya

29.06.2020

Müsbət

B/948/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Bulaxin (saşe № 15) adlı məhsul qadın və kişi cinsi
xəstəlikərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Tablet

6 x 10

Calcium carbonate - 1736 mg (Calcium 625 mg), Cholecalciferol - 4 mg
(Vitamin D3 10 mcg)

Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc,
Magnesium salts of fatty acids, Cross-linked
Sodium carboxymethylcellulose

Olimp Laboratories Sp. z.o.o

Polşa

02.06.2020

Müsbət

B/793/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Calcium D3 Forte (tablet, №60) adlı məhsul kalsium
mineralı və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji
təsirlər" bəndi "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi ilə
əvəz olunsun. Belə ki, BFMQƏ-lər bu təsirlərə malik
olmurlar.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
inqredientlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları
da təqdim olunmalıdır.

jelatin kapsullar

2x15

Red Clover d.e (Trifolium pratense) - 100 mg, Indole -3-carbinol - 100 mg,
Broccoli sprout d.e. (Brassica oleracea) - 92.5 mg, Boswellia resin d.e.
(Boswellia serrata) - 75 mg, Vitex fruit d.e. (Vitex agnus castus) - 3 mg, Soy
bean d.e. (Glycine max) - 50 mg, Vitamin K2 - 25 mcg

Gelatine, Magnesium stearate

Primea Limited

Latviya

25.06.2020

Müsbət

B/940/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CARBORİN,
kapsul №30 (Seriya nömrəsi: L40920A; İstehsal
tarixi: 30.03.2020; Son istifadə tarixi: 30.09.2022)
adlı məhsul qadın xəstəliklərində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici inqredientlərin 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: istehsalçının rəydə olduğu kimi göstərilməsi
zəruridir.

Kapsul

-

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.47 mg) - 0.681172 mg, Thiamine
hydrochloride (Vitamin B1 - 0.37 mg) - 0.653025 mg, Riboflavin (Vitamin
B2 - 0.47 mg) - 0.595663 mg, L- carnitine base (L-carnitine - 117 mg) 146.25 mg

Vegetable capusule, Purified Aloe vera concentrate
(ınner leaf), Magnesium stearate, Pycnogenol,
Microcrystalline cellulose, Shııtake mushroom
powder, Grape extract (92% polyphenols) and 100
PPM trans - resveratrol

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

İtaliya

11.06.2020

Müsbət

B/863/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CELL
ACTİVATOR/HÜCEYRƏ AKTİVATORU (kapsul, №
90) (Seriya nömrəsi: 199458D, istehsal tarixi:
19.11.2018, son istifadə tarixi: 19.11.2020) adlı
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

örtüklü tablet

1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin D3
Crospovidone, Magnesium stearate,
- 5 mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 62.5 mcg, Folic Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Opadry II
acid - 200 mcg, Pantothenic acid - 7.5 mg, Niacinamid - 20 mg, Vitamin B1
blue
- 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin B12 - 2.5
mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine 100 mcg, Iron - 5.0 mg, Magnesium – 100 mg, Manganese – 2 mg,
Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125
mg

Pfizer Consumer
Manufacturing İtaly S.R.L

İtaliya

02.06.2020

Müsbət

B/799/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Centrum® Multivitamin complex from A to Zinc
(tablet№30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd1: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
inqredientlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları
da təqdim olunm alıdır.
Qeyd2: Məhsulun adı hissəsində dəyişiklik edildiyi
üçün rəy dəyişdirilir.

örtüklü tablet

1

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-αCrospovidone, Magnesium stearate,
Tocopheryl acetate) - 18 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg,
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Opadry II
Grey 47U1475002
Vitamin C - 120 mg, Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic acid
- 9 mg, Niacinamide - 24 mg, Vitamin B1 - 1.65 mg, Riboflavin (Vitamin B2)
- 2.1 mg, Vitamin B6 - 2.1 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Calcium - 162 mg,
Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 2.1 mg,
Magnesium - 100 mg, Manganese - 2 mg, Molybdenum - 50 mcg,
Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125 mg

Pfizer Consumer
Manufacturing İtaly S.R.L

İtaliya

23.06.2020

Müsbət

B/925/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Centrum® Silver Multivitamin complex from A to
Zinc (Centrum® Silver multivitamin kompleksi ASinkə qədər), (tablet №30) adlı məhsul 50 yaşdan
yuxarı insanlar üçün vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

Calcium D3 Forte

Carborin

Cell Activator / Hüceyrə Aktivatoru

Centrum® Multivitamin complex from A
to Zinc / Centrum® A-dan Sinkə qədər
multivitamin kompleksi

Centrum® Silver Multivitamin complex
from A to Zinc (Centrum® Silver
multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər)

Məhsulun adı

Chela-Mag B6

Chela-Zinc

Buraxılış forması

Kapsul

Miqdar

4 x 15

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Magnesium bisglycinate (as Magnesium amino acid chelate Albion™)
Maltodextrin, Magnesium oxide, Magnesium salts of
(Magnesium - 100 mg) - 465.97 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 Olimp Laboratories Sp. z.o.o
fatty acids, Gelatine, E 171
2.1 mg) - 2.56 mg

Kapsul

2 x 15

Zinc bisglycinate (Zinc amino acid chelate Albion®) - 75 mg (Zinc 15 mg)

Daxilə qəbul üçün
məhlul

20 ml

Vitamin D3 1.0 MIU/g an oily liquid as crystalline vitamin D3 in MCT 0,0005 g (equivalent of 12,5 µg cholecalciferol)

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Magnesium
salts of fatty acids, Hard gelatine (bovine), Colour: Olimp Laboratories Sp. z.o.o
E171

İstehsalçı ölkə

Polşa

Rəy tarixi

01.06.2020

Rəy

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/783/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Chela-Mag B6 (kapsul, №60) adlı məhsul
maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda və stikerdə məhsulun tərkibində olan
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi və "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Chela-Zinc (kapsul, №30) adlı məhsul sink
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: a) İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji
təsirlər" bəndi "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi ilə
əvəz olunsun. Belə ki, BFMQƏ-lər bu təsirlərə malik
olmurlar.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
inqredientlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları
da təqdim olunmalıdır.

Polşa

02.06.2020

Müsbət

B/792/2020

Polşa

17.06.2020

Müsbət

B/900/2020

Chole spray

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Chole Spray (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml) adlı
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Məhsulun istehsalçısının düzgün qeyd
edilməsi

Chondrocol

B/814/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Chondrocol (kapsul, №60) adlı məhsul Seriya
nömrəsi: 33243 , istehsal tarixi: 01.10.2019, son
istifadə tarixi: 01.03.2022) sümük və qığırdaq
toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
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:Sonuncu verdiyimiz rəydə istifadə üzrə
təlimatda məhsulun ümumi xüsusiyyətləri və
"istifadəsinə göstərişlər"bəndində "aşağıda
göstərilən hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunur" ifadəsini əlavə etmək haqqında qeydimizə
baxmayaraq, yeni seriyalı məhsulda buna əməl
olunmamışdır.Deyilənləri nəzərə alaraq göstərilən
qeydin əməl olunması zəruridir.

B/791/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CİSTİLENE
(kapsul, № 50) (Seriya nömrəsi: 19I1223 , istehsal
tarixi: 19.09.2019, son istifadə tarixi: 15.09.2023)
adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin funksiyasını
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Bu seriyanın nümunəsi və qablaşma eskizi
tərəfimizdən rəy verilmiş əvvəlki məhsulun
dosyesində təqdim edilmiş qablaşma eskizi və
təlimata uyğun deyil.

Cistilene

Kapsul

Kapsul

4 x 15

-

MCT oil

Glucosamine sulfate - 375 mg, Chondroitin sulfate - 50 mg, Collagen - 200
mg, Methylsulfonylmethane - 125 mg, Cetyl myristoleate - 25 mg, Boswellia Maltodextrin clintose, Magnesium stearate, Gelatin
serrata - 50 mg, Turmeric (Curcuma longa) extract - 100 mg

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

PPFK Profarm Sp.z.o.o

Alfa Vitamins Laboratories
Inc

Aboca S.p.A

ABŞ

İtaliya

03.06.2020

02.06.2020

Müsbət

Müsbət

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Daxilə qəbul üçün
məhlul

50ml

Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L.aerial part) - 800 mg,
Valerian fluid extract (Valeriana officinalis L.root) - 638 mg, Hawthorn fluid
extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering tops) - 217 mg, Bitter orange
essential oil (Citrus aurantium L.branches and leaves) - 6 mg

Glycerin, Water

Soria Natural S.A

İspaniya

17.06.2020

Müsbət

B/901/2020

Glycerin

Soria Natural S.A

İspaniya

17.06.2020

Müsbət

B/902/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Composor 05 Valerian complex, daxilə qəbul üçün
məhlul, 50 ml (Seriya nömrəsi: 0590; İstehsal
tarixi:01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2023)
adlı məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd a) yaş hədirəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b) baxmayaraq ki, axırıncı dəfə verdiyimiz rəydə "a"
b di
d l
d t di
l
d
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 08
echina complex, daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml
(Seriya nömrəsi: 0866; İstehsal tarixi: 01.02.2020;
Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul immun
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

Dicalcium phosphate, microcristalline cellulose,
croscarmellose sodium, stearic acid,magnesium
stearate, silica.

Alfa Vitamins Laboratories
Inc

ABŞ

16.06.2020

Müsbət

B/886/2020

Composor 05 Valerian complex

Composor 08 echina complex

Daxilə qəbul üçün
məhlul

50ml

Tablet

15x2

Fluid extract of Echinacea angustifolia D.C. - 2.85 mg, Propolis - 172 mg,
Essential oil of Thymus vulgaris L. flowering tops - 15.64 mg

Korean Ginseng Powder-300 mg,Ginkgo Biloba leaves Extract 24/6 %-30
mg,Ginkgo Biloba leaves powder-50 mg

Curcumed Plus

D3Max

Dekastop

Kapsul

məhlul

3 x 10

100ml

Alisa İlaç Qida Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti

Magnesium citrate - 75 mg, Yarrow (Achillea millefolium) tincture - 0.0027
mg, Pumpkin (Cucurbita) seeds oil - 0.0027 mg, Turmeric (Curcuma longa)
root essential oil - 0.0027 mg, Oregano (Origanum vulgare) aerial part
Sorbitol syrup 70 %, Glycerin, Fructose, Potassium S.C. Pharmex Rom İndustry
essential oil - 0.0018 mg, Thyme (Thymus vulgaris) aerial part essential oil sorbate, Purified water
S.R.L
0.0018 mg, Garlic (Allium sativum) essential oil - 0.0009 mg, Cinnamon
(Cinnamomum verum) bark essential oil - 0.0009 mg

Türkiyə

Rumıniya

08.06.2020

08.06.2020

“İnvest-Plus MMC” tərəfindən 20.02.2020-ci il
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,
Türkiyənın “Alisa İlaç Qida Kozmetik San. Tic. Ltd.
Şti” şirkətinin istehsalı olan D3 00307 seriyalı D3Max
(kapdul №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı
müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi
göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Eyniliyin təyini: vitam in D 3 -- qeyri-m əqbultest
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk
ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə
aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun
təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun
istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur

Xitam
verilən
müraciətlər

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Curcumed Plus(tablet, № 30) adlı məhsul beyin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunm alıdır;
b)"maksimal sutkalıq doza 2 tablet" yazısı ləğv
olunmalıdır;
c)saxlanılma şəraiti, yaş həddi və dozalana rəyə
uyğun olaraq göstərilməlidir.

B/837/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Dekastop(şərbət, 100 ml) adlı məhsul(Seriya
nömrəsi: 5940220 , istehsal tarixi: 01.02.2020, son
istifadə tarixi: 01.02.2023) qurd invaziyalar zamanı
tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə

Məhsulun adı

Dekontrol

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DEKONTROL
məhlul 15 ml (Seriya nömrəsi: 0166; İstehsal tarixi:
01.04.2020; Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı
məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

məhlul

15ml

Vitamin D3 - 50000 IU (500 IU/5 drops - 1000 IU/10 drops)

Sunflower seed oil, Mix of tocopherols

Gricar Chemical SRL

İtaliya

09.06.2020

Müsbət

B/840/2020

Şam

1,5 qr

Xlorofillipt-20mq, 20% xlorheksidin-biqlükonat məhlulu bu da 5 mq
xlorheksidinə uyğundur, Hialuron turşusu-5mq, dekspantenol-100mq

Bərk yağ

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/96/2020

Deksavag

Dendrit

Daxilə qəbulu üçün
məhlul-damcı

50 ml

Melatonin - 1 mg, Glycine - 25 mg, Magnesium sulphate - 3 mg, Pyridoxine
hydrochloride - 1.6 mg, Riboflavin - 0.1 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma Merkezi

Türkiyə

20.05.2020

Müsbət

B/747/2020

Tablet

4x10

DNA - 30 mg, Ascorbic acid - 15 mg

Sorbitol, Calcium stearate

Elit-Farm MMC

Ukrayna

29.06.2020

Müsbət

B/949/2020

Göz üçün damcı

10 ml

Sodium Hyaluronate-0.1g, Sodium Chloride-Enough to 300mOsm/Kg,
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate, Sodium Phosphate Bibasic
Dodecahydrate-Enough to pH 7, L-Proline- 0.001g, L-Glycine- 0.001g, LLysine Hydrochloride-0.0005g, L-Leucine-0.0008g, Riboflavin Sodium
Phosphate-0.0752g, Vitamin E TPGS-0.5g, Water for injection-Enough to
100g

Ayrıca qeyd edilməmişdir

İromed Group S.r.l

İtaliya

02.06.2020

Müsbət

T/91/2020

Glucosamine sulphate - 1350 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 12 mg,
Collagen - 10 mg, Nettle (Urtica dioica L.) leaf extract - 10 mg, Chondroitin
sulphate - 10 mg, Manganese (as Manganese gluconate) - 1 mg

Citric acid, Sodium carbonates, Sorbitols, Flavours,
Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone,
Riboflavins, Acesulfame K+carrier,
Saccharins+carrier, Beetroot powder,

DNK-vit

Drop therapeutic

Duo Stawy MaxiFlex Glucosamıne

Eksopro

Elamin-M

Fışıldayan tablet

Tablet

məhlul

2x15

1

50 ml

Pumpkin seed oil – 150 mg, Saw Palmetto (lap. Saw palmetto, used part Microcyrstalline Cellulose, Stearic Acid, Silica,
fruits) - 100 mg, Pollen – 100 mg, Arginin ( L-arginine) - 80 mg, Vitamin E –
Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose
36 mg, Zinc (Zn) – 22.5 mg, Selen (Se) – 15 mcg

L-arginine – 1.2 mg, L-histidine – 0.7 mg, L-isoleucine – 1.18 mg, L-leucine
– 3.66 mg, L-lysine – 5 mg, L-methionine – 1.8 mg, L-phenylalanine – 1
mg, L-threonine – 0.85 mg, L-tryptophan – 1 mg, L-valine – 1.34 mg

Potassium sorbate (E202), Purified water

Polski Lek S.A

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Saşera-Med MMC

Polşa

Türkiyə

Rusiya

02.06.2020

25.06.2020

04.06.2020

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Deksavag, Konturlu
yuvalı qablaşmada şam, 10x1.5q” iltihabəleyhinə,
antibakterial və antiseptik təsirə malik olan köməkçi
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
DENDRİT(daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı, 50 ml)
adlı məhsul xroniki yuxusuzluğun müalicəsində
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunn 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:Yaş həddi, buraxılış forması, dozalanma,
tərkib, tərkibin hansı həcmə uyğun olması rəyə
uyğun olaraq göstərilsin.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
DNK- vit (tablet № 40) adlı məhsul immun sistemi
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.
Qeyd:a)Qablaşma və təlimatda "istifadə qaydası"
bəndində qeyd edilən "həb sözünün "tablet" sözü ilə
əvəz edilm əsizəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş "Drop therapeutic, 10
ml Göz üçün damcı" adlı məhsul göz səthinin
zədələnmələri zamanı tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

B/795/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duo
Stawy MaxiFlex Glucosamine (fışıldayan tablet,
№30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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

B/945/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Eksopro (tablet, №30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:
SP-0101 , istehsal tarixi: 01.12.2019, son istifadə
tarixi: 01.12.2022) prostat vəzinin hiperplaziya və
adenoması zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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:Təqdim olunan nümünənin içərisində istifadə
üzrə təlimat mövcud deyildi.

B/823/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Elamin-M (məhlul 50 ml) adlı məhsul amin turşuların
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.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq

Məhsulun adı

Enteflavin

Enzimaza Forte

Buraxılış forması

Kapsul

Miqdar

3 x 10

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Lactobacillus reuteri (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 10 mg, Lactobacillus
rhamnosus (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 20 mg, Lactobacillus bulgaricus (eq. to 1
x 10 9 CFU) - 10 mg, Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (eq. to 1 x 10 9
CFU) - 20 mg, Lactobacillus acidophilus (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 10 mg,
Agave standartised extract for 90 % inulin - 1.40 mg, Cichory standartised
extract for 10 % fructooligosacharides - 12.5 mg, Matricaria chamomilla
standartised extract for apigenin - 120 mg

örtüklü tablet

5x10

Pancreatine - 200 mg (eq.to 6600 USP units lipase, 40000 USP units
amylase and 40000 USP units protease), Carica papaya fruit extract - 120
mg (eq.to 6000 units Papaine), Sophora japonica seeds extract
(98%troxerutin) - 100 mg, Ananas comosus fruit extract - 90 mg (eq.to 80
GDU units Bromelaine), Try-05 - 48 mg (eq.to 115200 units trypsine and to
19200 units chymotrypsine)

Şərbət

125 ml

Amylase (from Aspargillus oryzae) - 50 mg, Pepsin - 10 mg

Softgel kapsul

3 x 10

Köməkçi maddələr

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate,
Empty hard capsule

Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium
stearate (E572), Croscarmellose sodium (E468),
Sillicone dioxide (E551), Nutraficient brown
114F265032

Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum,
Citric acid, Trisodium citrate, Sucralose, Potassium
sorbate, Sodium benzoate

İstehsalçı şirkət

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Alisa İlaç Qida Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti

İstehsalçı ölkə

Rumıniya

Rəy tarixi

24.06.2020

Rəy

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/935/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Enteflavin (kapsul № 30 (Seriya nömrəsi:
10820520, istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə
tarixi: 01.05.2022)) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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: Növbəti seriyaların idxalı zamanı "Cichory"
bitkisi Azərbaycan dilinə "Adi kasnı" kimi tərcümə
olunsun.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ENZIMAZA
FORTE tablet №50 (Seriya nömrəsi: 9030420;
İstehsal tarixi: 01.04.2020; Son istifadə tarixi:
01.04.2023) adlı məhsul müxtəlif orqan və
sistemlərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin 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.

