Məhsulun adı

Aceffect

Ağ Kömür

Ağ Kömür

Agnus

Akprost

Buraxılış forması

Şərbət

Tablet

Tablet

Kapsul

Kapsul

Miqdar

150 ml

2 x 12

1

(3 x 10)

(3 x 10)

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

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

Silica colloidal anhydrous - 210 mg

Silica colloidal anhydrous - 210 mg

Vitex Agnus Castus seed dry extract - 125 mg (80-110 %),
Rosemary leaf dry extract (Rosmarinus Officinalis) - 25 mg (80110 % ), Bee propolis powder extract - 25 mg (80-110 % )

Echinacea purpurea - 180 mg, Sabal serrulata fructum extract 48 mg,

Köməkçi maddələr

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

Microcrystalline Cellulose,
Croscarmellose sodium, Potato starch,
Sorbitol, Magnesium stearate

Microcrystalline Cellulose,
Croscarmellose sodium, Potato starch,
Sorbitol, Magnesium stearate

Cornstarch(405 mg), Natural gelatin
capsules(120 mg)

Lactose, Solani Amylum, Calcium
stearate

İstehsalçı şirkət

Gricar Chemical SRL

Pharmex Group MMC

Pharmex Group MMC

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

İTŞ Farmakom MMC

İstehsalçı ölkə

İtaliya

Ukrayna

Ukrayna

Türkiyə

Ukrayna

Rəy tarixi

08.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

10.05.2019

14.05.2019

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aceffect (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "müalicə
müddəti" yazısının ləğv edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində "18
yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə" qəbul etmək tövsiyəsinin qeyd
edilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ağ Kömür (tablet №24) adlı məhsul
patogen bakteriyaları, toksinləri və allergenləri orqanizmdən xaric
etmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ağ Kömür (tablet №10) adlı məhsul
patogen bakteriyaları, toksinləri və allergenləri orqanizmdən xaric
etmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AGNUS(kapsul № 30) adlı məhsul
qadınlarda hormonal balansı 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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkibdə inqredientlər
rəyə uyğun olaraq yazılsın, Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə olunsun
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AKPROST(kapsul № 30) 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:istifadə üzrə təlimatda göstərişlər və əks göstərişlər bəndi rəyə
uyğun olaraq yazılsın. Belə ki, məhsulun 12 yaşdan yuxarı uşaqlara
tövsiyəsinə dair təhlükəsizliklə bağlı heç bir sənəd təqdim olunmayıb,
qadınlar üçün isə bu məhsulun istifadəsi məntiqə uyğun deyil.

Aletos

Daxilə qəbul üçün məhlul

200 ml

S.İ.İ.T SRL

İtaliya

16.05.2019

Xitam verilən
müraciətlər

“Referans” MMC – nin 28.03.19-ci il tarixli 19/095 saylı məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, İtaliyanın “S.İ.İ.T SRL” şirkətinin istehsalı
olan Aletos (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza
zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər
ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə
ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı məhlulun PH – ı 5.576
(normativ sənədlərə əsasən 4.8-5) olaraq aşkar edilmişdir.Bundan
başqa, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”; Hamiləlik və laktasiya dövründə,
xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”
yazıları qeyd edilməyib.Həmçinin, məhsulun istehsalçısı “S.İ.İ.T SRL”
şirkəti olduğu halda, qablaşma üzərində istifadə edilən stikerdə
istehsalçı “Alebehr İtalia SRL” şirkəti qeyd edilib.
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi
vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş
uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir

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

Aliaxin EV

inyeksiya üçün gel

1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 2.5%

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium Cloride,
BDDE in finished product, Water for
injections

Aliaxin FL

inyeksiya üçün gel

1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 2.5%

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium Cloride,
BDDE in finished product, Water for
injections

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İtaliya

29.05.2019

Müsbət

Aliaxin GP

inyeksiya üçün gel

1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 2.5%

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium Cloride,
BDDE in finished product, Water for
injections

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İtaliya

29.05.2019

Müsbət

Aliaxin SR

inyeksiya üçün gel

1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 2.5%

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium Cloride,
BDDE in finished product, Water for
injections

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İtaliya

29.05.2019

Müsbət

Aliaxin SV

İnyeksiya üçün məhlul

1.1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 2.5%

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium Cloride,
BDDE in finished product, Water for
injections

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İtaliya

29.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aliaxin SV, inyeksiya üçün gel, 2x1.1 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.