Rumıniya

30.06.2020

Müsbət

B/942/2020

Türkiyə

24.12.2019

Müsbət

B/2128/2019

San-Marino

04.06.2020

Müsbət

B/816/2020

Enzyfar

Epakril

Epam 4

Daxilə qəbul üçün
məhlul

30 ml

Krill oil of which (Omega-3 (EPA - 60 mg, DHA - 27.5 mg) - 110 mg) - 500
Gelatin, Strength agents (Glycerol, Sorbitol), Water,
mg, Omega-6 - 15 mg, Total phospholipids (Phosphatidylcholine - 150 mg) Flavorings
200 mg, Astaxanthin - 0.05 mg

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Valerianae officinalis rhizomata cum
radicubus - 600 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 mg, Betulae
pendulae folia - 60 mg, Althaeae officinalis radices - 60 mg, Inulae helenii
Glycerin (E 422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate
rhizomata et radices - 60 mg, Hyperici perforati herba - 60 mg, Urticae
(E202), Water
dioicae folia - 60 mg, Maidis styli cum stigmatis - 60 mg, Menthae piperitae
folia - 60 mg, Taraxaci officinalis radices - 60 mg, Achilleaea millefolii herba 60 mg, Rosae majalis fructus - 60 mg, Mumijo - 60 mg

Erbozeta S.P.A.
(Pharmaluce S.r.l. üçün)

Qeonek-Sib MMC

Rusiya

11.06.2020

Müsbət

B/861/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Enzyfar (şərbət, 125 ml) adlı məhsul həzm
prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin 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 qaydası" bəndinin rəyə müvafiq
l
k
kt dil
i
bl
ü i d
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Epakril (softgel kapsul, №30) adlı məhsul omeqa
yağ turşularının 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:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq
elmi adlarının qeyd edilməsi, məhsulun yararlılıq
müddətinin rəyə uyğun olaraq düzgün qeyd edilməsi
zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Epam 4 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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:Təqdim edilən qablaşmanın üzərində istifadə
olunan stikerdə verilən məlumat ilə dosyenin
içərisində təqdim edilən Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat
uyğunluq təşkil etmir (dosyedə verilən təlimatda

Məhsulun adı

Epam 7

Epam 96

Buraxılış forması

Daxilə qəbul üçün
məhlul

Miqdar

30 ml

Daxilə qəbul üçün
məhlul

30 ml

Tablet

6 x 10

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Herba Echinaceae purpureae - 810 mg, Fructus crataegi chlorocarpae 630 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 252.9 mg, Mumijo - 60 mg, Herba
Thymi serpylli - 45 mg, Flores Helichrysi arenarii - 45 mg, Herba Achilleae
millefolii - 45 mg, Herba Origani vulgaris - 45 mg, Herba Hyperici perforatii 45 mg, Folia Urticae dioicae - 45 mg, Foliae Menthae piperitae - 45 mg,
Folia Plantaginis majolis - 45 mg, Herba Leonuri quinquelobati - 45 mg,
Flores Chamomillae recutitae - 45 mg, Rhizomata Berginae crassifoliae 45 mg, Gemmae et folia Pini silvestris 22.5 x 22.5 mg, Folia et gemmae
Betulae 22.5 x 22.5 mg

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Leonuri cardiaca herba - 600 mg,
Eleutherococci senticosi rhizome et radices - 450 mg, Royal jelly - 300 mg,
Propolis - 294 mg, Bergeniae crassifoliae rhizomata - 60 mg, Origani
vulgaris herba - 60 mg, Hypericum perforati herba - 60 mg, Urticae dioicae
folia - 60 mg, Juniperus communis fructus - 60 mg, Plantaginis majoris folia
- 60 mg, Chamomillae recutitae flores - 60 mg, Carum carvi fructus - 60
mg, Achilleae millefolii herba - 60 mg, Thymi serpylli herba - 60 mg, Betulae
pendulae folia et gemmae 30 x 30 mg, Mumijo - 9 mg

Glucosamine sulfate - 250 mg, Chondroitin sulfate - 200 mg, Methyl sulfonyl
methane - 125 mg, Manganese sulfate (eq.to Manganese - 4.55 mg ) 12.5 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 0.0012 mg

Köməkçi maddələr

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

İstehsalçı şirkət

Qeonek-Sib MMC

İstehsalçı ölkə

Rusiya

Rəy tarixi

16.06.2020

Rəy

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/879/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Epam 7 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı
məhsul orqanizmin müdafiə funksiyasını
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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:Təqdim edilən qablaşmanın üzərində istifadə
olunan stikerdə verilən məlumat ilə dosyenin
içərisində təqdim edilən Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat
uyğunluq təşkil etmir (dosyedə verilən təlimatda
"BAD dərman deyil" yazısın "BFMQƏ dərman deyil"
yazısı ilə əvəz edilməsi, "Əks göstərişlər" bəndinin
rəyə uyğun qeyd edilməsi zəruridir.)

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

Qeonek-Sib MMC

Rusiya

11.06.2020

Müsbət

B/862/2020

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma Merkezi

Türkiyə

08.06.2020

Müsbət

B/829/2020

Epas

Eqloforin

Kapsul

2 x 15

Erudin (Nümunə Student)

Tablet

2 x 15

Şam

1,5 qr

Fa-Prost

Magnesium lactate (Magnesium - 6.12 mg) - 60 mg, Passiflora incarnata
flower extract - 40 mg, Humulus lupulus cone extract - 40 mg,
Eleutherococcus senticosus rhizome extract - 50 mg

Qara qovaq qönçələrinin ekstraktı-80mq, Propolis ekstraktı-80mq, Şabalıd
toxumu ekstraktı-80mq, Çobanyastığı çiçəklərinin ekstraktı-80mq, çiçək
tozcuqları-80mq

Magnesium stearate, Silicon dioxide, Gelatin,
Titanium dioxide

Kakao yağı-1.1q

Global Pharma CM
SP.Z.O.O

Polşa

08.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Pharmacy Laboratories s.c

Polşa

01.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

B/828/2020

T/99/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Epam 96 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı
məhsul Böyrək və sidik-sisteminin funksiyasını
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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:Təqdim edilən qablaşmanın üzərində istifadə
olunan stikerdə verilən məlumat ilə dosyenin
içərisində təqdim edilən Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat
uyğunluq təşkil etmir (dosyedə verilən təlimatda
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Epas (tabletl, № 60) adlı məhsul dayaq-hərəkət
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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 dərman vasitəsi deyil.
Jala Pharma MMC – nin 30.04.2020-ci il tarixli
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın
“Global Pharma CM SP.Z.O.O” şirkətinin istehsalı
olan Eqloforin (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir.
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya
analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 0.3034 q;
(0.2448-0.2992q); tərkibi:0.2293 q olaraq aşkar
edilmişdir.
Həm çinin,
- Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan
komponentlərin texnoloji formaları,Sibir jenşeninin
xammalı düzgün qeyd edilməyib.
- Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin
beynəlxalq elmi adı qeyd edilməyib."İstifadəsinə
tövsiyələr" bəndində Passiflora bitkisinin tərcüməsi
düzgün qeyd edilməyib.
- Qablaşmada Maqnezium laktat komponenti,
məhsulun istehsal, son istifadə tarixlərinin, seriya
nömrəsiqeyd edilm əyib.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki,
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid
olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi
mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi
məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Fa-Prost, Konturlu
yuvalı qablaşmada şam, 10x1.5q” iltihabəleyhinə,
antibakterial və antiseptik təsirə malik olan köməkçi
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Febulus

Ferapin

Ferractin

FerVi-KİD

Buraxılış forması

toz

Şərbət

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

200ml

İstehsalçı şirkət
Saşera-Med MMC

6 qr

Royal jelly - 220 mg, Beetroot juice concentrate - 3400 mg, Vitamin A –
800 mkq, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg.

1

Vitamin B12 - 9 mcg, Folic acid - 500 mcg, Ferrous sulfate - 113.85 mg
(Eq. 34.5 mg of iron), L-serine - 129 mg

Şərbət

150 ml

Ferrous gluconate - 40.12 mg (eq.to Fe 5 mg ), Magnesium citrate - 100
mg (eq.to Mg 13.5 mg), Ascorbic acid - 45 mg, Vitamin B1 - 0.75 mg,
Vitamin B2 - 0.9 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B6 - 1 mg,
Cyanocobalamine (0.1%) - 1.5 mg (eq.to Vitamin B12 1.5 mcg), Vitamin A acetate - 4.6 mg (eq.to Retinol 1500 IU ), Folic acid - 0.2 mg,
Cholecalciferol - 0.95 mg (eq.to Vitamin D3 100 IU ), Vitamin K2
(menaquinone) - 15 mg (eq.to vitamin K2 30 mcg), Calcium Pantothenate –
2.7 mg (eq.to 2.5 mg pantothenic acid)

örtüklü tablet

4 x 10

Phytin - 250 mg

Kapsul

Köməkçi maddələr

Honey, propolis extract, sodium benzoate,
potassium sorbate

Rice flour, Gelatine, Stearic acid, Sodium starch
glycolate, Silica, Magnesium stearate

Medex d.o.o

Gemini Pharmaceuticals. Inc

İstehsalçı ölkə

Rusiya

Sloveniya

ABŞ

Rəy tarixi

Rəy

31.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

30.06.2020

02.06.2020

Müsbət

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/971/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
FERAPİN (şərbət, 200 ml) adlı məhsul
anemiyaların müalicəsi və profilaktikası zamanı
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

B/797/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Ferractin (kapsul, №30 - seriya nömrəsi: 56284,
istehsal tarixi: 01.06.2019, son istifadə tarixi:
01.06.2022) adlı məhsul dəmirin, fol turşusunun və
B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

Sorbitol solution, Glycerin vegetable, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Dextrose, Orange
flavour, Purified water, Tuermeric essential oil

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

23.06.2020

Müsbət

B/926/2020

Wheat starch,Microcrystalline cellulose (E460),
Lactose monohydrate, Talc (E553b), Magnesium
stearate (E470b), Purified water, Opadry II white
33G28707 (Hypromellose E464, Lactose
monohydrate, Macrogol 3000 E1521, Triacetin
E1518)

SOPHARMA AD

Bolqarıstan

22.06.2020

Müsbət

B/913/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
FerVi-KİD (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.

Fitin

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitin
(tablet, №40) adlı məhsul sinir sisteminin fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşma içərisinə yerləşdirilimiş
Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın "əks
göstərişlər" bəndində 4 yaşdan aşağı uşaqlara əks
göstəriş olduğu qeyd edildiyi halda, dosyedə verilmiş
təlimatda 2 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstəriş
olduğu qeyd edilib.Hər iki sənəddə "əks göstərişlər"
bəndində "4 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstəriş
olması barədə" m əlum atın qeyd edilm əsi

FITOZOL

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
FİTOZOL(şərbət,250 ml) adlı məhsul mədə bağrsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran,
helmintozların müalicə və profilaktikasında köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Növbətli sertifikatlaşdırmaya qədər məhsulun
texniki şərtlərini hazırlamağınız və müvafiq qaydada
Respublika standartlaşdırma orqanları tərəfindən
təsdiqləməyiniz zəruridir.

Fodium

Şərbət

250 ml

Tablet

1

Adi dağtərxununun (Tanacetum vulgare) çiçəklərinin duru ekstraktı - 24.55
ml, Çətirli isitməotu (qızılçətir) (Centaurium umbellatum) otunun duru
ekstraktı - 12.28 ml, Mixək (Syzygium aromaticum) qönçələrini duru
ekstraktı - 4.84 ml

Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 9 mcg, Potassium
Iodide - 0.1963 mg (Equivalent of 150 mcg iodine)

Saccharose, Glycerin, Pectin, Citric acid, Sodium
benzoate, Purified distilled water

Matricaria chamomilla extract, Microcrystalline
cellulose (E460), Magnesium stearate (E572),
Sillicone dioxide (E551), Brown Nutraficient
114F265031

Herba Flora MMC

Azərbaycan

31.05.2020

Müsbət

B/780/2020

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

04.06.2020

Müsbət

B/819/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Fodium (tablet №50) adlı məhsul fol turşusu, B12
vitamini və yodun 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.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Tablet

-

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 680 mcg, Thiamine
Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770,
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000,
(Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg,
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg, Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic
Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - acid, Silicon dioxide, Iron oxide yellow (Iron - 0.42
174 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10
mg)
mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 75 mcg, Beta-carotene - 0.72 mg, Iron
- 5.58 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 250 mg, Magnesium - 111.6 mg,
Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) - 1100 mg

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

İtaliya

29.06.2020

Müsbət

B/950/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2.
Vitamin & Mineral Complex Men / Formul 2. Kişilər
üçün vitaminlər və minerallar kompleksi(tablet, №
60) (Seriya nömrəsi: 190476D , istehsal tarixi:
03.03.2020, son istifadə tarixi: 03.03.2022) adlı
məhsul kişilər üçün vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik qida
əlavəs"ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex
Men / Formul 2. Kişilər üçün vitaminlər
və minerallar kompleksi

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex
Men / Formul 2. Kişilər üçün vitaminlər
və minerallar kompleksi

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex
Woman / Formul 2. Qadınlar üçün
vitaminlər və minerallar kompleksi

Tablet

Tablet

-

-

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 680 mcg, Thiamine
(Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg,
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg, Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770,
Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000,
Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic
174 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10
mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 75 mcg, Beta-carotene - 0.72 mg, Iron acid, Silicon dioxide, Iron oxide yellow (Iron - 0.42
- 5.58 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 250 mg, Magnesium - 111.6 mg,
mg)
Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) - 1100 mg

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 425 mcg, Thiamine
(Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg,
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg,
Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) 324 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10
mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 80 mcg, Beta-carotene - 0.45 mg, Iron
- 12.94 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 300 mg, Magnesium - 111.6 mg,
Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) - 1200 mg

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770,
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000,
Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic
acid, Silicon dioxide, Iron oxide red (Iron - 0.06 mg)

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

İtaliya

İtaliya

29.06.2020

29.06.2020

Müsbət

Müsbət

B/951/2020

B/957/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2.
Vitamin & Mineral Complex Men / Formul 2. Kişilər
üçün vitaminlər və minerallar kompleksi(tablet, №
60) (Seriya nömrəsi: 199429F , istehsal tarixi:
18.01.2019, son istifadə tarixi: 18.01.2021) adlı
məhsul kişilər üçün vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik qida
əlavəs"ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2.
Vitamin & Mineral Complex Woman / Formul 2.
Qadınlar üçün vitaminlər və minerallar kompleksi
(tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 199463B , istehsal
tarixi: 22.02.2019, son istifadə tarixi: 22.02.2021)
adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və mineralların
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik qida
əlavəs"ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.

Məhsulun adı

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex
Woman / Formul 2. Qadınlar üçün
vitaminlər və minerallar kompleksi

Buraxılış forması

Miqdar

Tablet

-

Boğaz üçün sprey

30 ml

Frikold

Fubos

Gamalon plus

Tablet

3x10

Şərbət

100 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 425 mcg, Thiamine
(Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg,
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg,
Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) 324 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10
mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 80 mcg, Beta-carotene - 0.45 mg, Iron
- 12.94 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 300 mg, Magnesium - 111.6 mg,
Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) - 1200 mg

Köməkçi maddələr

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770,
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000,
Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic
acid, Silicon dioxide, Iron oxide red (Iron - 0.06 mg)

Eucalyotus extract-1.8g, Chamomile extract-1.8g, Cetratia islandica-1.8g, Thymol, Allantion, Cholorhexidine, Polysorbate, Pure
Salvia extract-1.8g, Glycerin-2.4g, Polisorbat-1.2g, Sodium saccharinwater
0.045g, Eucalyptus globulus oil-0.06g, Polyvinylpyrrolidone-0.06g, Mentol
essential oil-0.06g

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

İtaliya

29.06.2020

Müsbət

B/956/2020

NPL Fitoprodukt MMC

Ukrayna

02.06.2020

Müsbət

T/88/2020

Boswelia serrata standardised extract 90% boswellic acid - 350 mg,
Laminaria japonica, standardised extract 85%, e.q 100 mg Fucoidan - 120
mg, Beta-glucan standardised extract 80% polysaccharide - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium,
Magnesium stearate, Silicone dioxide

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

GABA (Gamma Aminobutyric Acid) - 75 mg, Glycine - 37 mg, Pyridoxine
hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 2.43 mg, Glutamine - 25 mg,
Magnesium sulfate monohydrate (Magnesium - 25 mg) - 142.05 mg

Deionized water, Sugar, Glycerin, Lemon flavor,
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Sucralose

A Pharma Sağlık Ürünleri
A.S

Rumıniya

01.06.2020

Müsbət

B/788/2020

Türkiyə

11.06.2020

Müsbət

B/857/2020

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2.
Vitamin & Mineral Complex Woman / Formul 2.
Qadınlar üçün vitaminlər və minerallar kompleksi
(tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 190483D , istehsal
tarixi: 04.03.2020, son istifadə tarixi: 04.03.2022)
adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və mineralların
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik qida
əlavəs"ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Frikold, Boğaz üçün
sprey, 30 ml” adlı məhsul ağız boşluğunun və
boğazın infeksion iltihabı zamanı tövsiyyə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsideyil.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Fubos(tablet, № 30) adlı məhsul bir çox
xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Gamalon plus (şərbət, 100 ml) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin 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:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin
rəyə və tərkibə aid sənədə uyğun olaraq qeyd
edilməsi, komponentlərin Azərbaycan dilində
tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi,
b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "BFMQƏ" yazısının düzgün qeyd
edilməsi,"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik
və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin" yazısının və rəyə uyğun olaraq "əks
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Məhsulun adı

Gammasiron Forte

Gold KRİLL

Gold Omega 3

Buraxılış forması

Kapsul

Kapsul

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

-

2 x 15

İstehsalçı şirkət

Lipid extract from Antartic Krill oil (Euphausia superba) - 500 mg

Fish oil, Gelatin

Olimp Laboratories Sp. z.o.o

İstehsalçı ölkə

Türkiyə

Polşa

Rəy tarixi

19.05.2020

03.06.2020

Rəy

Rəy №

“Zero Pharma MMC” tərəfindən 15.04.2020-ci il
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,
Türkiyənın “Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti”
şirkətinin istehsalı olan GSN1001 seriyalı
Gammasiron Forte (kapsul №30) adlı məhsulun
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki,
təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Orta çəkisi: dolu kap. 620,1mq(807mq± 10%),
tərkibi:524,3m q(690±10% ) ----U Y Ğ U N D E Y İL.
Xolin məhsula hansı birləşmə şəklində daxil olması
göstərilməmişdir. Tərkibə aid sənəddə məhsulun
tərkibinə daxil olan maddələrin miqdarının hansı ölçü
vahidi ilə ifadə olunm asıgöstərilm əm işdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk
ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə
aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun
təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun
istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Xitam
verilən
müraciətlər

Müsbət

B/806/2020

Kapsul

2x30

Fsh oil concetrate (source of omega-3 acids) - 1000 mg (Eicosapentaenoic
acid 33% EPA - 330 mg, Docosahexaenoic acid 22% DHA - 220 mg, Other
omega-3 fatty acids 10% - 100 mg), Vitamin E (mg α-TE) - 12 mg

Capsule (gelatine, humectant-glycerol, water)