200 ml

L-Leysin-18.3 mq;L-İzoleysin- 5.9 mq;L-Lizin hidroxlorid-25
mq;L-Fenilalanin- 5 mq;L-Treonin-4.2 mq;L-Metionin- 9.2 mq;LTriptofan-5 mq;L-Valin-6.7 mq;Tiaminhidroxlorid-5 mq;
Riboflavin (Riboflavin natrium fosfat şəklində)-3 mq; Piridoksin
hidroxlorid -1.5 mq;L-Arginin hidroxlorid -3.28 mq;L-Histidin
hidroxlorid-3.71mq;Nikotinamid-25 mq;Kalsium pantotenat-5
mq;Fol turşusu-0.75 mq;Sianokobalamin-2.5 mkq;Askorbin
turşusu-40 mq;Vitamin A konsentratı (yağlı forma)- 2500
BV;Xolekalsiferol -200 BV;Tokoferol asetat-7.5 BV.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aminovit (şərbət, 200 ml)adlı
məhsulbəzi aminturşuları və vitaminlərin əlavə mənbəyı kimi tövsiyə
olunan vasitə ,onun tərkibində olan fol turşusunun dozası (0.75 mq)
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır(0.45-0.60) və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.

Aminovit

Antalgin

Şərbət

Kapsul

3 x 10

Devils claw (Harpagophytum procumbens) root powder - 40
mg, Willow (Salix alba) bark powder - 30 mg

Aromatizəolunmuş şərbət əsası
k.q.Rəng: Karamel

Gelatine

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İtaliya

29.05.2019

Müsbət

Skant Healthcare Ltd

S.C.Laboratoarele Medica
S.R.L

Hindistan

Rumıniya

10.05.2019

13.05.2019

Müsbət

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş Antalgin (kapsul № 30) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası bəndində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) qeyd
edilməsi zəruridir.

deionized water, sucrose,sorbitol,
mentol flavour 720051,honey flavour
1413043,sodium benzoate, sodium
citrate,natural pine honey,citric acid

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Türkiyə

30.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antitussin (şərbət, 100 ml)adlı
məhsul öskürək zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: Təqdim olunmuş sənədlərdəki məlumatlar məhsulun istifadəsi
üzrə uşaqlara tövsiyə olunması kifayət qədər olmadığından,
məhsulun istifadəsi yalnız böyüklər üçün nəzərdə tutulmalıdır.

Antitussin

Şərbət

100 ml

licorice extract-125 mq;Basil extract-25 mq;Greater galangal
extract - 15 mg;Turmeric extract -15 mg;Long pepper extract 10 mg;Peppermint extract-5 mg;Ginger extract-5 mg; Grape
extract-5 mg;White turmericextract -5mg;Pepper extract -2,5
mg

Aqufill Hard

İnyeksiya üçün məhlul

1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 20mg/ml

Sodium Chloride (NaCl), Sodium
phosphate monobasic dehydrate,
Sodium phosphate dibasic dehydrate,
Purified Water

BioPlus Co.,Ltd

Cənubi Koreya

15.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aqufill Hard, 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.

Aqufill Hydro

İnyeksiya üçün məhlul

2 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid - 20mg/ml

Sodium Chloride (NaCl), Sodium
phosphate monobasic dehydrate,
Sodium phosphate dibasic dehydrate,
Purified Water

BioPlus Co.,Ltd

Cənubi Koreya

15.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aqufill Hydro, inyeksiya üçün məhlul,
1x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Arbox (kapsul №60) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd
edilmiş əsas təsiredici maddələrin miqdarının tərkibə aid sənədə uyğun
olaraq 1 kapsulda düzgün göstərilməsi və “BFMQƏ” yazısının istehlakçı
tərəfdən aydın başa düşülməsi üçün “Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi” yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Arbox

Areton

AseBronx plus

Avitron

Kapsul

Damcı

Şərbət

Tablet

6 x 10

30 ml

L-arginine - 125 mg, L-carnitine - 125 mg, İnosine - 125 mg,
Coenzyme Q10 - 25 mg