Olimp Laboratories Sp. z.o.o

Polşa

10.06.2020

Müsbət

B/854/2020

toz

744 g

Hydrolyzed Whey Protein Isolate - 19 g, Whey Protein Isolate - 6 g

Cocoa, Natural & Artificial, Lecithin, Salt, Sucralose

Optimum Nutrition

ABŞ

11.06.2020

Müsbət

B/860/2020

Gold Standart 100% İsolate Chocolate
Bliss

Greenflora

Helmiton

Kapsul

20

Şərbət

100 ml

Lactobacillus acidophilus – 1x10⁹ CFU, Lactobacillus casei - 1x10⁹ CFU,
Lactobacillus plantarum - 1x10⁹ CFU, Lactobacillus bulgaricus – 0.5x10⁷
CFU, Bifidobacterium longum - 0.5x10⁷ CFU, Bifidobacterium Infantis 0.5x10⁷ CFU, Bifidobacterium breve - 0.5x10⁶ CFU, Bifidobacterium bifidum
– 0.5x10⁹ CFU, Streptococcus thermophilus - 0.5x10⁹ CFU, Zinc – 10 mg

Juglans regia fruits,peel liquid extract - 500 mg, Polypodium virginianum
whole plant fruit liquid extract - 40 mg, Cucurbita seminibus seed liquid
extract - 250 mg, Tanacetum vulgare flower liquid extract - 250 mg,
Syzygium aromaticum flower liquid extract - 5 mg, Allium sativum bulb liquid
extract - 250 mg, Zingiber officinale rhizome liquid extract - 100 mg, Vitis
vinifera seed liquid extract - 40 mg, Citrus paradisi fruit seed liquid extract 40 mg

İnulin, Gelatin

Universe Pharma İlaç Sanayi
ve Ticaret LTD. ŞTİ

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma Merkezi

Ekspertiza nəticəsi

Türkiyə

03.06.2020

Müsbət

B/815/2020

Türkiyə

01.06.2020

Müsbət

B/789/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Gold KRİLL (kapsul, №30) adlı məhsul omega-3
yağ turşularının 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 "Farmakoloji təsirlər"
bəndi "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi ilə əvəz
olunsun. Belə ki, BFMQƏ-lər bu təsirlərə malik
olmurlar.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Gold Omega 3 (kapsul, №30) adlı məhsul omega-3
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Gold Standart 100% İsolate Chocolate Bliss (toz
744 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Greenflora (kapsul № 20) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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
HELMİTON(şərbət, № 30) adlı məhsul müxtəlif
mənşəli qurd invaziyaları 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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
b)qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda buraxılış

Məhsulun adı

Hepadiet

Buraxılış forması

Miqdar

Tablet

-

Şərbət

100 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Artichoke (Cynara scolymus) leaves powder - 200 mg, Choline bitartrate 100 mg, Milk thistle (Silybum marianum) fruits d.e. 2 % silymarin - 80 mg,
Inositol - 40 mg, L-methionine - 40 mg, Dandelion (Taraxacum officinale)
root d.e. 2 % inulin - 30 mg, Vitamin B6 - 1 mg

Adi alaqanqal (Silybum marianum) toxumlarının duru ekstraktı - 8 ml,
Qumluq ödotu (Solmazçiçəyi) (Helichrysum arenarum) çiçəyinin duru
ekstraktı - 8 ml, İtburunu (Rosa canina) meyvəsinin duru ekstraktı - 8 ml,
Adi boymadərən (Achillea millefolium) otunun duru ekstraktı - 8 ml, Adi
zəyərək (Linum usitatissimum) toxumunu duru ekstraktı - 4.6 ml, Adi dazı
(Hypericum perforatum) otunun duru ekstraktı - 4.6 ml, Üçbölümlü
üçbarmaq (yatıqqanqal) (Bidens tripartita) otunu duru ekstraktı - 4.6 ml

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Dicalcium phosphate, Microcrystalline cellulose,
Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide

ESİ S.p.A

İtaliya

09.06.2020

Müsbət

B/845/2020

Saccharose, Glycerin, Pectin, Citric acid, Sodium
benzoate, Purified distilled water

Herba Flora MMC

Azərbaycan

31.05.2020

Müsbət

B/778/2020

Hepanat

Hepaşok

Herbalifeline Max / Herbalayflayn Maks

Honey Go

Kapsul

3x10

Dry extract of artichoke (Cynara scolymus, leaves) - 201 mg, Dry extract of
milk thistle (Silybum marianum, seeds) - 49.25 mg, Pollen - 125 mg

Silicon dioxide

Medex d.o.o

Sloveniya

25.06.2020

Müsbət

Ekspertiza nəticəsi
əqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Hepadiet (tablet, № 45) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi: V315D , istehsal tarixi: 01.11.2018, son
istifadə tarixi: 01.11.2021) qaraciyərin fəaliyyətini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatın
üzərində tərkib, xüsusən də köməkçi maddələr
rəyə uyğun olaraq göstərilsin(istehsalçının tərkibə
aid təqdim etdiyi sənədə əsasən) və Azərbaycan
dilinə düzgün tərcüm ə olunsun.
b)İstifadə qaydalarında "həb" sözü " tablet" ilə əvəz
olunsun.
c) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunm alıdır.
d)Əvvəlki rəyimizdə göstərdiyimiz nöqsanlar yenidən
təqdim olunmuş nümunədə və dosyeda
kənarlaşdırılm am ışdır.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
HEPANAT(şərbət,100 ml) adlı məhsul qaraciyərin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Növbətli sertifikatlaşdırmaya qədər məhsulun
texniki şərtlərini hazırlamağınız və müvafiq qaydada
Respublika standartlaşdırma orqanları tərəfindən
təsdiqləməyiniz zəruridir.

B/939/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Hepaşok (kapsul № 30) adlı məhsul qaraciyərin
fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin 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 hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE
MAX/HERBALAYFLAYN MAKS (kapsul, № 30)
(Seriya nömrəsi: J59415A, istehsal tarixi:
15.01.2019, son istifadə tarixi: 15.01.2021) adlı
məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının və E
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

Kapsul

2 x 15

DL-alpha tocopherol (Vitamin E - 2.7 mg) - 3 mg, Fish oil 60% MIN TG
(Polyunsaturated fatty acids (Omega-3 - 630 mg), DHA - 216 mg, EPA 378 mg) - 1063 mg

Peppermint oil, Thyme oil, Corn starch, Glycerine,
Carrageenan gum, Sodium phosphate dıbasic
anhydrous

Catalent İtaly S.p.A.

İtaliya

10.06.2020

Müsbət

B/855/2020

Mikro-imalə

3q

Mallow glycerin extract U.A-98%, Honey-2%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

New Fa Dem Srl

İtaliya

19.06.2020

Müsbət

T/113/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Honey Go, Mikroimalə, 6x3q”, adlı məhsul qəbizliyin müalicəsi üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

İmmun-İntercell akut

İmmunomix Plus

İmunol

İndolex

Buraxılış forması

Kapsul

Şərbət

Şərbət

Kapsul

Miqdar

2x10

210 q

150 ml

6 x 10

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Vitamin C(as Ascorbic acid)- 350 mg;Zinc(Zinc-bis glycinate)-10
mg;Selenium(as Sodium selenite)- 100 mkq;Vitamin D3(as Cholecalciferol)20 mkq(800 İ.U.)Bacterium cultures(Bifidobakterium
bifidum,B.breve,B.longum, Lactobacillus
acidophilus,L.casei,L.reuteri,L.rhamnosus,L.plantarum,L.lactis,Enterococcu
s faecium)-5 billion CFU(colony forming untis),İnulin-20 mg.

Mallow (Malva sylvestris) mucilage leaves freeze-dried extract - 9.1 mg,
Echinacea pallida root multifraction freeze dried-extract (Echina 2-LMF) - 3
mg, Black Elderberry (Sambucus nigra) fruits concentrate juice - 40.5 mg

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

Vitex agnus castus L. fruit(seed) dry extract- 150 mg, Black Cohosh
(Cimicifuga racemosa) root and rhizome dry extract- 40 mg, Camellia
sinensis leaves dry extract - 30 mg, Soy isoflavons - 30 mg

Köməkçi maddələr

microcristalline cellulose,capsula shell(celluloseHPMC),potato starch,magnesium stearate.

Strawberry natural flavour, Sugar Cane, Water,
Lemon natural flavour, Honey

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

Microcrystalline cellulose, Bovine gelatin,
Magnesium stearate, Silicon dioxide

İstehsalçı şirkət

İntercell Pharma GmbH

Aboca S.p.A

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

İstehsalçı ölkə

Almaniya

İtaliya

Türkiyə

Türkiyə

Rəy tarixi

30.06.2020

01.06.2020

25.06.2020

10.06.2020

Rəy

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/961/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
İmmun-İntercell akut (kapsul ,№ 20) adlı məhsul
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunm alıdır.
2)İstifadə üzrə təlimatda:köməkçi maddələr
göstərilsin, yaş həddi rəyə uyğun olaraq
göstərilsin;"Əks göstəricilər" bəndində 1 və 2-ci
cümlələr "xəbərdarlıq" bəndində göstərilsin.
3)"qida əlavəsi" ifadəsi "bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" ilə əvəz olunsun.

B/786/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMMUNOMİX
PLUS (şərbət, 210 q) (Seriya nömrəsi: 19K0426 ,
istehsal tarixi: 07.11.2019, son istifadə tarixi:
06.11.2021) adlı məhsul immun sistemi
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırma Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib
olunmalıdır.Belə ki, təqdim olunan nümünənin
qablaşdırmasında Azərbaycan dilində stiker yox idi.
b) Qablaşdırma üzərində "istifadə qaydası" bəndi
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməlidir.

B/947/2020

B/851/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
İmunol(şərbət,150 ml) adlı məhsul immun
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır(təqdim olunan nümünənin
üzərində Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stiker və
istifadə üzrə təlim at m övcud deyyildir);
2)Yaş həddi və əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq
göstərilsin.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
İNDOLEX(kapsul, № 60) adlı qadınlarda
hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ məhsul müxtəlif infeksiyalara qarşı
müqavimətin yaxşılaşdırılmasında 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

Məhsulun adı

Ironlink Kids (Ayronlink uşaqlar üçün)

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

məhlul

8 ml x 10

Iron (AB-Fortis) (Iron - 10 mg) - 25 mg

rektal krem

1

Purified water-94.3%, Dimethicone-3%, Cosmedia SP-1.3%, Isocide BAS0.8%, Eumulgin SG-0.5%, Sodium hyaluronate butyrate-0.1%

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Water, Sodium carboxymethylcellulose, Potassium
sorbate, Sucralose, Sweetish caramel liquid flavour,
Sodium benzoate, Citric acid

Pharmalink S.L.

İspaniya

04.06.2020

Müsbət

B/824/2020

Ayrıca qeyd edilməmişdir

New Fa Dem Srl

İtaliya

19.06.2020

Müsbət

T/112/2020

İsiprokt

İso Faster (orange)

Carbohydrates complex: (maltodextrin - 19.074 g, saccharose - 16.280 g,
fructose - 1.665 g), Sodium chloride - 0.5 g, Potassium carbonate - 0.173
g, Calcium salts of orthophosphoric acid - 0.216 g, Magnesium carbonate 0.133 g, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 0.04 g

Citric acid, Aromas, Beta carotene

TREC NUTRITION Sp. z
o.o.

Polşa

24.06.2020

Müsbət

B/938/2020

Ayrıca qeyd edilməmişdir

CHA Meditech Co., Ltd.

Cənubi Koreya

24.06.2020

Müsbət

T/118/2020

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

Türkiyə

03.06.2020

Müsbət

B/805/2020

toz

400 q

Krem

500 q

Stearol Alcohol-30 mg, Purified water-40mg, Carbomer-2ppm, Propylene
glycol-9mg, Lidocaine KP-1mg/10.56%

Şərbət

200 ml

Calcium citrate - 300 mg, Phytin - 100 mg, Phosphorus - 100 mg, Vitamin Tutti frutti aroma, Potassium sorbate, Xanthan gum,
D3 - 10 mcg, Zinc sulfate - 6 mcg
Sorbitol, Deionized water

J-Cain

Kalavit

Kapitos

Tablet

-

Zinc gluconate (eq.to 10 mg Zinc) - 75 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate,
Silicone dioxide

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

16.06.2020

Müsbət

B/882/2020

Kartibrain

Kapsul

5 x 10

Fish oil - 950 mg, Omega-3 - 640 mg, EPA - 340 mg, DHA - 235 mg,
Astaxanthin - 110 mcg

Rosae oleum

Saşera-Med MMC

Rusiya

31.05.2020

Müsbət

B/771/2020

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Ironlink Kids (Ayronlink uşaqlar üçün)(məhlul, 8 ml
№ 10 ml) adlı məhsul dəmir inqredientinin əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:a)"İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin
qeyd edilməsi,
b)"Əks göstəricilər" bəndində "Məhsulun tərkibində
Ekspertizaya təqdim olunmuş “İsiprokt, rektal krem,
30q”, adlı məhsul hemoroid hallarının müalicəsində
və rektal selikli qişanın normallaşdırılması
proseslərində köməkçi vasitə kimi tövsiyyə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İso
Faster (toz, 400 q (Seriya nömrəsi: 121912 PL,
istehsal tarixi: 01.11.2019, son istifadə tarixi:
01.11.2021)) adlı məhsul idmançılar üçün qida
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat 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 tərtib
olunmalıdır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “J-Cain,krem 500q”
adlı məhsul kosmetologiyada xarici istifadə üçün
keyləşdirici kimi tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Kalavit (şərbət, 200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun
olaraq göstərilsin.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kapitos (tablet,
№ 30) (Seriya nömrəsi: 4930420 , istehsal tarixi:
01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı
məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Kartibrain (kapsul, №50) adlı məhsul omeqa-3 yağ
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində
olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi, köməkçi maddələrin tərkibə aid sənədə və
rəyə uyğun olaraq qeyd edilm əsi,
b)Qablaşmada "istifadə qaydası" bəndinin rəyə
müvafiq olaraq qeyd edilməsi,
c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "Həkim göstərişi ilə dozalanma dəyişdirilə
bilər" yazısının "Digər hallarda həkim ilə
məsləhətləşməli" yazısı ilə əvəz edilməsi və
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə

Məhsulun adı

K-Enzyme 10000

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Kapsul

1

Pancreatin powder - 150 mg, Turmeric(ground) - 100 mg

Şərbət

200 ml

Kapsul

1 x 10

Saccharomyces boulardii (5 x 109 cfu/g) - 250 mg, Chamomile (Matricaria
recutita) flower dry extract 4:1 - 100 mg

məhlul

180 ml

Lactulose – 1333 ml, Fennel extract (Foeniculum vulgare, fruit) – 400 mg,
Inulin – 166 mg, L-ascorbic acid – 10 mg, Thiamine hydrochloride – 1.04
mg, Pyridoxine hydrochloride – 0.86 mg

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Norfachema (for Lotos
Pharma ltd.)

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən KEnzyme 10000(kapsul № 10) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi: 030320 , istehsal tarixi: 27.03.2020, son
istifadə tarixi: 01.03.2023)həzm prosesini
yaxşılaşdıran vaitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin(lipaza,
amilaza, proteazanın miqdarı istehsalçının tərkib
haqqında sənəddə göstərilməyib)

Litva

23.06.2020

Müsbət

B/924/2020

C.Hedenkamp
Gmbh&Co.KG (for Sunlife
Produktions und
Vertriebsgesellschaft mbh)

Almaniya

19.06.2020

Müsbət

B/705/2020

Fibrex, Fatty acid magnesium salts (Magnesium
stearate), Gelatin

Norfachema (Solepharma
üçün)

Litva

24.06.2020

Müsbət

B/934/2020

Deionized water, Aroma, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Botafarma Sağlık Ürünleri
Tic. ve San. ltd.Şti

Türkiyə

18.06.2020

Müsbət

B/904/2020

Fibrex, Magnesium stearate, Gelatin (capsule shell)

Lisyne - 80 mg, Vitamin C - 60 mg, Magnesium - 20 mg, İron - 14 mg, Zinc - Water, Sorbitol, Fructose, Malic acid, Concentrated
10 mg, Niacin (NE) - 10 mg, Vitamin E (α-TE) - 6 mg, Pantothenic acid - 5 fruit juice orange, Citric acid, ﬂavour orange, Guar
mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 3 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin A
gum, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium
(RE) - 900 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg
benzoate, Sodium cyclamate,S Acesulfame K,
Cochenille red, Saccharin.

Kids Vital

Lactofar

Lactolac

Laksoren

Largovit kids

Lineks uşaqlar üçün

Kapsul

Şərbət

Daxilə qəbulu üçün
məhlul-damcı

2x15

Senna (Cassia angustifolia, maltodextrins) leaves d.e. 7% Sennosides 100 mg, Frangula (Rhamnus frangula L. maltodextrins) bark d.e. 8%
Glucofrangulin - 100 mg, Aloe (Aloe vera L. maltodextrins) dried juice d.e.
10% Barbaloin – 50 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill. maltodextrins)
fruit d.e. 1% essential Oil - 25 mg, Mallow (Malva sylvestris L.
maltodextrins) leaves d.e. 30% Polysaccharides - 25 mg, Glycine - 10 mg,
Vitamin B12 - 1.02 mcg (pure Vitamin B12 content 1.00 mcg)

120 ml

Vitamin A-acetate, eq. to 2500 IU - 7.14 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) 150 mg, Vitamin D3 eq. to 400 IU - 4 mg, Vitamin E, 50 % eq. to 30 mg
Vitamin E - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg,
Vitamin B2 (Riboflavine) - 1.5 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 10 mg,
Calcium pantothenate, eq. to 5 mg Vitamin B5 - 5.4 mg, Vitamin B6 (as
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.025 mg, Vitamin
B9 (Folic acid) - 0.3 mg, Vitamin B12, 0.1% (Cyanocobalamin) eq. to 5
mcg Vitamin B12 - 5 mg, Zinc gluconate (eq. to 10 mg Zn) - 69.7 mg,
Potassium iodide (eq. to 90 mcg) - 0.1 mg

8 ml

Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 51 mg

Food gelatin (shell), Magnesium oxide, Magnesium
salts of fatty acids, Silicon dioxide, Microcrystalline
cellulose

Sorbitol solution 70%, Glycerine vegetable, Guar
gum, Sodium benzoate, Propilenglycol, Banana
flavour, Purified water

Sucrose, Maltodextrin, Sodium ascorbate, High
Sunflower oil( Sunflower oil, DL-α tocopherol, citric
acid)

Erbozeta S.p.A

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Biofarma S.p.A

San-Marino

Rumıniya

İtaliya

12.06.2020

03.06.2020

08.06.2020

Müsbət

Müsbət

Müsbət

B/867/2020

B/813/2020

B/836/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kids
Vital (şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin və
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib
olunması, istifadə üzrə təlimatın yuxarısında "qida
əlavəsi"nin "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə
əvəz olunması zəruridir.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LACTOFAR
(kapsul, № 10) (Seriya nömrəsi: 150420, istehsal
tarixi: 21.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2022)
adlı məhsul Bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Lactolac (məhlul 180 ml) adlı məhsul mədəbağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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: yaş həddi rəyə uyğun olaraq düzəldilsin.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Laksoren (kapsul № 30) adlı məhsul qəbizlik
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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
Largovit kids (şərbət, 120 ml) adlı məhsul bəzi
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
LİNEKS UŞAQLAR ÜÇÜN(daxilə qəbul üçün
damcı, 8 ml) adlı məhsul uşaqlarda bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək üçün 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.