Dicalcium hydrogen phosphate,
Magnesium stearate, Silicon dioxide,
Gelatin, Titanium dioxide, İron oxide

Erigeron canadensis bitkisinin ekstraktı- 0,250 qr;Punica
granatum bitkisinin qabığının ekstraktı-0,250 qr;Juglans regia
Propylene glycol, Purified water, Sodium
bikisinin yarpağının ekstraktı-0,250 qr; Cortex Quercus- 0,250
benzoate
qr; Alnus bitkisinin hamaşmeyvəsinin ekstrakı-0,250 qr;Vitamin
C- 3,0 qr.

Fortex Nutraceutical LTD

Beauty and Health Ltd

Bolqarıstan

Ukrayna

30.04.2019

07.05.2019

Müsbət

120 ml

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

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

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

Türkiyə

06.05.2019

Müsbət

6 x 10

Beta - glucan - 150 mg, Selenium - 100 mcg, Manganese - 5
mg, Zinc - 25 mg, Magnesium sulphate - 150 mg, İron fumarate
(eq to İron - 6.4 mg) - 20 mg, L-arginine - 150 mg, Vitamin A 0.3 mg (1000 IU), Vitamin E - 40 mg, L-Ascorbic acid - 80 mg,
Vitamin B1 - 2 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate,
Magnesium sats of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

Türkiyə

30.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Areton(daxilə qəbul üçün məhluldamcı,30 ml) adlı məhsul mədə- bağırsaq sisteminin fəaliyyətini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma rəyə uyğun olaraq
göstərilsin( xüsusən tərkib hissəsi, istifadə qaydaları).Bitki mənşəli
inqredientlər Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə olunsun(Alderqızılağac kimi tərcümə olunur). Palıdın konkret növü, Kanada
xırdaləçəyin isə xammalı göstərilsin. Tərkibdə qeyri-ofisinal bitkilər
olduğu üçün məhsulun yalnız böyüklərə tövsiyə olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş AseBronx plus (şərbət 120 ml) adlı
məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avitron ( tablet, № 60) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi)
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.Bundan başqa, məhsulun hamilə
qadınların istifadəsi üçün tövsiyə edildikdə, müvafiq tədqiqatların
protokolları təqdim edilmədiyi üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Hamiləlik toksikozlarının
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi" tövsiyəsinin ləğv edilməsi
zəruridir.

Azanex

Babyxol

Banchongsanhapsogun
jungtang HH102

Bangpungtongsungsan
gami HH151

Benoral B Complex
(Benoral B Kompleks)

Betta Sink

Kapsul

Şərbət

toz

toz

Tablet

Şərbət

3 x 10

100 ml

Yantar turşusu - 200 mq, Süd zərdabı - 85 mq, Ginko biloba
bitkisi - 60 mq, Koenzim Q10 - 50 mq, Koenzim Q10 - 50 mq,
Maqnezium oksid - 50 mq, Sarımsaq - 50 mq

Artichoke dry leaf extract (Cynara scolymus) - 20 g

6q

Longanae Arillus - 0.45 g, Taraxaci herba - 0.45 g, Foeniculi
fructus - 0.34 g, Atractylodis rhizoma - 0.34 g, Sparganii
rhizoma - 0.22 g, Zedoariae rhizoma - 0.22 g, Poria sclerotium 0.22 g, Amomi fructus - 0.17 g, Syzygii flos - 0.17 g, Santalini
Lignum rubrum - 0.17 g, Citri Unshius Pericarpium İmmaturus 0.17 g, Cinnamomi ramulus - 0.17 g, Mume fructus - 0.17 g, Allii
fistulosi bulbus - 0.67 g, Zingiberis rhizoma - 0.14 g,
Glycyrrhizae radix et rhizoma - 0.22 g

6q

Puerariae radix - 0.59 g, Talcum - 0.59 g, Akebiae Caulis - 0.29
g, Angelica dahurica Bentham et Hooker f., Angelica d - 0.29 g,
Atractylodis rhizoma alba - 0.29 g, Schizonepetae Spica - 0.29
g, Angelicae Gigantis radix - 0.23 g, Fibrosum gypsum - 0.23 g,
Forsythiae fructus - 0.23 g, Cnidii rhizoma - 0.23 g, Menthae
herba - 0.18 g, Saposhnikoviae radix - 0.18 g, Gypsum Fibrosum
- 0.18 g, Scutellariae radix - 0.18 g, Platycodonis radix - 0.15 g,
Liriopus tuber - 0.15 g, Gardeniae fructus - 0.15 g, Glycyrrhizae
Radix et Rhizoma - 0.29 g, Zanthoxyli Fructus - 0.09 g

2 x 25

150 ml

Kalsium stearat

Deionized water, Sorbitol (E 420),
Sugar, Glycerin (E 422), Strawberry
flavour, Sodium benzoate (E 211),
Potassium sorbate (E 212), Xantham
gum (E 415), Calcium acetate (E 263),
Citric acid (E 330), Gum arabic (E 414)

qeyd edilməyib

qeyd edilməyib

Cellulose microcrystalline,
Polyvinylpyrrolidone PVP K30,
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) - 3 mg, Vitamin B2
Magnesium stearate, Silicon dioxide,
(Riboflavin-5-phosphate) - 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
Coat W001C
hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate) - 5 (hydroxypropylmethylcellulose, titanium
mg, Vitamin PP (Nicotinamide) - 40 mg
dioxide, polyethylene glycol, cellulose,
talc, sorbate monooleate (polysorbate
80))

Beta glucan - 120 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 100 mg,
Zinc sulphate - 5 mg, Selenium - 10 mcg, L-glutamine - 50 mg,
L-arginine - 100 mg, Propolis - 100 mg

Deionized water, Potassium sorbate,
Orange flavor, Sucralose

İTF Farmakom MMC

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Kyung Hee Hospitalı

Ukrayna

Türkiyə

Cənubi Koreya

27.05.2019

07.05.2019

06.05.2019

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Azanex (kapsul, № 30) adlı qan
dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1
dəfə" tövsiyəsinin və "əks göstərişlər" bəndindində yaş həddinin 18
yaşa qədər qeyd edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Babyxol(şərbət, 100 ml) adlı məhsul
qaraciyərin funksional 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:ADA-nın (EMEA)tövsiyələrinə görə ənginarın preparatları 12
yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olduğu üçün, məhsulun istifadə
qaydalarında(rəyə uyğun olaraq) müvafiq dəyişikliklər edilməsi
zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Banchongsanhapsogunjungtang HH102
(toz, saşe №30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik
məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Kyung Hee Hospitalı

Cənubi Koreya

06.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bangpungtongsungsan gami HH151
(toz, saşe №30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik
məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Biofaktor Sp.z.o.o

Polşa

17.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Benoral B Complex tablet №50” adlı
məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Betta Sink (şərbət 150 ml) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və istifadə yaş həddinin rəydə qeyd
edilən kimi təqdim olunması zəruridir. (Selen maddəsinin miqdarı
istifadə üzrə təlimatda 10 mcg əvəzinə 10 mg kimi qeyd olunmuşdur,
düzəliş olunması zəruridir)

Aktif Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

10.05.2019

Bevita +B

Məlhəm

1

Triglycerides Medium-chain (EP) - 10%, Cetiol LC - 7%,
Phytosqualane 92% - 6%, Cosmoferm mix III – 0.1%,
Dexpanthenol-3%

Water purified, Silkflo 366 NF, Olivem
900, Compritol 888 Ato, Glycerol (85%),
Lanol 99, Magnesium Stearate Veg,
Euxyl PE 9010, Magnesium sulphate
cryst for parent use

Orion Corporation

Finlandiya

01.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bevita +B (75 q məlhəm) adlı məhsul
dərini qorumaq və qidalandırmaq üçün tövsiyyə olunan kosmetik tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Bevita+B

məlhəm

1

Triglycerides Medium-chain (EP) - 10%, Cetiol LC - 7%,
Phytosqualane 92% - 6%, Cosmoferm mix III – 0.1%,
Dexpanthenol-3%

Water purified, Silkflo 366 NF, Olivem
900, Compritol 888 Ato, Glycerol (85%),
Lanol 99, Magnesium Stearate Veg,
Euxyl PE 9010, Magnesium sulphate
cryst for parent use