Məhsulun adı
Lineks uşaqlar üçün damcı

Litosan

Buraxılış forması
Damcı

Kapsul

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

8 ml

3 x 10

İstehsalçı şirkət

Biofarma S.p.A

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Uva-ursi
(Arctostaphylos Uva -ursi) leaf dry extract (3:1), standardized to 20.3%
arbutine anhydrous - 80 mg, Vitamin C - 50 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Gelatin

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

İstehsalçı ölkə
İtaliya

Türkiyə

Rəy tarixi

Rəy

10.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

30.06.2020

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/967/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Litosan (kapsul №30) adlı məhsul sidik yollarının
iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi zamanı köməkçi
vasitə kimi və profilaktik məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə

Locas

Tablet

2 x 15

Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves dry extract standardized 2.5% as
caffeoylquinic acid calc.as chlorogenic acid - 200 mg, Milk thistle (Silybum
marianum (L.) Gaertn.) fruit dry extract standardized 15% silymarin - 20 mg

Vegetal magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Silica

Gricar Chemical SRL

İtaliya

02.06.2020

Müsbət

B/796/2020

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

Lumiksa

Oftalmoloji məhlul

10 ml

Cross-linked hyaluronic acid 0.15 %, mix Liposome 10 % Phospholipids
6%, Crocine 0.0005 %

Deionized water, Boric acid, Sodium tetraborate,
Sodium chloride, Sodium edetate

FB Vision S.r.I

İtaliya

02.06.2020

Müsbət

T/90/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lumiksa, Oftalmoloji
məhlul, 10 ml, plastik flakonda" adlı məhsul göz
guruluğu zamanı nəmləndirici təsir göstərən tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

L-zerin

Şərbət

100ml

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

19.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

B/820/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
MagTone (kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin
(istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə
əsasən).
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji

B/853/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Makafertil (kapsul, №90) adlı məhsul reproduktiv
fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin 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:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində
olan bitki komponentinin texnoloji formasının
(ekstrakt) düzgün qeyd edilməsi, "istifadə qaydası
bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və
qablaşma üzərində istehsal, son istifadə və seriya
nömrəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

MagTone

Makafertil

Kapsul

Kapsul

3 x 10

6 x 15

Magnesium citrate - 618 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6
mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 25 mg

Maca (Lepidium mejenii) root extract - 280 mg

Cornstarch, Natural gelatin

Magnesium stearate, Silicon dioxide, Gelatin,
Titanium dioxide

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

Global Pharma CM
SP.Z.O.O

Türkiyə

Polşa

04.06.2020

10.06.2020

Müsbət

Müsbət

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Kapsul

4 x 20

Shark liver oil - 500 mg (Alkylglycerols 100 mg)

Bovine gelatin, Glycerol (E422), Water

AO LYSİ

İslandiya

29.06.2020

Müsbət

B/955/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Maribiol (kapsul, №80, seriya nömrəsi: B47I9 ,
istehsal tarixi: 01.11.2018, son istifadə tarixi:
01.11.2021) adlı məhsul orqanizmin ümumi
müqavimətini artırmaq 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
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
inqredientlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları
təqdim olunmayıb.

Maribiol

Maribiol kids

Maximuno

məhlul

240ml

Total Omega-3 fatty acids - 1541 mg (ЕРА (as Acidum eicosapentaenoic) 736 mg, DHA (as Acidum docosahexaenoic) - 460 mg)

AO LYSİ

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Yumşaq çeynənən gel
kapsullar

1

Qulaq damcısı

15ml

Almond Oil (Prunus Dulcis Oil)-40mg, Melissa Extract (Melissa Officinalis)20mg

məhlul

150 ml

Fish oil (EPA - 625 mg, DHA - 342 mg) - 1250 mg

Medyum Drop

Mega Marine Fish Oil

Lemon flavour, Mixed tocopherols, Diisononyl
phthalate, Dietyl hexyl phthalate, Cholecalciferol,
Dibutyl phthalate

İslandiya

23.06.2020

Müsbət

B/923/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
MARİBOL KİDS (daxilə qəbul üçün məhlul, 240 ml seriya nömrəsi:P00056404 , istehsal tarixi:
01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı
məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının 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:Təqdim olunan nümünən içərisində istifadə
üzrə təlimat mövcud deyildir.

“Avita” MMC – nin 07.05.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “GH Yıldız İlac
ve Kozmetik San.Tic.Ltd.Sti” şirkətinin istehsalı olan
Maximuno (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir.
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya
analizləri zamanı məhsulun tərkibində beta-qlukan,
C və E vitaminləri, Sink mineralı və flavonoidlər
aşkar edilməm işdir.
Həmçinin, məhsulun tərkibində onun stabilliyini
qorumaq məqsədilə heç bir köməkçi maddə istifadə
edilməyib.B una dair heç bir izahat təqdim edilm əyib.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki,
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid
olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi
mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi
məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Türkiyə

24.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

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

Türkiyə

04.06.2020

Müsbət

T/92/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Medyum Drop,
Qulaq damcısı, 1x15 ml”, adlı məhsul qulaq ağrıları
zamanı sakitləşdirici vasitə kimi tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Deionized water, Glycerol, Xanthan gum, Trisodium Universe Pharma İlaç Sanayi
citrate dihydrate, Polysorbate - 20, Citric acid,
ve Ticaret LTD. ŞTİ
Sodium benzoate, Orange flavour

Türkiyə

31.05.2020

Müsbət

B/773/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Mega Marine Fish Oil (məhlul, 150 ml) adlı məhsul
doymamış yağ turşularının 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:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin
beynəlxalq elmi adı ilə yanaşı Azərbaycan dilində
tərcüməsinin qeyd edilməsi, təlimatda “Xəstəliklərin
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal
qidalanmanı əvəz etmir”;“Uşaqların əli çatmayan
yerdə saxlayın”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə,
xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Məhsulun adı

Melafibre

Buraxılış forması

daxilə qəbul üçün
məhlul

Daxilə qəbul üçün
məhlul

Miqdar

300ml

30 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Lactulose solution 62% w/v - 4 g, Fructo-oligosaccharides (FOS) - 4 g,
Taraxacum officinale Weber (Dandelion) root fluid extract - 37.5 mg, Aloe
vera L. (Aloe) juice fluid extract - 37.5 mg, Ulmus campestris L. (Elm) bark
fluid extract - 37.5 mg, Inulin - 1.5 mg, Vitamin B1 (as Thiamine
Hydrochloride) - 1.21 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1.21
mg

Köməkçi maddələr

Water, Glycerol, Flavouring, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citric Acid,
Polysorbate 20, Sucralose, Sodium Saccharin

Melatonin - 50 mg, Passiflora incarnata glycerinated extract - 750 mg,
Citric acid anhydrous, Potassium sorbate, Sodium
Valeriana officinalis glycerinated extract - 1000 mg, Eschscholzia californica
benzoate, Orange liquid aroma, Sucralose,
Acesulfame, Instant caramel, Demineralized water
glycerinated extract - 750 mg

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

STAR DUST PRODUCTION
S.R.L.

İtaliya

30.06.2020

Müsbət

B/962/2020

Laboratorios Anur, S.l.u.,

İspaniya

03.06.2020

Müsbət

B/804/2020

Melatongue Rapid

Melaz

Kapsul

3 x 10

Kapsul

2 x 15

Valeriana officinalis root extract 4:1 - 20 mg, Melissa officinalis leaves
extract - 10 mg, Mentha piperita leaves extract - 10 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium
stearate (E 470 b), Silicon dioxide (E 551), Capsule
(Gelatin, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide
(E172))

Ferrous fumarate - 120 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyano
cobalamine) - 3 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg

Microcrystalline cellulose, Gelatin, Magnesium
stearate, Silicone dioxide

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

23.06.2020

Müsbət

B/920/2020

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə

22.06.2020

Müsbət

B/914/2020

Melifer

Melosedin

MemoNorm

Tablet

Daxilə qəbul üçün
məhlul

2 x 15

10 ml

L-tryptophan - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 80 mg,
Valeriana officinalis root dry extract - 25 mg, Matricaria chamomilla flower
dry extract - 25 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 25 mg,
Eschscholtzia californica aerial parts dry extract - 25 mg, Tilia cordata
inflorescences dry extract - 20 mg, Lavandula officinalis flowering tops dry
extract - 20 mg, Passiflora incarnata flowering aerial parts dry extract - 9
mg

Choline bitartrate (Choline - 50 mg) - 0.123 mg, Eleutheroccocus
senticocus root hydrogliceric extract E/D 2:1 - 79.2 mg, Rhodiola rosea root
dry extract tit.3% in total rosavins - 79.2 mg, Ginkgo biloba lea dry extract
tit.6% in flavonol glycosides - 65.8 mg, Schisandra chinensis fruit dry extract
tit.5% in schisandrins - 39.6 mg Homotaurine - 56.5 mg, Pyridoxine
hydrochloride (Pyridoxine - 1.85 mg) - 2.87 mg

Calcium phosphate, Microcrystalline cellulose,
Sodium croscarmellose, Polyvinylpyrrolidone,
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Iron oxide
Tablet coating: Hydroxypropylmethylcellulose,
Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Glycerin,
Titanium oxide

Maltodextrin, Silicon dioxide, Water, Fructose,
Lemon flavour, Potassium sorbate, Sodium
benzoate, Xanthan gum, Citric acid

Labomar SPA

BioDue S.p.A

İtaliya

İtaliya

03.06.2020

22.06.2020

Müsbət

Müsbət

B/807/2020

B/919/2020

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
MELAFİBRE(daxilə qəbul üçün məhlul, 300 ml) adlı
məhsul(Seriya nömrəsi: 18143, istehsal
tarixi:01.07.2018 , son istifadə tarixi:01.07.2021 )
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Melatongue Rapid (daxilə qəul üçün məhlul, 30 ml)
adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq
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 dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq
elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Melaz (kapsul, №30) adlı məhsul sinir-sistemini
sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Melifer (kapsul, №30) adlı məhsul dəmir və fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq
olaraq qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Melosedin(tablet,№ 30) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi: J0169A , istehsal tarixi:01.01.2020 , son
istifadə tarixi: 01.07.2022) MSS-nin fəaliyyətini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Memonorm (daxilə qəbul üçün məhlul № 10 ml x10)
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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:a)Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibinin
rəyə uyğun olaraq qeyd edilm əsi
b)Rəyə uyğun olaraq" əks göstərişlər" bəndinin
qeyd edilməsi,
c)Təlimatda “istifadə qaydası” bəndində “müalicə
həkimi dozanı dəyişə bilər” yazısının, “Digər hallarda
həkim ilə məsləhətləşməli” yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir.

Məhsulun adı

Mersobil

Buraxılış forması

Miqdar

Tablet

15 x 2

Kapsul

3x10

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Citicoline - 200 mg, Ginkgo biloba standardised extract, (as flavone
glycoside ≥ 24% - 5 mg) - 40 mg

Köməkçi maddələr

Microcrystalline cellulose, Crosdcarmellose,
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Brown
Nutraficient 114F265032

İstehsalçı şirkət

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rəy tarixi

Rəy

Rumıniya

12.06.2020

Müsbət

Türkiyə

01.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/869/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersobil (tablet,
№ 30) (Seriya nömrəsi: 8740220 , istehsal tarixi:
01.02.2020, son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı
məhsul Beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Migrafen

“Lilit” MMC – nin 13.04.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “SUNMED İlaç
Kozmetik ve Gıda Ürün.San.ve Tic.Ltd.Şti” şirkətinin
istehsalı olan Miqrafen (kapsul, №30) adlı məhsulun
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi
0,6315q (0.649 - 0.775q); tərkibi: 0,5100q (0.529 0.655q) olaraq aşkar edilmişdir.
Həmçinin, məhsulun tərkibində olan Ağ söyüd və
Dağ tərxunu bitkilərinin texnoji forması barədə qeyd
edilən məlumat Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimat, qablaşma və tərkibə aid
sənəddə uyğunsuzluq təşkil edir.Bundan
başqa,qablaşma və təlimatda istifadə qaydası
bəndində “kəskin ağrılar zamanı 1-2 kapsul gündə 1
dəfə” yazısının qeyd edilməsi düzgün deyil.Belə ki,
bioloji fəallığa malik qida əlavələri farmakoloji təsirə
malik olmadığından, kəskin ağrı zamanı ağrını
azaltmaq üçün tövsiyə edilə bilməz.”İstifadə üçün
tövsiyələr” bəndində qeyd edilən xəstəliklərin
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna
bilər.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki,

Migrend plus

B/776/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Migrend plus (Migrend plus, № 30) adlı məhsul
miqren ağrıları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunm alıdır.
b) İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq
göstərilsin.
c) Məhsulun buraxılış forması "Tablet" kimi
göstərilsin.

B/892/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Montevit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə , tərkibə aid
sənədə və qablaşmaya uyğun olaraq qeyd edilməsi
zəruridir.

B/969/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Narased (kapsul №30) adlı məhsul MSS-ni
sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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

Montevit

Narased

Tablet

Şərbət

Kapsul

3 x 10

150 ml

3 x 10

SUNMED İlaç Kozmetik
Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ

İstehsalçı ölkə

Magnesium orotate - 300 mg, Matricaria chamomilla flowers dry extract 100 mg, Riboflavin - 60 mcg, Cyanocobalamin - 8 mcg

Amarant seed powder

Vitamin A (as retinole palmitate) - 1200 IU, Vitamin B1 (as Thiamine
mononitrate) - 0,8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin sodium phosphate) - 0,6
mg, Vitamin B3 (as Nicotinamidum) - 10 mg, Vitamin B5 (as Calcium Dpantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0,6 mg,
Vitamin B12 (as Cyanocobalaminum) - 1,5 mcg, Vitamin C (Acidum
ascorbinicum) - 50 mg, Vitamin D (as Cholecalciferolum) - 400 IU, Vitamin Deionized water, Glycerin,Banana flavours, Xanthan
E (as D,L-alpha-tocopherole acetate) - 8 mg, Biotin (D-biotinum) - 15 mcg,
gum, Caramel colouring, Sodium benzoate
Zinc (as Zinc sulphate) - 5 mg, Folic acid - 200 mcg, Iodine (Potassium
iodide) - 120 mcg, Chromium (as Chromium sulphate) - 15 mcg,
Manganese (Manganese sulphate) - 1.5 mg, Molybdenum (Sodium
molybdate) - 22 mcg, Selenium (Sodium selenite) - 45 mcg, Calcium
(Calcium gluconate) - 100 mg, Lecithin - 10 mg

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus
monogyna) leaf and flower dry extract (5:1) - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Gelatin

Saşera-Med MMC

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

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

Rusiya

Türkiyə

Türkiyə

31.05.2020

17.06.2020

30.06.2020

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

məhlul

200 ml

Fraxinus Ornus Extract – 5 mg, Lactulose liquid - 3000 mg

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Sorbitol solution 70% (E 420), Glycerin vegetable (E S.C. Pharmex Rom İndustry
422), Potassium sorbate (E 202), Sodium benzoate
S.R.L
(E 211), Propylene glycol (1520), Purified water.

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Rumıniya

19.06.2020

Müsbət

B/908/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Neo Entelakt (məhlul 200 ml) adlı məhsul bağırsaq
peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib
edilməsi zəruridir.

Neo Entelakt

Neo-Lysin B

NeuroEffect

Şərbət

120ml

Lysine monohydrochloride - 150 mg, Inositol (Vitamin B8) - 50 mg, Vitamin
C (L -ascorbic acid) - 45 mg, Nicotinamide (Vitamin PP, Vitamin B3) - 10
mg NE, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Thiamine
hydrochloride (Vitamin B1) - 0.7 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1.5
mcg

daxilə qəbul üçün
məhlul

10

Citicoline sodium - 500 mg

Kapsul

3 x 10

Uridine 5′- monophosphate - 100 mg, Folic acid - 50 mcg,
Cyanocobalamine - 0.75 mcg

Daxilə qəbul üçün
məhlul

150 ml

Zinc sulfate heptahydrate (eq.to Zinc - 4.0687 mg) - 17.69 mg

Tablet

1 x 20

Folic acid - 400 mcg, Niacin - 15 mg, Pantothenic acid - 12 mg, Vitamin B1
(Thiamine) - 4 mg, Vitamin B12 - 5 mcg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 5 mg,
Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg, Vitamin C - 300 mg, Vitamin E (α-TE) - 16
mg

Sorbitol (E 420), Xylitol (E 967), Glycerol (E 422),
Potassium sorbate (E202), Sodium benzoate (E
211), Citric acid (E 330), Xanthan gum (E 415),
Flavouring raspberry, Water

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silica, Water,
Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Citric Acid, Peach flavour

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

24.06.2020

Müsbət

B/937/2020

BioDue S.p.A

İtaliya

09.06.2020

Müsbət

B/768/2020

Corn starch, Hard gelatin capsule, Microcrystalline
cellulose (E 460(i)), Amorphous silicon dioxide (E
551), Magnesium stearate (E 470b)

MM Vitapharm-Com MMC

Moldova

21.05.2020

Müsbət

B/749/2020

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma Merkezi

Türkiyə

01.06.2020

Müsbət

B/787/2020

Calcium carbonate, Microcrystalline cellulose, Corn
starch, Croscarmellose sodium, Hypromellose,
Silicon dioxide, Magnesium stearate, Maltodextrin,
Carboxymethylcellulose sodium, L- tartaric acid,
Tribasic calcium phosphate

MedPharma, spol.s.r.o

Çex respublikası

08.06.2020

Müsbət

B/832/2020

Neurotıcan

Neym

Neyrolux-B

Night Ok

Saşe

2q

Milk protein hydrolysate powder– 70 mg, Pyridoxine hyrochloride - 0.3 mg

Maltodextrin

ErgoPharma d.o.o.