Orion Corporation

Finlandiya

01.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bevita +B (20 q məlhəm) adlı məhsul
dərini qorumaq və qidalandırmaq üçün tövsiyyə olunan kosmetik tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Bidocal

Şərbət

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

120 ml

Türkiyə

16.05.2019

Xitam verilən
müraciətlər

“Ati Pharma” MMC – nin 03.04.19-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq
bildiririk ki, Türkiyənin “Medicure İlaç San ve Ltd.Şti” şirkətinin
istehsalı olan Bidocal (şərbət, 120 ml) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza
zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər
ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında uyğunsuzluq var. Belə
ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı məhlulun xarici görünüşü
sarı rəngli,şəffaf, xarakterik qoxulu, özlü maye (normativ sənədlərə
əsasən sarı rəngli məhlul) olaraq aşkar edilmişdir.Həmçinin, eyniliyin
təyini zamanı kalsium və sulfatlar aşkar edilməmişdir.
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi
vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş
uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.

Bilkon

Bioren

BioSun

Kapsul

toz

Damcı

1

Ginko Biloba yarpaqlarının ekstraktı - 0.04 q (40 mq)

Laktoza, Aerosil, Kalsium və ya
Maqnezium stearat, Talk

Verteks Əczaçılıq Firması

Ukrayna

13.05.2019

Mənfi

2.5 q

Bifidobacterium bifidum W23 - 0.001 mg, Bifidobacterium lactis
W51 - 0.002 mg, Enterococcus faecium W54 - 0.003 mg,
Lactobacillus acidophilus W37 – 0.017 mg, Lactobacillus
acidophilus W55 - 0.005 mg Lactobacillus paracasei W20 –
0.003 mg, Lactobacillus plantarum W62 – 0.001 mg,
Lactobacillus rhamnosus W71 - 0.003 mg, Lactobacillus
salivarius W24 - 0.002 mg, Saccharomyces boulardii W187 0.188 mg

Maize starch, Oligofructose enriched
Inulin P7, Maltodextrin, Bacterial and
yeast strains, Potassium chloride,
Magnesium sulphate, Enzymes
(amylase), Vanilla flavour, Manganese
sulphate

Winclove B.V.

Niderland

21.05.2019

Müsbət

30 ml

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

16.05.2019

Xitam verilən
müraciətlər

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bilkon (kapsul, № 60) adlı məhsul
qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında
eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan bir neçə dərman vasitəsi
mövcududr. Həmçinin, məhsulun tərkibində istifadə edilən Ginko
Biloba bitkisi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il
tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən
birkomponentli BFMQƏ-nin tərkibində istifadəsinə yol verilməyən
bitkilər və onların emal məhsullarının siyahısına aiddir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Bioren (toz, saşe №10) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasının rəydə göstərilən
qaydada təqdim olunması zəruridir
“Ati Pharma” MMC – nin 03.04.19-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq
bildiririk ki, Türkiyənin “Medicure İlaç San ve Ltd.Şti” şirkətinin
istehsalı olan BioSun(daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsulun
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq
ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim
olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında
uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı
məhlulun xarici görünüşü rəngsiz və şəffaf (normativ sənədlərə əsasən
sarı r əngli məhlul) olaraq aşkar edilmişdir.
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi
vermək mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş
uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim edilməlidir.

Bitog

Bosvelium

Boyangsungjanghwan
HH319

Damcı

Tablet

Qranulalar

50 ml

3 x 10

6q

Vitamin B1 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.7 mg, Vitamin B3 - 1.5 mg,
Vitamin B4 - 1.2 mg, Vitamin B5 - 1.15 mg, Vitamin B6 - 0.6
mg, Vitamin B7 - 20 mcg, Vitamin B9 - 130 mcg, Vitamin B12 1.2 mcg, Vitamin C - 40 mg.