Sloveniya

08.06.2020

Müsbət

B/721/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEO-LYSİN B
(şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: L008032 , istehsal
tarixi: 31.03.2020, son istifadə tarixi: 31.03.2023)
adlı məhsul C, B qrupu vitaminlərinin və lizin
aminturşusunun 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: Növbəti seriyaların idxalı zamanı məhsulun
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq adlarının
rəyə uyğun olaraq qeyd edilməsi və onların
Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün qeyd
edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
NeuroEffect (daxilə qəbul üçün məhlul - 10 ml,
plastik flakon, № 10) adlı məhsul beyin fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq 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 dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Neurotıcan (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Neym ( daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı
məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda qeyd edilən "sirop" yazısının "daxilə qəbul
üçün məhlul" yazısı ilə, "4 yaşa qədər həkim
məsləhəti ilə təyin olunur" yazısının "digər hallarda
həkim ilə məsləhətləşməli" yazısı ilə əvəz edilməsi
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEYROLUX
(tablet, № 20) (Seriya nömrəsi: L203001 , istehsal
tarixi: 28.01.2020, son istifadə tarixi: 27.01.2023)
adlı məhsul C, E və B qrupu vitaminlərinin əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Night OK(saşe, № 14) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdırani 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:Tərkib, istifadə qaydaları və doza, yaş həddi
rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

toz

1

L-arginine HCl (L-arginine 100 mg) - 120.93 mg, Myoinositol - 1500 mg,
Folic acid - 400 mcg, Cholecalciferol (Vitamin D3 10 mcg) - 4 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, İsomalt, Lemon flavor,
Sucralose

TRİA Pharma İlaç A.Ş

Türkiyə

29.06.2020

Müsbət

B/958/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Nikson (toz, saşe №60) adlı məhsul kişilərdə və
qadınlarda reproduktiv orqanların fəaliyyətini və cinsi
fəaliyyəti artıran 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: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır.

Nikson

Nitros

Novarest Kids

Daxilə qəbul üçün
məhlul

150 ml

Şərbət

150ml

Şərbət

150ml

Peppermint oleum, Tri calcium phosphate, Guar
Calcium citrates (Calcium - 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulfate
gum, Glycerin, Food color agent, Citric acid
Ensa MNS GİDA Takviyeleri
heptahydrate (Magnesium - 9.8 mg) - 100 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) monohydrate, Deionize water, Potassium sorbate, Üretim ve Araştırma Merkezi
0.01 mg, Inositol (Vitamin B8) - 100 mg
Sodium benzoate, Xanthan gum

Melissa flowers and leaves (Melissa officinalis L.) glycerin extract – 66.6
mg, Melissa leaves (Melissa officinalis L.) fluid extract – 66.6 mg,
Chamomile flowers (Chamomilla recutita L.) glycerin extract – 66.6 mg,
Magnesium chloride - 175 mg (of which Magnesium 21 mg), Vitamin B6 - 2
mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin C - 50 mg

Melissa flowers and leaves (Melissa officinalis L.) glycerin extract – 66.6
mg, Melissa leaves (Melissa officinalis L.) fluid extract – 66.6 mg,
Chamomile flowers (Chamomilla recutita L.) glycerin extract – 66.6 mg,
Magnesium chloride - 175 mg (of which Magnesium 21 mg), Vitamin B6 - 2
mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin C - 50 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Water, Flavouring,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid

Glucose syrup, Fructose syrup, Water, Flavouring,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid

Türkiyə

12.06.2020

Müsbət

B/868/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Nitros (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı
məhsul kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
NOVAREST KİDS, şərbət 150 ml (Seriya nömrəsi:
00232; İstehsal tarixi: 01.01.2020; Son istifadə tarixi:
01.01.2023) adlı məhsul MSS fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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.

Gricar Chemical SRL

İtaliya

22.06.2020

Müsbət

B/917/2020

Gricar Chemical SRL

İtaliya

22.06.2020

Müsbət

B/916/2020

Novarest Kids

Ocean Multi

Şərbət

150 ml

Kapsul

4 x 15

Şam

1,5 qr

Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16
mg, Vitamin E (as Vitamin E 50% CWS - 24 mg) - 12 mg α-TE, Zinc (Zinc
sulphate monohydrate - 10.29 mg) - 7,5 mg, Vitamin B5 (as Calcium Dpantothenate) - 6 mg, Vitamin B2 (Ribofalvin 5 phosphate, sodium - 1.92
mg) - 1,4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride - 1.702 mg ) - 1,4 mg,
Sodium benzoate, Xanthan gum, Orange flavored,
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate - 1.472 mg) - 1,1 mg, Manganese
Distilled water, Honey, Polysorbate 80, Potassium
(Manganese sulphate - 2.746 mg) - 1 mg, Vitamin A (as Retinyl acetate
sorbate, Glycerol, Sugar
Vitamin A 500.000 IU/G - 2.9 mg) - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, Iodide
(as Potassium iodide - 0.098 mg) - 75 mcg, Selenium (as Sodium selenite 0.12 mg) - 55 mcg, Molybdate (as Sodium molybdate - 0.107 mg) - 50
mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol 100000/g - 4 mg) - 10 mcg, Vitamin B122,5 mcg

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

Shark liver oil - 500 mg, Garlic extract - 10 mg, Zinc (as Zinc bisglycinate) - Tocopherol - rich extract, Microcrystalline cellulose, Olimp Laboratories Sp. z.o.o
5 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 3 mg, Vitamin A (as
Gelatine
Retinyl palmitate) - 200 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 2.5 mcg

Türkiyə

19.06.2020

Müsbət

B/906/2020

Polşa

02.06.2020

Müsbət

B/790/2020

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/100/2020

Odpormax

Olepan

Çaytikanı yağı-300mq, dekspantenol-100mq

bərk yağ

NPFK "EYM" LTD

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
NOVAREST KİDS, şərbət 150 ml (Seriya nömrəsi:
00233; İstehsal tarixi: 01.01.2020; Son istifadə tarixi:
01.01.2023) adlı məhsul MSS fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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
Ocean Multi (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3
yağ turşusunun, vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi,
b)Təlimatda rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər"
bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Odpormax (kapsul, №60) adlı məhsul orqanizmin
ümumi müqavimətini artırmaq 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda və stikerdə məhsulun tərkibində olan
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi və "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Xlogil, Konturlu yuvalı
qablaşmada şam, 10x1.5q” iltihabəleyhinə,
antibakterial və antiseptik təsirə malik olan köməkçi
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Şərbət

150 ml

Fish oil - 2000 mg, Vitamin C - 10 mg

Deionized water, Glucose syrup, Flavor, Xanthan
gum, Potassium sorbate, Polysorbate 80, Sodium
benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

18.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Kapsul

3 x 10

HASCO-LEK S.A.

Polşa

17.06.2020

Oscarin

Tablet

3 x 10

Gricar Chemical SRL

İtaliya

Osteocare Liquid / Osteocare Məhlul

məhlul

200 ml

Laleham Healthy and Beauty Böyük Britaniya

200 ml

Nipagin M Sodium, Nipasol M Sodium, Cekol 4000,
Calcium (as Calcium Carbonate Precipidated) – 150 mg, Magnesium (as
Bentonite (Veguum HV), Sorbitol Solution 70%,
Magnesium hydroxide), Zinc (as Zinc gluconate 2H2O) – 3 mg, Vitamin D3 Orange oil 5 Fold Extract, Mint Flavour Peppermint, Laleham Healthy and Beauty Böyük Britaniya
Riboflavin 5- Phosphate Sodium, Raw Cane Sugar
– 1.9 mcg
granulated, Polysorbat – 80, Purified water

Calcium (as Calcium carbonate - 1250 mg) - 500 mg, Magnesium (as
Deionized water, Fructose, Xanthan gum, Glycerol,
Magnesium sulfate monohydrate - 855 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulfate Saccharin, Orange flavor, Sodium benzoate E/211
11 mg) - 4 mg, Vitamin D - 400 IU

Omegazer

Magnesium oxide - 621,9 mg (eq.to 375 mg Magnesium), Pyridoxine
Gelatin, Glycerol E422, Iron oxide red E172,
Hydrochloride (vitamin B6) – 1,4 mg, Fish oil - 460 mg ( 55% Omega-3 Cochineal Red E124, Candurin red lustre (Iron oxide
fatty acids (EPA and DHA) - 253 mg, 33% EPA - 152 mg, 22% DHA - 101
red E172 + Potassium aluminium silicate E 555)
mg)

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

B/897/2020

22.05.2020

Müsbət

B/767/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
OmeMAG (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ
turşularının, B6 vitamininin və maqnezium
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Oscarin (tablet, №30) adlı məhsul bəzi vitamin və
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

01.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

OmeMAG cardio

Osteocare Original Məhlul

məhlul

Osteokal-D kids

Şərbət

200 ml

Ozodrop

Oftalmoloji məhlul

8 ml

Calcium - 600 mg, Magnesium - 1 mg, Zinc - 2,5 mg, Manganese - 2,5 mg,
Vitamin D3 - 5 mcg

Sodium chloride-0.380%, hydroxypropyl methylcellulose-0.20%, lipozon10.50%, boric acid-0.720%, EDTA-0.110%, sodium tetraborate-0.183%,
PHMB-0.005%, de-ionized water-87.902%

Cellulose, Silica, Vegetal magnesium stearate,
Hydroxypropyl cellulose, Cross-linked
carboxymethylcellulose

Ayrıca qeyd edilməyib

Pantotin

Şərbət

100 ml

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

Purified water, Fructose, Potassium sorbate

Paradox Omega Babies / Paradoks
Omeqa Beybiyes

daxilə qəbul üçün yağlı
məhlul

105 ml

High omega-3 fish oil blend with - 2.76 g, Extra virgin olive oil - 0.874 g,
Organic lemon oil - 0.046 g

istifadə olunmayıb

08.06.2020

Müsbət

B/830/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Osteocare Original Məhlul (məhlul 200 ml) adlı
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

ASTER PHARMA İLAÇ
SAN.TİC.LTD ŞTİ

Türkiyə

18.06.2020

Müsbət

B/903/2020

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

FB Vision S.r.I

İtaliya

02.06.2020

Müsbət

T/89/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ozodrop 8ml
oftalmoloji məhlul, plastik flakonda" adlı məhsul
quru göz sindromunun aradan qaldırılması məqsədi
ilə tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

MM Vitapharm-Com MMC

Moldova

Sterling Pharmaceuticals Ltd Birləşmiş krallıq

22.04.2020

Müsbət

B/602/2020

16.06.2020

Müsbət

B/887/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Pantotin (şərbət 100 ml) adlı məhsul MSS
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan məhsul olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Paradox Omega Babies / Paradoks Omeqa
Beybiyes(daxilə qəbul üçün yağlı məhlul, 105 ml)
adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 1039 , istehsal
tarixi:12.09.2019 , son istifadə tarixi:12.08.2022 )
omeqa-3 yağ turşularının 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: a)İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq
göstərilsin;
b)yararlıq müddətirəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c)qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır( dosyeda təqdim olunan sənədlərə
əsasən).Belə ki, təqdim olunan nümunədə dosyeda
təqdim olunan stiker mövcud deyil, istifadə üzrə
təlim at tam fərqlidir.
d) baxmayaraq ki, sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə
qeyd "a" göstərilm işdir , ona riayət olunm am ışdır.
e)Ərizəçinin istehsalçı şirkətin adında və ünvanında
texniki səhvlə bağlı 25.06.2020 tarixli müraciətinə
əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq şərti ilə, rəy
dəyişdirilmişdir.

Məhsulun adı

Paradox Omega School/Paradoks
Omeqa Skul

Buraxılış forması

Miqdar

Yumşaq çeynənən gel
kapsullar

3x10

Kapsul

1

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

High omega-3 fish oil blend with - 840 mg, Extra virgin olive oil - 130 mg,
Organic lemon oil - 20 mg

Passion flower powder - 230 mg, Vitamin B1(as Thiamin mononitrate) - 0.5
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 0.5 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 70 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Vitamin C 25 mg

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Paradox Omega School / Paradoks Omeqa Skul
(kapsul №30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 40319 ,
istehsal tarixi: 30.11.2019, son istifadə tarixi:
30.11.2022) omeqa-3 yağ turşularının əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır( dosyeda təqdim olunan sənədlərə
əsasən).Belə ki, təqdim olunan nümunədə dosyeda
təqdim olunan stiker mövcud deyil, istifadə üzrə
təlim at tam fərqlidir.
2)Ərizəçinin istehsalçı şirkətin adında və ünvanında
texniki səhvlə bağlı 25.06.2020 tarixli müraciətinə
əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq şərti ilə, rəy
dəyişdirilmişdir.

Glycerol BP, Gelatin BP bovine (Halal certified),
Yellow iron oxide paste, Lemon oil BP, Maize starch
Ph Eur, Microcrystalline Cellulose, Sucralose
powder

EuroCaps Ltd

Birləşmiş Krallıq

16.06.2020

Müsbət

B/888/2020

Maize starche, Gelatin

Medicure Naturproducte AG

Almaniya

10.06.2020

Müsbət

B/848/2020

Passicura

Pçelavit

Perfect skin hydro-complex

Şərbət

Kapsul

190 ml

2 x 15

Vitamin C - 21.6 mg, Niacin B3 - 6.4 mg, Pantothenic acid - 2.4 mg,
Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, Vitamin B12 - 0.66 mcg, Vitamin
B1 - 0.5 mg, Vitamin A - 400 mcg, Vitamin D - 5 mcg

Honey, Oligofructose, Orange juice concentrate,
Pear juice concentrate, Flavor, Natural flavors,
Rosemary extract, Water

Medex d.o.o

Collagen hydrolysate - 300 mg, Green tea extract - 50 mg, Grape seed
extract - 50 mg, Microencapsulated L-ascorbic acid (Vitamin C - 40 mg) 44.5 mg, Zinc bisglycinate (Zinc - 7.5 mg) - 37.5 mg, Sodium hyaluronate Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide,
27.5 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 6 mg) - 18 mg, BetaMagnesium salts of fatty acids, MCT oil, Gelatine, E Olimp Laboratories Sp. z.o.o
carotene 10% - 10 mg, Lycopene 10% - 10 mg, Cystine - 10 mg,
171
Manganese bisglycinate (Manganese - 1 mg) - 6.25 mg, Sodium selenite
(Selenium - 27.5 mcg) - 6.1 mg, Copper bisglycinate (Copper - 0.5 mg) - 5
mg, D-biotin - 0.025 mg

Sloveniya

Polşa

21.05.2020

01.06.2020

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Passicura (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda Azərbaycan Respublikası 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın 6-cı bəndinə uyğun olaraq
tərtib edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "əks
göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndinin qeyd
edilməsi zəruridir.

B/965/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Pchelavit /Pçelavit (şərbət, 190 ml) adlı məhsul
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi,
immun sistemini möhkəmləndirən vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

B/785/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Perfect skin hydro-complex (kapsul, №30) adlı
məhsul dəri, saç və dırnaqların sağlamlığının
qorunması 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 dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda və stikerdə məhsulun tərkibində olan
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd
edilməsi və "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Pramed-A

Kapsul

3 x 10

Valeriana officinalis roots and rhizomes dry extract - 125 mg, Hypericum
perforatum leaves and flowers dry extract - 100 mg, Melissa officinalis herb
dry extract - 25 mg, Passiflora incarnata leaves and flowers dry extract - 25
mg, Leonurus cardiaca herb dry extract - 25 mg, Humulus lupulus hop
flowers dry extract - 25 mg, Glycine - 49 mg, Menthol - 25 mg, Pyridoxine 1 mg, Magnesium orotate - 100 mg

Presenora Plus

Kapsul

2 x 15

Passiflora flower dry extract 4:1 (Passiflora incarnata) - 50mg, Melissa leaf
and flowers dry extract 4:1 (Melissa officinalis) - 50 mg. Griffonia seed dry
extract (Griffonia simplicifolia) (20% 5 HTP) - 20 mg, Melatonin - 1 mg

Magnesium stearate, Fibrex, Gelatine

Norfachema (Solepharma
üçün)

Litva

22.05.2020

Müsbət

B/764/2020

Probac Plus

Kapsul

2 x 10

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

Magnesium stearate, Microcystalline cellulose,
Gelatine

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

Türkiyə

10.06.2020

Müsbət

B/856/2020

Probio Restart

Kapsul

2 x 10

Şərbət

200ml

Saccharomyces boulardii - 7x10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus - 15x10⁸
CFU

Calcium citrate malate (eq. to 60 mg Ca) - 250 mg, Calcium lactate (eq. to
20.3 mg Ca) - 116 mg, Magnesium citrate (eq. to 10 mg Mg) - 75 mg,
Cholecalciferol (eq. to 100 IU Vitamin D3) - 1 mg, Zinc Gluconate (eq. to
2.5 mg Zn) - 17.43 mg

Stevia, Oligofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

31.05.2020

Müsbət

B/775/2020

Cornstarch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti

Sorbitol solution, Glycerin vegetable, Potassium
sorbate, Fructose, Orange flavour, Purified water

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Türkiyə

16.06.2020

Müsbət

B/880/2020

Rumıniya

03.06.2020

Müsbət

B/810/2020

Prokal D

Prostakaps

Kapsul

3 x 10

Saw palmetto fruit extract - 300 mg, Pumpkin seed oil (Cucurbita pepo) 300 mg, Nettle (Urtica dioica) root extract - 62.5 mg, Zinc sulfate
monohydrate (3.75 mg Zinc) - 10.3 mg, Common Bearberry
(Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 12.5 mg, Lycopene extract - 500
mcg, Sodium selenate (43.05 mcg Selenium) - 103 mcg

Vegetable oil, Bovine gelatin, Deionized water,
Glycerin (E422), Beeswax (E901), Soy Lecithin
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti
(E322), Titanium dioxide, Iron oxide (red E172), Iron
oxide (black E172)

Türkiyə

20.05.2020

Müsbət

B/744/2020

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Pramed-A (kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunm alıdır.
b) İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq
lsin.
Təqdim olunmuş göstəri
sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Presenora Plus (kapsul N 30) adlı məhsul MSS-ni
sakitləşdirmək 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 dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:a)Qablaşma üzərində istifadə qaydası
bəndində böyüklər yazısıqeyd edilm əsi
b)Köməkçi maddələrin düzgün qeyd edilməsi
zəruridir.
c) Nümunənın qablaşdırması və onun içərisinə
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Probac Plus (kapsul, № 20) adlı məhsul Bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək 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
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Probio Restart (kapsul № 20) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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
Prokal D (şərbət, 200 ml) adlı məhsul(Seriya
nömrəsi: 3450220, istehsal tarixi: 01.02.2020, son
istifadə tarixi: 01.02.2023) Mg, Ca, 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.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Prostakaps( kapsul, № 30) adlı məhsul prostat
vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda- məhsulun tərkibində
adi ayıqulağı bitkisi tərkibli inqredient olduğu üçün,
məhsulu 2 həftədən artıq qəbul etməmək haqqında
məlumat təqdim etmək zəruridir

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

İnyeksiya üçün məhlul

2 ml / 40 mg

Sodium Hyaluronate-20mg/ml

Sodium Chloride, Sodium dihydrogen phosphate
dihydrate, Dibasic sodium phosphate
dodecahydrate, WFI grade water

The Wave Innovation Group
SRLS

İtaliya

17.06.2020

Müsbət

T/109/2020

Kapsul

2 x 15

Coenzyme Q10 - 30 mg, Soy lecithin - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of fatty Olimp Laboratories Sp. z.o.o
acids, Hard gelatine (Bovine), Colour: E171

Polşa

02.06.2020

Müsbət

B/794/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Proyal 40 Pre-Filled
syring, inyeksiya üçün məhlul, 2ml x 40mg”,
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul diz
oynağında deqenerativ osteoartritli xəstəliklərin
müalicəsi zamanı tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Q10
(kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin ümumi
müqavimətini artırmaq məqsədilə 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: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq
inqredientlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları
da təqdim olunmalıdır.

L-arginine - 500 mg, L-Carnitine - 400 mg, Coenzyme Q10(Ubiquinone) 20 mg, Corynanthe yohimbe bark extract - 30 mg, Pinus pinaster bark
extract - 50 mg, Epimedium grandiflorum dry herb extract - 150 mg,
Tocopheryl acetate - 25 mg, Ascorbic acid - 30 mg, Zinc - 20 mg(as Zinc
sulphate monohydrate-53 mg), Selenium(as Natrium selenite-330 mcg) 150 mcg, Ceratonia siliqua seed extract - 50 mg

Proyal 40 Pre-Filled syring

Q10

Qametex

Kapsul

6 x 10

Qilan ultra komfort

Göz üçün damcı

0,4 ml

Ratun

Şərbət

150ml

Şam

1,5 qr

Şam

1,5 qr

Rektalin

Rektalplus

RelaxOn

Tablet

3 x 10

Potassium citrate (eq. to 29.58 mg K) - 300 mg, D-mannose - 150 mg,
Magnesium citrate (eq. to 11.7 mg Mg) - 75 mg, Phyllanthus niruri herba
extract - 75 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract - 50 mg, Orthosiphon
stamineus folium extract - 50 mg, Sonchus oleraceus folium extract - 50
mg, Strobilanthes crispa folium extract - 50 mg, Imperata cylindrica rhizome
extract - 45 mg, Alpinia galanga rhizome extract - 35 mg, Piper cubeba fruit
extract - 15 mg

Cornstarch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

OOO "Qroteks"

Rusiya

08.06.2020

Müsbət

B/835/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Qametex(kapsul, № 60) adlı məhsul cinsi
fəaliyyəti yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
QEYD:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
RATUN( şərbət, 150 ml) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi:12520420, istehsal tarixi: 01.04.2020, son
istifadə tarixi: 01.04.2023)sidik-ifrazat orqanlarında
əmələ gəlmiş daşların parçalanmasına və xaric
edilməsinə yardım edən 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.

Sorbitol solution 70 %, Glycerin vegetable,
Dextrose, Carboxymethylcellulose, Potassium
sorbate, Purified water, Strawberry flavour

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Rumıniya

19.06.2020

Müsbət

B/910/2020

Çaytikanı yağlı ekstraktı-30mq, alaqanqal yağlı ekstraktı-30mq, yovşan
yağlı ekstraktı-30mq, dağ tərxunu yağlı ekstraktı-30mq, murdarça qabığı
yağlı ekstraktı-30mq

Bərk yağ

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/101/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Rektalin, Konturlu
yuvalı qablaşmada şam, 10x1.5q” parazitlərin və
qurd invaziyalarının profilaktikası üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Çaytikanı yağlı ekstraktı-30mq, alaqanqal yağlı ekstraktı-30mq, yovşan
yağlı ekstraktı-30mq, dağ tərxunu yağlı ekstraktı-30mq, murdarça qabığı
yağlı ekstraktı-30mq

Bərk yağ

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/102/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Rektalplus, Konturlu
yuvalı qablaşmada şam, 10x1.5q” parazitlərin və
qurd invaziyalarının profilaktikası üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Passion flower (Passiflora incarnate L.) herb dry extract (1:8) - 150 mg,
Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) leaf and flower dry extract (5:1) 150 mg, Melissa (Melissa officinalis) leaf dry extract (5:1) - 100 mg
(corresponding to the 1.5 ml of leaf liquid extract (1:1)), Magnesium (as
Magnesium carbonate - 518 mg) - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine
hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose,
Maltodextrin, Silicon dioxide, PEG-6000

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

Türkiyə

23.06.2020

Müsbət

B/927/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Relaxon (tablet № 30) adlı məhsul MSS-ni
sakitləşdirmək 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 dərman vasitəsi
deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Restalpin

Şərbət

180 ml

RMDA-S

İnyeksiya üçün məhlul

3 ml

Saframyl/Saframil

Köməkçi maddələr

Mugo pine(Pinus mugo Turra) gems,fluid extract- 6 ml, Plantain(Plantago
Maltitol syrup(sweetener),purified water,eucalyptus
major L.) leaves, fluid extract-6 ml, Thyme(Thymus vulgaris L.) leaves, fluid
flavour
extract- 6 ml,Mullein(Verbascum thapsus L.)flowers, fluid extract- 6 ml.

Water-97.2580%, Sodium Hyaluronate-0.25%, Oligopeptide-1-0.1%,
Oligopeptide-3-0.1%, Sodium DNA-0.4%, Arginine-0.7%, Ascorbic Acid0.49%, Carnitine-0.9%, etc.

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Saffron extract titrated to 2% in safranal (Crocus sativus) - 30 mg, LTryptophane - 75 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) - 1.23 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium
stearate

-

Fish oil - 250mg (DHA 125 mg, EPA 25 mg), Lutein – 7.5 mg, Vitamin C –
120 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E – 1.8 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg,
Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B3 – 16 mg, Vitamin B5 -6 mg, Vitamin B6 –
1.4 mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, Vitamin K1 – 75 mcg, Biotin – 50 mcg,
Folic acid – 400 mcg, Calcium – 5 mg, Iron – 14 mg, Copper – 1 mg,
Iodine – 220 mcg, Zinc – 5 mg, Manganese - 2 mg, Selenium – 55 mcg,
Chromium – 40 mcg

50 ml

Foeniculum vulgare fruits essential oil-500 mg

Tablet

1x15

Kapsul

Daxilə qəbulu üçün
məhlul-damcı

Salutem Pregna

Santracol

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

ESİ Srl

İtaliya

16.06.2020

Müsbət

B/885/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Restalpin (şərbət, 180 ml) adlı məhsul uxarı
tənəffüs yollarının bakteriya, virus və göbələk
mənşəli iltihabıı proseslərin müalicəsində bəlğəmin
xaric edənı və tənəffüsü yaxşılaşdıran köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub , onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:a)Məhsulun istehsal tarixi və son istifadə
tarixini nəzərə alaraq,yararlıq müddəti 3 ildir,
bununla bağlı qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
müvafiq dəyişiklik etm ək zəruridir;
b)istifadə üzrə təlimatda "Məhsul haqqında
məlumat" bəndi korrektə olunmalıdır, belə ki burada
BFMQƏ uyğun olmayan farmakoloji təsirlər
sadalanıb.BFMQƏ farmakoloji təsirə malik deyil və
yalnız fizioloji çərçivədə təsir göstərir.

CHAMeditech Co., Ltd.

Cənubi Koreya

04.06.2020

Müsbət

T/93/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “RMDA-S, İnyeksiya
üçün məhlul, 10x3 ml”, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Saframyl/Saframil (tablet N 15) adlı məhsul sinirsisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 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 dərman vasitəsi deyil.

Les 3 Chenes

Fransa

22.05.2020

Müsbət

B/763/2020

Magnesium stearate, Sunflower oil, Soya lecithin,
Mono- and Diglycerides, Gelatin (bovine), Glycerin,
Black iron oxide, Red iron oxide

Gricar Chemical SRL

İtaliya

04.06.2020

Müsbət

B/821/2020

Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium citrate,
Sodium saccharin, Citric acid, Purified water

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

Türkiyə

22.05.2020

Müsbət

B/735/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Salutem Pregna (kapsul №30) adlı məhsul
hamiləliyin planlaşdırılması zamanı, hamiləlik və
laktasiya dövründə vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Santracol ( daxilə qəbul üçün məhlul- damcıl,50 ml)
adlı məhsul uşaqlarda meteorizm 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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Tərkib, yaş həddi və dozalanma rəyə uyğun
olaraq göstərilsin!

Məhsulun adı

Schizandra Advanced / Şizandra
Edvans

Buraxılış forması

Miqdar

Tablet

1

Tablet

1

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha tocopheryl acetate
(50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium yeast (1000 mcg/g) - 17.85
mg(Selnium 17,5 mcq), Beta carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta
carotene 0,25 mg; Vit E -0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600
mg(vitamin B6-0,42 mg).

Köməkçi maddələr

Starch corn modified partially pregelatinized , Silicon
dioxide sipernat 50S, Glycerine USP (99%),
Calcium sulfate dehydrate,
Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic acid fine
powder, Magnesium stearate FCC, Schisandra
powdered extract 4:1 İP, Microcrystalline cellulose
101(K,H)

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha tocopheryl acetate Starch corn modified partially pregelatinized , Silicon
(50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium yeast (1000 mcg/g) - 17.85
dioxide sipernat 50S, Glycerine USP (99%),
mg(Selnium 17,5 mcq), Beta carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta
Calcium sulfate dehydrate,
carotene 0,25 mg; Vit E -0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600
Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic acid fine
mg(vitamin B6-0,42 mg).
powder, Magnesium stearate FCC, Schisandra
powdered extract 4:1 İP, Microcrystalline cellulose
101(K,H)

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Schizandra
Advanced / Şizandra Edvans(tablet, № 90) (Seriya
nömrəsi:369621B14 , istehsal tarixi: 17.07.2019,
son istifadə tarixi: 17.07.2021) adlı məhsul çəkini
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik qida
əlavəs"ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.
c)Ərizəçinin istehsalçı şirkətin adında və tabletlərin
sayında texniki səhvlə bağlı 25.06.2020 tarixli
müraciətinə əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq
şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

ComerStone Research &
Development, Inc

ABŞ

12.06.2020

Müsbət

B/875/2020

Comerstone Research &
Development, Inc.

ABŞ

12.06.2020

Müsbət

B/874/2020

Schizandra Advanced / Şizandra
Edvans

Sedalin Forte

SEDAMAKS

Kapsul

2x10

Şərbət

125 ml

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 0.7 mg, Magnesium (as Magnesium oxide)
- 97.07 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) leaves powder - 300 mg,
Rhodiola rosea root concentrate - 33.23 mg, Chamomille (Matricaria
chamomilla) flowers powder - 20 mg

Humulus lupulus plant dry extract - 13 mg, Avena sativa bran dry extract 8.63 mg, Crataegus atrosanguinea fruit dry extract - 8.63 mg, Valeriana
officinalis root dry extract - 2.9 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 8.63
mg, Hypericum perforatum plant dry extract - 8.63 mg, Pyridoxine
hydrochloride - 0.055 mg, Ascorbic acid - 8.63 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium
stearate, Gelatine

Gemini Pharmaceuticals. Inc

Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum,
SUNMED İlaç Kozmetik
Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ
benzoate

ABŞ

10.06.2020

Müsbət

B/849/2020

Türkiyə

19.06.2020

Müsbət

B/912/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Schizandra
Advanced / Şizandra Edvans(tablet, № 90) (Seriya
nömrəsi: 369606C14, istehsal tarixi:20.05.2019 ,
son istifadə tarixi: 20.05.2019) adlı məhsul çəkini
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi" ifadəsi isə"bioloji fəallığa malik qida
əlavəs"ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.
c)Ərizəçinin istehsalçı şirkətin adında və tabletin
sayında səhvlə bağlı 25.06.2020 tarixli müraciətinə
əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq şərti ilə, rəy
dəyişdirilm işdir.

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEDALİN
FORTE kapsul №20 (Seriya nömrəsi: 56287;
İstehsal tarixi: 01.07.2019; Son istifadə tarixi:
01.07.2022)adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
SEDAMAKS(şərbət, 125 ml) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin və
bununla bağlı"istifadə üçün tövsiyələr" bəndi
dəyişilsin.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Şərbət

150 ml

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

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

Erbozeta S.P.A.
(Pharmaluce S.r.l. üçün)

San-Marino

22.05.2020

Müsbət

B/770/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
SEDİKUM(şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Sedikum

Sempro

Kapsul

-

Lactobacillus acidophilus 150 mld/g - 0.05 g, Lactobacillus rhamnosus SP1
200 mld/g MAIS - 0.0225 g, Bifidobacterium longum BL-05 - 100 mld/g 0.03 g, Bifidobacterium bifidum BB-02 450 mld/g - 0.00667 g,
Streptococcus thermophilus 300 mld/g - 0.015 g,

Tablet

20 x 25

Sennosides calcium salts – 17 mg (Equivalent to 10 mg Sennosides)

Silica, Calcium phosphate, Magnesium stearate

BioDue S.p.A

İtaliya

25.06.2020

Müsbət

B/943/2020

Corn Starch, Lactose, Hypromellose,
Croscarmellose Sodium, Sodium Dodecylsulfate

ZHEJIANG DONGRI
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.

Çin Xalq
Respublikası

30.03.2020

Müsbət

B/493/2020

Senadelexin

Sensebral

Serious Mass

Daxilə qəbul üçün
məhlul

toz

50 ml

2.72 kg

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 150 mg, Vitamin B6
- 1 mg

Water, Glucose syrup, Flavouring, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, Sucralose

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Calcium
Caseinate, Egg Albumin, Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta
carotene) – 5000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 60 mg, Vitamin D (as
Cholecalciferol) – 200 IU, Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU,
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, Riboflavin (as Riboflavin) – 4
mg, Niacin (as Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine
hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 400 mcg, Vitamin B12
(Cyanocobalamine) – 10 mcg, Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic
Acid (as d-calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium citrate) –
590 mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 8 mg, Phosphorus (as Dicalcium
Cocoa, Natural and Artificial flavors, Medium chain
phosphate) – 430 mg, Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium
triglyceries, Acesulfame Potassium
(as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc (as Zinc citrate) – 15 mg,
Selenium (as Selemethionine) – 70 mcg, Copper (as Copper gluconate) –
1.6 mg, Manganese (as Manganese amino acid chelate) - 2 mg, Chromium
(as Chromium polynicotinate) – 120 mcg, Molybdenum (as Molybdenum
amino acid chelate) - 75 mcg, Sodium - 410 mg, Potassium (as
Dipotassium phosphate) – 1560 mg, Creatine Monohydrate - 1 g, LGlutamine – 500 mg, Glutamine Peptides – 500 mg, Choline (As Choline
Bitartrate) – 250 mg, Inositol – 250 mg, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) –
5 mg)

Gricar Chemical SRL

Optimum Nutrition

İtaliya

ABŞ

03.06.2020

30.06.2020

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
SEMPRO(kapsul, 500 mg № 15) adlı
məhsul(Seriya nömrəsi: 110320 , istehsal tarixi:
01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2021)
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Senadelexin (tablet № 400) adlı məhsul bağırsaq
peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydası və əks göstərişlər bölməsinin
rəyə uyğun olaraq tərtib olunm asızəruridir.
Qeyd: istehsalçının verdiyi sənədlərə əsasən
məhsulun sayı dəyişdirilir.

B/802/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Sensebral (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə
yanaşı beynəlxalq elm iadlarının qeyd edilm əsi,
b)Qablaşmada və təlimatda qeyd edilən "Bioloji
aktiv fəallığa malik qida əlavəsi" yazısında "aktiv"
sözünün "BAFMQƏ" yazısında "A" hərfinin ləğv

B/968/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Serious Mass (toz 2.72 kq) adlı məhsul idmançılar
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

toz

1

Lactic acid bacillus - 2 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 1 x 10⁹ CFU,
Bifidobacterium longum - 0.3 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium bifidum - 0.5 x 10⁹
CFU, Saccharomyces boulardii - 0.7 x 10⁹ CFU, Streptococcus
thermophillus - 0.5 x 10⁹ CFU, Fructo oligo saccharide - 100 mg, Lactitol
monohydrate - 50 mg

Silica, Aerosil, Maltodextrin

OPES Healthcare Pvt. Ltd

Hindistan

17.06.2020

Müsbət

B/896/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Simbif (toz, saşe № 10) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını tənzimləmək 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:"İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin rəyə
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Kapsul

10x2

Lysozyme - 20 mg, Lactobacillus sporogenes - 150 mln, Lactobacillus
rhamnosus - 200 mln, Lactobacillus casei - 200 mln, Lactobacillus
plantarum - 200 mln, Lactobacillus bulgaricus - 150 mln, Bifidobacterium
longum - 100 mln, Bifidobacterium breve - 100 mln, Bifidobacterium infantis
- 100 mln, Streptococcus thermophiles - 150 mln, FOS - 100 mg

Talc, Microcrystalline cellulose, Glazing agents
(Capsule): Gelatin, Titanium dioxide (E 171)

Gricar Chemical SRL

İtaliya

22.06.2020

Müsbət

B/915/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNLON, kapsul
№ 20 (Seriya nömrəsi: 0163; İstehsal tarixi:
01.03.2020; Son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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.

Simbif

Sinlon

Spektrum

Tablet

30

Tablet

1

Spektrum Prenatal

Spermotrend

Kapsul

90

Sperocal

Tablet

3

Vitamin A - 5000 IU, Vitamin E (as-dl-Alpha Tocopherol acetate) - 30 IU,
Ascorbic acid - 60 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine
mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 ( as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B3 (as
Niacin) - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin Mycrocrystalline cellulose, Stearic acid, Magnesium
B12 - 6 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 400 IU, Biotin - 30 mcg, Vitamin stearate, Croscarmellose sodium, Silica, Calcium
Gemini Pharmaceuticals. Inc
phosphate, Hydroxypropyl methylcellulose,
K1 - 25 mcg, Pantothenic acid - 10 mg, Calcium – 162 mg, Iodine - 150
Propylene glycol, Triacetin, Titanium dioxide
mcg, Iron - 18 mg, Magnesium - 100 mg, Copper -2 mg, Zinc - 15 mg,
Manganese - 2.5 mg, Chromium - 25 mcg, Molybdenum - 25 mcg,
Selenium - 25 mcg, Potassium - 40 mg, Nickel - 5 mcg, Tin - 10 mcg,
Silicon dioxide - 10 mcg, Vanadium - 10 mcg, Phosphorous - 109 mg
Vitamin A - 5000 IU, Vitamin E (as-dl-Alpha Tocopherol acetate) - 30 IU, Mycrocrystalline cellulose, Stearic acid, Magnesium
Ascorbic acid - 60 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine
stearate, Croscarmellose sodium, Silica, Calcium
phosphate, Hydroxypropyl methylcellulose,
mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 ( as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B3 (as
Propylene glycol, Triacetin, Titanium dioxide
Niacin) - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin
B12 - 6 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 400 IU, Biotin - 30 mcg, Vitamin
K1 - 25 mcg, Pantothenic acid - 10 mg, Calcium – 162 mg, Iodine - 150
mcg, Iron - 18 mg, Magnesium - 100 mg, Copper -2 mg, Zinc - 15 mg,
Manganese - 2.5 mg, Chromium - 25 mcg, Molybdenum - 25 mcg,
Selenium - 25 mcg, Potassium - 40 mg, Nickel - 5 mcg, Tin - 10 mcg,
Silicon dioxide - 10 mcg, Vanadium - 10 mcg, Phosphorous - 109 mg

African Plum Extract (Pygeum africanum Hook. f.) - 100 mg, L-Carnitine
Fumarate – 70.5 mg, L-Arginine - 50 mg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 30
mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) - 22 mg, Zinc Sulfate - 20
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Folic Acid
(Pteroylmonoglutamic acid) - 0.1 mg, Sodium Selenite – 0.02 mg,
Vitamine B12 (Cyanocobalamin) – 0.0005 mg

Fructose, Maltodextrin, Microcrystalline cellulose,
Gelatin

Calcium lactate (as elemental Ca 74 mg) - 400 mg, Calcium phosphate
dehydrate (as elemental Ca 200 mg, as elemental P 155 mg) - 860 mg,
Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone,
Magnesium hydroxide - 150 mg ( as elemental Mg 62 mg), Cholecalciferol Polyviol, Titanium dioxide, Talc, Polyethylene glycol,
250 IU, Zinc sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn 10 mg), Copper
Magnesium stearate, Silicon dioxide
gluconate - 10.7 mg (as elemental Cu 1.5 mg), Menaquinone (Vitamin K2) 70 mcg

CJ Labs Inc.