White willow bark extract - 350 mg (15% salicin), Boswelia
serrata - 500 mg (65% boswellic acid)

Cistanchis herba - 0.64 g, Cibotii rhizoma - 0.64 g, Drynariae
rhizoma - 0.48 g, Cynomonii herba - 0.48 g, Acanthopanax root
Bark - 0.48 g, Dipsaci radix - 0.32 g, Achyranthis radix - 0.32 g,
Juglandis semen - 0.32 g, Alpiniae Oxyphyllae fructus - 0.16 g,
Morindae radix - 0.16 g, Cervi Cornu - 0.96 g, Glycyrrhizae radix
et rhizoma - 0.32 g, Zizyphi fructus - 0.16 g

Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Deionized water, Glycerin, Xanthum
gum

Gum arabic, Micronized cellulose

qeyd edilməyib

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Kyung Hee Hospitalı

Türkiyə

Türkiyə

Cənubi Koreya

16.05.2019

13.05.2019

06.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bitog (daxilə qəbul üçün məhluldamcı,50 ml) adlı məhsul C və B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, məhsul öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və dozası rəyə uyğun göstərilsin. Əks halda
B12 vitamini gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bosvelium (tablet №30) adlı məhsul
dayaq-hərəkət sistaminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması
zəruridir.
Qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinə daxil
olan komponentlərin adlarının düzgün yazılması tövsiyə olunur.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Boyangsungjanghwan HH319 (qranula,
saşe №30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Brenicetil (məhlul № 10 ml x 10) adlı
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Brenicetil

Brucuf (Brukuf)

məhlul

məhlul

10 ml

100 ml

Acetylcarnitine - 1000 mg

Glycyrrhiza glabra - 5,0 %, Adhadota vasica - 5,0 %, Ocimum
sanctum- 4,0 % , Solanum xanthocarpum - 4,0 % , Apis
melifica - 4,0 %, Piper longum - 1,0 %, Zingiber officinale - 8,0
% , Menta spe.- 0,02%

Water, Fructose, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Sodium Benzoate, Bronopol, Colour,
Sorbitol, Glycerin, Citric acid, Flavour,
Sugar, Demineralised water

O.F.İ. OFFİCİNA
Farmaceutica İtaliana
S.p.A

Brawn Laboratories
Limited

İtaliya

Hindistan

10.05.2019

10.05.2019

Müsbət

Mənfi

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair
tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində
"1/2 flakon gündə 1 dəfə" qəbul etmək tövsiyəsinin qeyd edilməsi
zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brucuf /Brukuf (daxilə qəbul üçün
məhlul, 100 ml) adlı məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsi
zamanı tövsiyə olunan preparat 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”-in tələblərinə
əsasən məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum və
Solanum(Solatium) xanthocarpum bitkiləri BFMQƏ-in tərkibində
istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir. Preparat 1
yaşdan uşaqlara tövsiyə olunduğu halda, onun tərkibində olan bitkilər
və onlardan alınmış məhsullar ADA-nın(EMEA) tövsiyələrinə görə
böyüklərə təyin olunur. Həmçinin,köməkçi maddə kimi bronopol
istifadə olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız
kosmetik məhsulların tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna
bilər və daxilə qəbul olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir
(Handbook of Pharmaceutical Excipients).

Butilin

Kapsul

3

Inulin (Chicory root) - 250 mg, Sodium butyrate - 300 mg

Gelatine

S.C.Laboratoarele Medica
S.R.L

Rumıniya

13.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Butillin (kapsul №30) adlı məhsul
bağırsaq hüceyrələrinin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz edilmsəi zəruridir.

CaDeSfer

Centrum Silver
Multivitamin complex
from A to Zinc 50+

Centrum®
Multivitamin complex
from A to Zinc

Şərbət

Tablet

Tablet

120 ml

1

30

Water, Citric acid monohydrate,
Calcium citrate (eq to Calcium - 120 mg) - 1000 mg, Vitamin D3
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
-200 IU, Vitamin K2 - 15 mcg, Phosphor - 50 mg, Magnesium
Raspberry flavor, Guar gum, Sucralose,
chloride - 100 mg
Glucose
Vitamin A (25% Beta Carotene)- 0.8 mg, Vitamin E – 18 mg,
Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg, Vitamin C - 120 mg,
Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic acid - 9 mg,
Nikotinamid - 24 mg, Vitamin B1 - 1.65 mg, 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

Ayrıca göstərilməyib.