ABŞ

08.06.2020

Müsbət

B/833/2020

ABŞ

10.06.2020

Müsbət

B/852/2020

Catalysis S.L

İspaniya

18.06.2020

Müsbət

B/905/2020

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

Türkiyə

23.06.2020

Müsbət

B/931/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spektrum tablet
№30 (Seriya nömrəsi: 56303; İstehsal tarixi:
01.06.2019; Son istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spektrum tablet
№30 (Seriya nömrəsi: 8052; İstehsal tarixi:
01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2023) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "Həb"
sözü "tablet" ilə əvəz olunsun ( təqdim olunan
sənədlərə əsəsən!). Belə ki, təqdim olunan
göstərilən seriyaya aid nümunə təqdim olunan
dosye ilə fərqlənir.

Təqdim olunmuş və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SPERMOTREND
kapsul № 90 (Seriya nömrəsi: T-2; İstehsal tarixi:
01.04.2019; Son istifadə tarixi: 01.04.2022) adlı
məhsul kişilərdə reproduktiv funksiyaların
pozulmaları zamanı, spermanın keyﬁyyətinin və
miqdarının azalması ilə şərtlənən, həmçinin
döllənmənin planlaşdırılması zamanı kompleks
müalicənin tərkibində tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
SPEROCAL(tablet № 30) adlı məhsul (Seriya
nömrəsi: , istehsal tarixi: 01.07.2019, son istifadə
tarixi: 01.07.2022) vitamin və mineralların əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Tablet

2 x 15

Cascara (Rhamnus Purshiana DC) bark - 133.5, Aloe (Aloe Ferox Miller)
juice – 100 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Miller) fruit - 83.5 mg, Senna
(Cassia angustifolia Vahl.) leaves - 66.65 mg, Liquorice (Glycyrriza glabra
L.) root – 25 mg, Gentian (Gentiana lutea L.) root – 25 mg, Dandelion
(Taraxacum officinalis Web.) root - 16.65 mg, Alpine Rhamnus (Rhamnus
alpinus L. ssp. Fallax M. et P.) bark - 16.65 mg, Rhubarb (Rheum
palmatum L.) root/rhizome Horehound - 16.65 mg, (Marrubium vulgare L.)
herb with flowers - 16.65 mg

Dicalcium phosphate, Hydroxypropylcellulose,
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide,
Magnesium salts of fatty acids,
Hydroxypropylmethylcellulose, Fatty acids,
Microcrystalline cellulose

ESİ S.p.A

İtaliya

23.06.2020

Müsbət

B/928/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
STİMULAX strong (tablet , № 30) adlı məhsul
bağırsaq peristaltikasını və həzm prosesini
yaxşılaşdıran vasitə kiimi 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:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq
göstərilsin;
b) Azərbaycan dilində tərtib olan stikerdə və
qablaşdırmada "həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun

Tablet

3 x 10

Valeriana officinalis root dry extract - 250 mg, Melissa officinalis leaf dry
extract - 100 mg, Magnesium sulphate - 200 mg, Hypericum perforatum
herb dry extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium
salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma Merkezi

Türkiyə

21.05.2020

Müsbət

B/761/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
STRESON B (tablet, № 30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.İstifadə
üzrə təlimatda və qablaşmada bitki komponentlərin
yazılışında yol verilən səhvlər kənarlaşdırılsın.

Kapsul

2 x 15

Johns wort (Hypericum perforatum) aerial part extract - 50 mg, Ginkgo
biloba leaf extract - 30 mg, Valeriana officinalis root extract - 20 mg,
Melissa officinalis leaf extract - 50 mg, GABA (Gamma Aminobutyric acid) 300 mg, L-Glycine - 50 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 50 mg) - 82.9
mg, Thiamine HCl (Thiamine - 2 mg) - 2.7 mg, Pyridoxine hydrochloride
(Pyridoxine - 1 mg ) - 1.2 mg, Folic acid - 100 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate,
Silicon dioxide, Gelatin

Global Pharma CM
SP.Z.O.O

Polşa

04.06.2020

Mənfi

B/817/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Stresonat (kapsul № 30) adlı məhsul MSS-ni
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində
təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair
metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən
"parafarmasevtiklərin gündəlik dozası, bu
maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozadan yüksək olmamalıdır".Məhsulun tərkibində
olan QAYT maddəsinin miqdarı birdəfəlik terapevtik
dozanı aşır.Həmçinin, məhsulun istifadə qaydasına
əsasən Ginko bioba bitkisinin və B1 vitaminin
miqdarı da BFMQƏ-lərdə tövsiyə olunan gündəlik
dozanı aşır.Bundan başqa, məhsulun tərkibində
olan bitki mənşəli inqredientlər 18 yaşdan aşağı
tövsiyə olunmur.

STİMULAX strong

Streson B

Stresonat

Sulajin

Supradin Koenzim Q10

Tablet

Fışıldayan tablet

2 x 15

1

Tanacetum parthenium flower extract – 120 mg, Vitex agnus-castus fruit
extract – 80 mg, Magnesium carbonate – 50 mg (eq.to 14.3 mg Mg),
Harpagophytum procumbens root extract (harpagosides 1.5 %) – 20 mg,
Vitamin E 50% - 10 mg (eq.to 5 mg vitamin E), Vtamin B6 – 1 mg

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose,
Magnesium-stearate.

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate,
Sorbitol, Isomalt, Orange juice flavour Ultraseal
PHQ-141809, Sodium carbonate, anhydrous, Dub
hydrolub, Aspartame, Passion fruit flavour Ultraseal
PHQ-141810, Potassium acesulfame,
Crospovidone, Red beet juice powder

S.C. Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Delpharm Gaillard

Rumıniya

Fransa

11.06.2020

10.06.2020

Müsbət

Müsbət

B/859/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Sulajin (tablet №30) adlı məhsul qadın
xəstəliklərində tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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.

B/850/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Supradin Koenzim Q10 fışıldayan tablet №15
(Seriya nömrəsi: N1N084; İstehsal tarixi:
01.12.2019; Son istifadə tarixi: 01.12.2021) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Swiss Energy Calcium+D3

Buraxılış forması

Miqdar

Fışıldayan tablet

20

Fışıldayan tablet

20

Swiss Energy Gold

Symbiolact Comp

Tempestas

toz

Saşe

2g

-

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Calcium (Calcium carbonate) - 500 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 7.5
mcg

Vitamin A (Retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride)
– 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5- phosphate sodium) - 2.97 mg, Vitamin
PP (Niacinamide) – 18 mg, Vitamin B5 (Calcium D- pantothenate) - 6 mg,
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200
mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) 60 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin H (D- Biotin) – 150
mcg, Vitamin E (DL- α- tocoferol acetate) - 10 mg, Manganese
(Manganese sulfate monohydrate) - 0.4 mg, Chromium (Chromium
picolinate) - 25 mcg, Molybdenum (Sodium molybdate dihydrate) - 25 mcg,
Potassium (Potassium chloride) – 5 mg, Iodine (Potassium iodine 10%)
–100 mcg, Selenium (Sodium selenite 1%) - 30 mcg, Vitamin K1
(Phytomenadion 5 %) – 30 mcg, Lutein - 50 mcg, Calcium (Calcium
carbonate) – 160 mg, Magnesium (Magnesium sulfate x H2O) - 60 mg, Iron
(Iron gluconate x 2H2O) – 10 mg, Zinc (Zinc sulfate x H2O) - 5 mg, Cooper
(Cooper gluconate) - 0.5 mg

Bifidobacterium BB-12 – 6 mg, Lactobacillus acidophilus LA-5 – 20 mg,
Lactobacillus paracasei LC-01 – 26 mg, Lactobacillus lactis R-707-1 – 10
mg, Biotin – 30 mcg

Köməkçi maddələr

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate,
Maltodextrin IT 19, Isomalt DC 101, Aspartame,
Orange flavouring 10950-31, Beta carotene 1%
CWS/M., Polyethylene glycol (PEG 6000)

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate,
Sorbitol (Neosorb P30/60), Sodium saccharinate,
Sodium cyclamate, Orange flavoring 10950 – 31,
Lemon flavoring 610215 H, Peach flavoring IA 026,
Beta carotene 1%, Polyethylene glycol (PEG 6000)

Maltodextrin, Silicon dioxide

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SWISS ENERGY
CALCIUM+D3 fışıldayan tablet №20 (Seriya
nömrəsi: 2002127; İstehsal tarixi: 01.02.2020; Son
istifadə tarixi: 01.02.2022) adlı məhsul kalsium və
vitamin D-nin 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: istehsalçının ünvanında texniki səhvə yol
verildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Kendy Ltd

Bolqarıstan

02.06.2020

Müsbət

B/798/2020

Kendy Ltd

Bolqarıstan

02.06.2020

Müsbət

B/800/2020

SymbioPharm GmbH

Saşera-Med MMC

Almaniya

Rusiya

31.05.2020

31.05.2020

Müsbət

Xitam
verilən
müraciətlər

B/777/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SWISS ENERGY
GOLD fışıldayan tablet №20 (Seriya nömrəsi:
1910139; İstehsal tarixi: 01.10.2019; Son istifadə
tarixi: 01.10.2021) adlı məhsul vitamin və
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istehsalçının ünvanında texniki səhvə yol
verildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Symbiolact Comp (toz, saşedə №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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.
“Pamorek Group” tərəfindən 21.10.2019 -ci il tarixli
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın
“Saşera-Med MMC” şirkətinin istehsalı olan 01
seriyalı Tempestas (toz, saşe №30) adlı məhsulun
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki,
təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Analizlər zamanı Tadalafil -- aşkar olundu (10.132
mg/paket).
Təqdim olunan digər normativ sənədlərdə tərkibə
aid informasiyalar tam verilməm işdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk
ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə
aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun
təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun
istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur

Məhsulun adı

Thermo Complete / Termo Komplit

Buraxılış forması

Miqdar

Tablet

1

Tablet

1

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa
extract( 8% Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 %
Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), Caffeine powder, natural - 72.68
mg(Caffeine-72,68 mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa
extract( 8% Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 %
Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), Caffeine powder, natural - 72.68
mg(Caffeine-72,68 mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Köməkçi maddələr

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch
corn NF,Parsley herb powder,Cellulose powder
NF,Cinnamon bark powder, Celery seed
powder,Fennel seed powder, Alfalfa powder,Silicon
dioxide Sipernat 50S,Sodium
carboxymethylcellulose,Licorice root powder,Stearic
acid(Vecetable source),Coating opadry NS-G clear
70W 19233,Magnesium stearate(NK).

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch
corn NF,Parsley herb powder,Cellulose powder
NF,Cinnamon bark powder, Celery seed
powder,Fennel seed powder, Alfalfa powder,Silicon
dioxide Sipernat 50S,Sodium
carboxymethylcellulose,Licorice root powder,Stearic
acid(Vecetable source),Coating opadry NS-G clear
70W 19233,Magnesium stearate(NK).

İstehsalçı şirkət

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thermo
Complete / Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya
nömrəsi: 90413E, istehsal tarixi:13.12.2019 , son
istifadə tarixi: 13.12.2021) adlı məhsul çəkini
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi""bioloji fəallığa malik qida əlavəs"ilə
əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.
c)Ərizəçinin tərkib hissəyə müvafiq məlumatın
əlavə olunması ilə bağlı 25.06.2020 tarixli
müraciətinə əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq
şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

İtaliya

12.06.2020

Müsbət

B/872/2020

İtaliya

12.06.2020

Müsbət

B/873/2020

Thermo Complete / Termo Komplit

Thermo Complete / Termo Komplit

Trimbol

Tablet

məhlul

1

50 ml

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa
extract( 8% Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 %
Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), Caffeine powder, natural - 72.68
mg(Caffeine-72,68 mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Gamma aminobutyric acid – 25 mg, Glutamic acid – 20 mg, Magnesium
gluconate – 10 mg, Glycine – 15 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine
hydrochloride) – 0.1 mg

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch
corn NF,Parsley herb powder,Cellulose powder
NF,Cinnamon bark powder, Celery seed
powder,Fennel seed powder,Alfalfa powder,Silicon
dioxide Sipernat 50S,Sodium
carboxymethylcellulose,Licorice root powder,Stearic
acid(Vecetable source),Coating opadry NS-G clear
70W 19233,Magnesium stearate(NK).

Deionized water, Propylene glycol, Glycerine,
Disodium EDTA, Potassium sorbate, Strawberry
flavour

Fine Foods &
Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A

Universe Pharma İlaç Sanayi
ve Ticaret LTD. ŞTİ

İtaliya

Türkiyə

12.06.2020

19.06.2020

Müsbət

Müsbət

B/870/2020

B/911/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thermo
Complete / Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya
nömrəsi: 199696B, istehsal tarixi:10.10.2019 , son
istifadə tarixi: 10.10.2021) adlı məhsul çəkini
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi""bioloji fəallığa malik qida əlavəs"ilə
əvəz olunsun;
b)Ərizəçinin tərkib hissəyə müvafiq məlumatın əlavə
olunması ilə bağlı 25.06.2020 tarixli müraciətinə
əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq şərti ilə, rəy
dəyişdirilmişdir.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thermo
Complete / Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya
nömrəsi: 199733B, istehsal tarixi: 15.11.2019, son
istifadə tarixi: 15.11.2021) adlı məhsul çəkini
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv
qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi"ilə əvəz olunsun.
b)Ərizəçinin tərkib hissəyə müvafiq məlumatın əlavə
olunması ilə bağlı 25.06.2020 tarixli müraciətinə
əsasən , rəyin nömrəsi və tarixi qalmaq şərti ilə, rəy
dəyişdirilm işdir.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə
dair konfidensial sənədə əsasən
yazılmışdır.Qablaşdırmanın üzərində yalnız
təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, bu da
fikrimizcə yolveriləndir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Trimbol (məhlul 50 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
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: istifadə qaydasını rəyə uyğun olaraq tərtib
olunması, “ müalicə kursu həkimin təyinatı ilə 2-3
həftədən 2-3 aya qədər ola bilər” ifadəsinin
götürülməsi, İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin

Məhsulun adı

Trio sinerji

Buraxılış forması

Miqdar

jelatin kapsullar

4 x 15

Kapsul

1

Fışıldayan tablet

1

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trio
sinerji (jelatin kapsullar, №60) adlı məhsul beyin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin 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:Qablaşma üzərində "İstifadə qaydası"
bəndində böyüklər yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Silicon dioxide (E 551), Soya lecithin (E 322),
Gelatin, Glycerol (E 422), Copper complexes of
chlorophyll (E 141), Titanium dioxide (E 171), Water

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

04.06.2020

Müsbət

B/818/2020

Fish oil 500 mg providing: Omega3 - 325 mg (EPA - 155 mg, DHA - 125
mg), Vitamin A - 125 mcg, Vitamin D - 8 mcg, Vitamin E - 5 mg

Gelatin, Glycerol

Pharmatech AS

Norveç

19.06.2020

Müsbət

B/909/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasənTrippel Omega-3 (kapsul, № 144 ml) adlı
məhsul omega 3 yağ turşularının və A,D,E
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırma Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib
olunmalıdır.

Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 900 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc Citrate
Trihydrate 16.2 mg)

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

Thompson and Capper ltd

Böyük Britaniya

17.06.2020

Müsbət

B/894/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Ultra Vitamin C Fizz (tablet №20) adlı məhsul
vitamin C-nin 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.

Omega-3 unsaturated fatty acids (18% EPA - 90 mg, 12% DHA - 60 mg) 500 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 50 mg, Selenium - 50 mcg

Trippel Omega-3

Ultra Vitamin C Fizz

Unibral

Urolux

Urosas

Daxilə qəbul üçün
məhlul

Tablet

Kapsul

50 ml

15 x 2

2 x 10

Bacopa monnieri glicerin extract-150 mg;Ginkgo biloba fluid extract- 50
mg;GABA-150 mg;Vitamin B6-1 mg.

glucose syrup,water,potassium sorbate,sodium
benzoate, flavouring,citric acid,suclarose

Anhydrous dibasic calcium phosphate,
Ascorbic acid - 150 mg, Bearberry leaves extract (10% arbutin) (Folia
Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium,
Arctostaphyli Uvae-ursi) - 10 mg, Bromelain - 25 mg, Cranberry berry
Hypromellose, Silicon dioxide, Magnesium stearate,
extract (Fructus Vaccinii oxycoccos) - 80 mg, DL-α-Tocopheryl acetate
L-tartaric acid, Coating ingredients (Hypromellose,
(50%) - 30 IU, D-mannose - 25 mg, Nettle root extract (Urticae radix) - 25
Polyvinyl alcohol, Polydextrose, Talc, Triethyl citrate,
mg
Red ferric oxide, Titanium dioxide)

Cranberry(Vaccinium macrocarpon) berry dry powder extract - 200 mg,
Bearberry(Arctostaphyllos uva ursi) dry powder extract - 50 mg, Bromelain 20 mg, D-mannose - 50 mg, Lactobacillus acidophilus - 0.75 billion CFU,
Potassium bicarbonate - 200 mg, Vitamin C - 120 mg

Maltodextrin, magnesium stearate, silicon dioxide

Gricar Chemical SRL

MedPharma, spol.s.r.o

A Pharma Sağlık Ürünleri
A.S

İtaliya

Çex respublikası

Türkiyə

17.06.2020

08.06.2020

09.06.2020

Müsbət

Müsbət

Müsbət

B/899/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
UNİBRAL(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml ) adlı
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda" 18 yaşdan yuxarı
şəxslərdə təyinat və dozalanma həkim tərəfindən
aparılır" ifadəsi " Digər hallarda həkim məsləhəti ilə
qəbuloluna bilər"ilə əvəz olunsun.

B/831/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UROLUX (tablet,
№ 30) (Seriya nömrəsi: L203001 , istehsal tarixi:
14.02.2020, son istifadə tarixi: 13.02.2023) adlı
məhsul sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

B/847/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
UROSAS(kapsul № 20) adlı məhsul sidik- ifrazat
orqanlarının daş və infeksion, həmçinin, zöhrəvi
xəstəliklər 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

Məhsulun adı

Urotrin

Buraxılış forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

toz

5g

Castoreum extract - 500 mg, Cervus elaphus sibiricus extract - 400 mg,
Orchis mascula root extract - 400 mg, İlex aquifolium leaf extract - 400 mg,
Tabebuia impetiginosa cortex extract - 300 mg, Panax ginseng root extract 20 mg, Cordyceps extract - 200 mg, Hedysarum neglectum root extract 200 mg, Ganoderma lucidum extract - 200 mg, İnonotus obliquus extract 130 mg, Hippophae rhamnoides fruit extract – 130 mg, Onobrychis
arenaria herba extract – 130 mg, Lespedeza juncea herba extract – 130
mg, Potentilla alba root extract – 130 mg, Pinus Sibirica seeds extract - 130
mg, Camellia sinensis leaf extract - 30 mg, Osmanthus fragrans flower
extract - 30 mg, Amaranthus caudatus seeds extract - 30 mg, Avena sativa
seeds extract - 30 mg, Stellaria media herba extract – 30 mg, Juglans regia
septum extract – 30 mg, Juniperus communis fruit extract – 30 mg, Lycium
chinense fruit extract – 30 mg, Vaccinium myrtillus fruit extract – 30 mg,
Cynara scolymus fruit extract – 30 mg, Cetraria islandica extract – 30 mg,
Fucus Vesiculosus leaf extract - 30 mg, Shark liver extract – 30 mg,
Myristica fragrans seeds extract - 30 mg, Schisandra chinensis fruit extract 30 mg, Thlaspi arvense herba extract - 30 mg, Levisticum officinale herba
extract - 30 mg, Crateagus atrosanguinea fruit extract - 30 mg, Rosa
majalis fruit extract - 30 mg, Serenoa repens fruit extract - 20 mg,
Cucurbita pepo seeds extract - 20 mg, Hipericum perforatum herba extract 20 mg, Achillea millefolium herba extract - 20 mg, Calendula officinalis
herba extract - 20 mg, Chamomilla recuita flower extract - 20 mg, Urtica
dioica root extract - 20 mg, Epilobium alpestre herba extrat - 20 mg,
Populus nigra bud extract - 20 mg, Aluminium ammonium sulphate - 20
mg, Galleria mellonela extract - 20 mg, Bess milk extract - 20 mg, Propolis
extract - 10 mg, Resina pinus sibirica extract - 10 mg,Olygofructose -to 5 g.

Fitoşam

1,4 qr

Xlorofillipt qatı ekstraktı quru maddəyə hesablanmaqla-1.786%,
Xlorheksidin biqlükonat-0.357%, Polisorbat-80 (tvin-80)-8.57%,
Polietilenoksid-100% qədər

Şərbət

150 ml

Mix of enzymes (Amylase - 12 mg, Protease - 3.8 mg, Glucoamylase - 2
mg, Lipase - 0.46 mg, Cellulase - 3.6 mg, Lactase - 6 mg, Pectinase
(w/Phytase) - 0.94 mg) - 60 mg, Chamomille (Matricaria chamomilla)
flowers dry extract - 100 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits dry extract 90 mg, Anise (Pimpinella anisum) fruits dry extract - 25 mg

Şərbət

100 ml

Vagocid

Valuzim

VeNatura Kids Magnezyum

Vıacene Forte

Vikofer

Kapsul

3 x 10

Şərbət

150 ml

Kapsul

10x 3

Uridine 5′- monophosphate - 100 mg, Folic acid - 50 mcg,
Cyanocobalamine - 0.75 mcg

Iron(III)-hydroxide polymaltose – 40 mg, Folic acid – 100 mcg,
Cyanocobalamin – 9 mcg, Ascorbic acid – 15 mg

Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seed powder (Vitamin B1 0.8 mg, Vitamin B2 - 1.15 mg, Vitamin B3 - 14.2 mg, Vitamin B5 - 5.5 mg,
Vitamin B6 - 0.75 mg, Vitamin B9 - 172.1 mcg, Biotin - 49.5 mcg, Vitamin
B12 - 1.8 mcg)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
UROTRİN (toz 5 q, saşe № 20) adlı məhsul
kişilərdə sidik-cinsiyyət sistemin fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:a)Yaş həddirəyə uyğun olaraq yazılsın;
b)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada
inqredientlərin adları Azərbaycan dilinə düzgün
tərcümə olunmayıb, texniki səhvlərədə yol
verilib,korrektə olunsun.

ayrıca təqdim olunmayıb

Saşera-Med MMC

Rusiya

22.05.2020

Müsbət

B/769/2020

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Verteks Əczaçılıq Firması

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/95/2020

ValueMed Pharma SrL

San-Marino

08.06.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

Corn starch, Hard gelatin capsule, Microcrystalline
cellulose (E 460(i)), Amorphous silicon dioxide (E
551), Magnesium stearate (E 470b)

MM Vitapharm-Com MMC

Moldova

21.05.2020

Müsbət

B/748/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Vıacene Forte (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Vikofer (şərbət 150 ml) adlı məhsul müxtəlif defisitli
anemiyalar zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib
olunması zəruridir.

Oligofructose, Stevia, Methylparaben, Purified water

Saşera-Med MMC

Rusiya

31.05.2020

Müsbət

B/774/2020

Rice concentrate, Capsule (hypermellose, titanium
dioxide, yellow iron oxide)

Sensilab Ltd

Sloveniya

25.06.2020

Müsbət

B/944/2020

Vilen

Vita D3

Daxilə qəbul üçün
məhlul

30 ml

Vitamin D3 1 MIO /liquid - 240 mg

Deionized water, Citric acid, Sodium benzoate,
Potassium sorbate, Glycerin, Sugar, Liquid banana
flavor

A Pharma Sağlık Ürünleri
A.S

Türkiyə

09.06.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Vagocid, Konturlu
yuvalı qablaşmada fitoşam, 10x1.4q”, uroloji
xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsinin
optimallaşdırılması üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

B/838/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən
Vilen (kapsul, №30) adlı məhsul(Seriya nömrəsi:
2000289 , istehsal tarixi: 01.03.2020, son istifadə
tarixi: 01.03.2022) bəzi B qrup vitaminlərin əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita
D3 ( daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul
D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.

Məhsulun adı

Vitagamma D3 1000 I.U

Vita-min plus Mother

Vitason

Buraxılış forması

Tablet

Kapsul

Miqdar

10 x 10

2x15

Tablet

1

Tablet

2x10

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Vitamin D – 25 mcg (1000 IU)

Köməkçi maddələr

Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize
starch, Partially hydrogenated soybean oil, Silicon
dioxide, Microcrystalline cellulose,
Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked sodium
carboxymethylcellulose, Talc, Mono- and
diglycerides of fatty acids

İstehsalçı şirkət

Mauermann - Arzneimittel
KG

Calcium(as Calcium bisglycinate)-100 mg;Magnesium(as Magnesium
bisglycinate)- 50 mg;,İron(as Ferrous bisglycinate)-14 mg;Zinc(as Zinc
bisglycinate)-10 mg;Copper(as Copper bisglycinate)-1 mg;Manganese(as
Manganese bisglycinate)-1 mg; İodine(as Potassium iodine)-200 mkq;Vit
A(as Beta carotene)- 180 mkq;Vit D(as cholecalciferol)-5 mkq;Vit E(as DL- Maltodextrin,,Magnesium oxide,Magnesium salts of
alpha tocopheryl acetate)-12 mkq;Vit C(as L-ascorbic acid)-80 mg;vit
fatty acids,Microcrystalline
Olimp Laboratories Sp. z.o.o
cellulose,Gelatine(capsule shell),E 171(color
B1(as Thiamin monohidrate)-1,1 mg;VitB2(as Riboflavin)-1,4 mg;Niacin(as
additive).
Nicotinamide)-16 mg;VitB6(as Pyridoxine hydrochloride)-1,4 mg;Folic
acid(as Pteroylmonoglutamic acid)-400 mkq;Vit B12(as Cyanocobalamin)2,5 mkq;Biotin(as D-biotin)-50 mkq;Pantotenic acid(as Calcium
pantothenate)-6 mg;Cranberry fruit extract(Vaccinium macrocarpon Ait.)-10
mg

Vitamin B3 (as niacinamide) - 75 mg, Vitamin B6 (from pyridoxine
hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B5 (from d-calcium Pantothenate) - 20 mg,
Calcium (from calcium carbonate and di-calcium phosphate) - 100 mg,
Magnesium (from magnesium oxide) - 100 mg, İnositol - 25 mg, Gamma
Aminobutyric acid - 25 mg, L-Taurin - 100 mg, L-Glycine - 75 mg, Valerian
root (Valeriana officinalis) extract - 5 mg, Passion flower (Passiflora
incarnate) extract - 10 mg, Hops (Humulus lupulus) - 5 mg

Pancreatin - 200 mg, Pepsin - 50 mg, Protease - 100 mg, Amylase - 100
mg, Lipase - 25 mg, Papain - 50 mg, Bromelain - 50 mg, Betaine
Hydrocloride - 100 mg, Cellulose - 10 mg, Ox Bile - 30 mg, Calcium
Phosphate - 50 mg

Mycrocrystalline cellulose, Stearic acid, Silicon
dioxide micronized, Magnesium stearate,
Hydroxypropyl cellulose, Sodium starch glycolate,
Hydroxypropyl methylcellulose, Titanium dioxide,
Propylene glycol, Triacetin

İstehsalçı ölkə

Almaniya

Polşa

Rəy tarixi

01.06.2020

11.06.2020

Rəy

Müsbət

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/784/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİTAGAMMA D3
1000 I.U tablet №100 (Seriya nömrəsi: 20M152;
İstehsal tarixi: 01.02.2020; Son istifadə tarixi:
31.01.2023) adlı məhsul vitamin D-nin 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.

B/866/2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin plus Mother(kapsul, № 30 ) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq
tərtib olunmalıdır:tərkibdə göstərilən inqredientlərin
Azərbaycan dilində və elmi adları təqdim
olunmalıdır.Köməkçim addələr göstərilm əlidir;
b)yaş həddirəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir;
c)Cranberry bitkisinin tərcüməsi Mərcanı kimi
təqdim olunmalıdır.

Gemini Pharmaceuticals. Inc

ABŞ

09.06.2020

Müsbət

B/844/2020

Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Gemini Pharmaceuticals. Inc
Sodium Starch Gluconate, Stearic Acid, Silica,
Magnesium Stearate, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Propylene Glycol, Triacetin, Titanim
Dioxide, FD&C (yellow, blue), D&C yellow

ABŞ

16.06.2020

Müsbət

B/881/2020

Vitazim

VitEs

Tablet

2 x 10

Sodium hydrogen carbonate - 500 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide,
Magnesium stearate, Cornstarch

Esensa d.o.o

Serbiya

24.06.2020

Müsbət

B/932/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİTASON tablet
№ 30 (Seriya nömrəsi: 55479; İstehsal tarixi:
01.03.2019; Son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı
məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin 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.
Təqdim olunmuş və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitazim, tablet №
20 (Seriya nömrəsi: 56336; İstehsal tarixi:
01.07.2019; Son istifadə tarixi: 01.07.2022)adlı
məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 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
VitEs (tablet, № 20 (Seriya nömrəsi: 2003119,
istehsal tarixi: 01.03.2020, son istifadə tarixi:
01.03.2023)) adlı məhsul orqanizmdə asidoz
vəziyyətinin dəyişməsinə kömək edən 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: Sonuncu verdiyimiz rəydə ""Antasid vasitədir"
ifadəsi götürülsün" qeydimizə baxmayaraq, yeni
seriyalı məhsulda buna əməl olunmamışdır və
Qablaşdırma 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 tərtib olunmamışdır.
Deyilənləri nəzərə alaraq göstərilənlərə əməl
olunması zəruridir.

Məhsulun adı

Womens Midlife Ease

Xiloial

Buraxılış forması

Tablet

Göz üçün damcı

Miqdar

-

10 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Pomegranate fruit 5:1 concentrate (Punica granatum) - 150 mg, LinumLife
Flax (standardized to 20% lignans as SDG) - 120 mg, Chaste berry (Vitex
agnus-castus fructus) fruits dried powder - 180 mg, Dong Quai (Angelica
sinensis) root powder - 200 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra) root 3:1 soft
extract - 200 mg, Bupleurum (Bupleurum aureum) root powder - 200 mg

Sodium Hyaluronate - 0.2%, TS-Polysaccharide - 0.2%

Köməkçi maddələr

Gum arabic, Micronized cellulose, Maltodextrin

Mannitol, Dibasic sodium phosphate, Monobasic
sodium phosphate, Water for injections

İstehsalçı şirkət

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

Farmigea SpA

İstehsalçı ölkə

Türkiyə

İtaliya

Rəy tarixi

16.06.2020

12.06.2020

Rəy

Müsbət

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/883/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Womens Midlife
Ease (tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: WM 00310,
istehsal tarixi: 01.01.2020, son istifadə tarixi:
01.01.2023) adlı məhsul qadın sağlamlığını
qorumaq 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:Qablaşma içərisinə yerləşdirilmiş Azərbaycan
dilində istifadə üzrə təlimat dosyedə verilən təlimat
ilə uyğunlaşmır.

T/108/2020

Xiloial mono

Göz üçün damcı

0,5 ml

Sodium Hyaluronate - 0.2%, TS-Polysaccharide - 0.2%

Mannitol, Dibasic sodium phosphate, Monobasic
sodium phosphate, Water for injections

Farmigea SpA

İtaliya

12.06.2020

Müsbət

T/107/2020

Xlogil

Şam

1,5 qr

Xlorofillipt-20mq, 20% xlorheksidin-biqlükonat məhlulu bu da 5 mq
xlorheksidinə uyğundur, Hialuron turşusu-5mq, dekspantenol-100mq

Bərk yağ

NPFK "EYM" LTD

Ukrayna

09.06.2020

Müsbət

T/97/2020

X-Tend

Xtra-Cal Advanced / EkstraKal Edvans

Xtra-Cal Advanced / EkstraKal Edvans

Tablet

Tablet

Tablet

1

Zinc (oxide) - 25 mg, Tongkat Ali Root powder (Eurycoma longifolia) - 250
mg, Maca root (0.6% extract) - 125 mg, L-Arginine HCl - 250 mg, Panax
ginseng root extract - 33.75 mg, Eleutherococcus senticosus root powder 33.75 mg, Proprietary blend consisting of: Sarsaparilla root powder,
Pumpkin seed powder,Muira Puama Bark (4:1 extract), Oat Straw 5:1
extract, Stinging Nettle leaf (5:1 extract), Cayenne Pepper (40M
HU/g)(fruit), Astragalus root (4:1) extract, Licorice root (4:1 extract),
Catuaba Bark powder, Orchic powder, Boron 5% (amino acid chelate) and
Oyster 4:1 extract - 419 mg

-

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, Manganese sulfate
Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,
monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.134 mg, Copper gluconate
Glycerine USP (99%), Stearic acid coarse powder,
(Copper - 0.33 mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder (Magnesium - 40
Hydroxypropyl methylcellulose, Croscarmellose
mg) - 70.345 mg, Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33
sodium, Calcium stearate (Calcium - 1.66 mg),
mg, Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium Coating system aquarius BG18046 cool vanilla,
311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate (Calcium - 19.98 mg) - 100.00
Silicon dioxide
mg

CorneStone Research &
Development, Inc

ABŞ

09.06.2020

Müsbət

B/842/2020

-

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, Manganese sulfate
Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,
monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.134 mg, Copper gluconate
Glycerine USP (99%), Stearic acid coarse powder,
(Copper - 0.33 mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder (Magnesium - 40
Hydroxypropyl methylcellulose, Croscarmellose
mg) - 70.345 mg, Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33
sodium, Calcium stearate (Calcium - 1.66 mg),
mg, Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium Coating system aquarius BG18046 cool vanilla,
311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate (Calcium - 19.98 mg) - 100.00
Silicon dioxide
mg

Comerstone Research &
Development, Inc.

ABŞ

09.06.2020

Müsbət

B/843/2020

Microcrystalline cellulose, Vegetable stearic acid,
Calcium carbonate, Vegetable magnesium
stearate, Croscarmellose sodium, Hydroxypropyl
methylcellulose, Silicon dioxide

Vitalabs, İNC

ABŞ

05.06.2020

Müsbət

B/826/2020

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Xiloial, Göz üçün
damcı, 10 ml” adlı məhsul buynuz qişa-konyunktiva
səthinin normal sinergetik fəaliyyətini bərpa edən və
ətraf mühitin fiziki təsirləri, vizual stress və ya
mexaniki faktorlar nəticəsində yaranan
qıcıqlanmanı aradan qaldıran tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərm an vasitəsideyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Xiloial mono, Göz
üçün damcı, 20x0.5 ml” adlı məhsul buynuz qişakonyunktiva səthinin normal sinergetik fəaliyyətini
bərpa edən və ətraf mühitin fiziki təsirləri, vizual
stress və ya mexaniki faktorlar nəticəsində yaranan
qıcıqlanmanı aradan qaldıran tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərm an vasitəsideyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Xlogil, Konturlu yuvalı
qablaşmada şam, 10x1.5q” iltihabəleyhinə,
antibakterial və antiseptik təsirə malik olan köməkçi
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTend(tablet, № 60) adlı məhsul kişilərdə cinsi
zəifliyin müalicəsi və profilaktikası zamanı köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
QEYD: istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq
göstərilsin.

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL
ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 30)
(Seriya nömrəsi: B79614D16, istehsal tarixi:
22.07.2019, son istifadə tarixi: 22.07.2021) adlı
məhsul sümük toxumasının möhkəmlənməsi üçün
tövsiyə olunan vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL
ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 30)
(Seriya nömrəsi: B79561C16, istehsal tarixi:
29.04.2019, son istifadə tarixi: 29.04.2021) adlı
məhsul sümük toxumasının möhkəmlənməsi üçün
tövsiyə olunan vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans

Buraxılış forması

Tablet

Miqdar

-

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, Manganese sulfate
Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,
monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.134 mg, Copper gluconate
Glycerine USP (99%), Stearic acid coarse powder,
(Copper - 0.33 mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder (Magnesium - 40
Hydroxypropyl methylcellulose, Croscarmellose
mg) - 70.345 mg, Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33
sodium, Calcium stearate (Calcium - 1.66 mg),
mg, Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium Coating system aquarius BG18046 cool vanilla,
311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate (Calcium - 19.98 mg) - 100.00
Silicon dioxide
mg

İstehsalçı şirkət

CorneStone Research &
Development, Inc

İstehsalçı ölkə

ABŞ

Rəy tarixi

09.06.2020

Rəy

Müsbət

Rəy №

Ekspertiza nəticəsi

B/841/2020

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL
ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 30)
(Seriya nömrəsi: B79614C16, istehsal tarixi:
10.06.2019, son istifadə tarixi: 10.06.2021) adlı
məhsul sümük toxumasının möhkəmlənməsi üçün
tövsiyə olunan vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır