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

Pfizer Consumer
Manufacturing İtaly S.R.L

Vitamin A (25% as Beta Carotene)- 0.8 mg, Vitamin E ( DL- αTocophery Acetate) - 15 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 62.5 mcg, Folic acid - 200
mcg, Pantothenic acid - 7.5 mg, Niacinamid - 20 mg, Vitamin B1
Crospovidone,Magnesium
- 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin stearate,microcrystalline cellulose,silicon
Pfizer Consumer
dioxide,opadry II blue.
B12 - 2.5 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper Manufacturing İtaly S.R.L
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

Türkiyə

İtaliya

İtaliya

10.05.2019

31.05.2019

14.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cadesfer (şərbət 120 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum Silver Multivitamin complex
from A to Zinc 50+ (tablet N 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.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum Multivitamin complex from
A to Zinc (tablet N 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.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cerimag (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
baş beynin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində "5 yaşdan yuxarı 3 ml gündə 1 dəfə" qəbul etmək
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Chlorhexil 0,20% Extra Mouthwash
(Xlorheksil 0,20% Ekstra Ağızyaxalayıcı) (250 ml məhlul, plastik
flakonda), adlı məhsul gündəlik ağız boşluğunun gigiyenası və ağızdan
gələn pis qoxunun qarşısını almaq üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Chlorhexil 0,20% Gingival Gel (Xlorheksil
0,20% Damaq üçün qel) (30 ml xarici istifadə üçün gel), adlı məhsul
gündəlik ağız boşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Cerimag

Şərbət

150 ml

Gamma - amino- butyric acid - 250 mg, Glutamine - 150 mg,
İnositol - 40 mg, L-carnitine - 27 mg, Magnesium - 56 mg

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

Gricar Chemical SRL

İtaliya

08.05.2019

Müsbət

Chlorhexil 0,20% Extra
Mouthwash (Xlorheksil
0,20% Ekstra
Ağızyaxalayıcı)

məhlul

250 ml

Chamomile Dry - 0.0010%, Bisabolol Nat - 0.500%,
Chlorhexidine Digluconate 20%- 1.0857%

Purified Water, Xylitol, Tween 20, Aroma
TP6549, Potassium Acesulfame –
0.2500, Bleu Soluble W6002, Triclosan
USP, Cetylpyridinium Chloride

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

03.05.2019

Müsbət

Chlorhexil 0,20%
Gingival Gel (Xlorheksil
0,20% Damaq üçün
qel)

gel

30 ml

Chamomile Dry Extract-0.05%, Potentilla glycolic-0.50%,
Bisabolol -0.10%, Chlorhexidine Digluconate 20%- 1.05%

Purified Water, Xylitol, FlavourTP 6549,
Sorbitol 70%, Natrosol 250HX, Sodium
Saccharin, Cremophoe RH40, Citric acid

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

03.05.2019

Müsbət

Chlorhexil 0,20%
Mouthwash (Xlorheksil
0,20% Ağızyaxalayıcı)

məhlul

1,5 L

Chamomile Dry Extract-0.0010%, Bisabolol Nat-0.0500%,
Chlorhexidine Digluconate 20%- 1.0857%

Purified Water, Xylitol, PEG 40
Hydrogenated Castor Oil, Aroma TP
6549, Potassium Acesulfame, Bleu
Soluble W 6002

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

03.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Chlorhexil 0,20% Mouthwash (Xlorheksil
0,20% Ağızyaxalayıcı) (1.5 L məhlul, plastik flakonda), adlı məhsul
gündəlik ağız boşluğunun gigiyenası və ağızdan gələn pis qoxunun
qarşısını almaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Chlorhexil 0,20%
Mouthwash (Xlorheksil
0,20% Ağızyaxalayıcı)

məhlul

250 ml

Chamomile Dry Extract-0.0010%, Bisabolol Nat-0.0500%,
Chlorhexidine Digluconate 20%- 1.0857%

Purified Water, Xylitol, PEG 40
Hydrogenated Castor Oil, Aroma TP
6549, Potassium Acesulfame, Bleu
Soluble W 6002

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

03.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Chlorhexil 0,20% Mouthwash (Xlorheksil
0,20% Ağızyaxalayıcı) (250 ml məhlul, plastik flakonda), adlı məhsul
gündəlik ağız boşluğunun gigiyenası və ağızdan gələn pis qoxunun
qarşısını almaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

60 ml

Chamomile Dry Extract-0.0010%, Bisabolol Nat-0.0500%,
Chlorhexidine Digluconate 20%- 1.0857%

Purified Water, Xylitol, PEG 40
Hydrogenated Castor Oil, Aroma TP
6549, Potassium Acesulfame, Bleu
Soluble W 6002

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Chlorhexil 0,20% Sprey (Xlorheksil
0,20% Sprey) (60 ml məhlul, plastik flakonda), adlı məhsul gündəlik
ağız boşluğunun gigiyenası və ağızdan gələn pis qoxunun qarşısını
almaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Chlorhexil 0,20%
Sprey (Xlorheksil
0,20% Sprey)

Sprey

Yunanıstan

03.05.2019

Chlorhexil-F 0,05%
Mouthwash (XlorheksilF 0,05%
Ağızyaxalayıcı)

məhlul

Chonzamin

Tablet

Chunggansoyosan
HH270

Colidaza

Comil

toz

Şərbət

Daxilə qəbul üçün məhlul

250 ml

Chlorhexidine Digluconate 20% - 0.2650(0.2524)%, Bisabolol
Nat - 0.0500%, Chamomile Extract – 0.0250%, Rhatany
Glycolic Extract – 0.2500%, Myrrh Glycolic Extract - 0.2500%,
Potentilla Glycolic Extract 0.2500%, Margosa Glycolic Extract –
0.2500%, Salvia Glycolic Extract – 0.2500%, Sodium Fluoride –
0.0550%, Olaflur – 0.0100%

Purified Water, Sorbitol 70, Poloxamer
407, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil,
Aroma TP 6549, Saccharin Sodium,
FD&C Red 33 W083, Tartrazine 85%

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

03.05.2019

Müsbət

1

Qlükozamin sulfat 500 mq, Xondroitin sulfat 400 mq,
Metilsulfonilmetan 375 mq, Sink 10 mq (69.7 mq Sink qlükonat
şəklində);

Maqnezium stearat, Mikrokristallik
sellüloza, Sorbitol, Talk.

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

Türkiyə

22.05.2019

Müsbət

-

150 ml

Cyperi rhizoma - 1.13 g, Altractylodis Rhizoma Alba - 0.68 g,
Citri Unshius Pericarpium İmmaturus - 0.45 g, Bupleurr Radix 0.45 g, Liriopis Tuber - 0.45 g, Angelicae Gigantis Radix - 0.34
g, Poria Scleretium - 0.34 g, Moutan Cortex Radicis - 0.34 g,
Gardeniae Fructus - 0.34 g, Menthae Herba - 0.34 g,
Glycyrrhizae Radix Preparata - 0.34 g, Persicae Semen - 0.11 g

Matricaria recutita essential oil - 20 mcg, Foeniculum vulgare
essential oil - 10 mcg, Mentha piperita essential oil - 10 mcg,
Sorbitol, Vegetable Glycerin, Dextrose,
Lactase - 40 mg, Lactobacillus plantarum - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹
Sodium Benzoate, Guar Gum, Purified
**CFU), Lactobacillus acidophilus - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹
Water
**CFU), Bifidobacterium bifidum - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹ **CFU),
Bifidobacterium infantis - 10 mg (eq.to 1 x 10⁹ **CFU)

30.05.2019

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colidaza (şərbət 150 ml) adlı məhsul
həzm 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.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Comil (daxilə qəbul üçün məhlul, 20
ml) adlı məhsul həzm sisteminin dispeptik pozğunluqlarının
mülaicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ayrıca göstərilməyib

BioDue Spa

İtaliya

24.05.2019

Müsbət

Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone
(E 1201), Croscarmellose sodium (E
468), Opadry II 85F18422 white,
Magnesium stearate (E 470b), Silicon
dioxide (E 551), Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Türkiyə

07.05.2019

Müsbət

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

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən De-Ferro (Kapsul №60) 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.

2x5

D-Bone

Tablet

1

Calcium carbonate - 1000 mg (Calcium 400 mg), Magnesium
oxide - 249 mg (Magnesium 150 mg), Zinc gluconate - 35 mg
(Zinc 5 mg), Cholecalciferol - 2 mg (Vitamin D3 5 mcg),

Daxilə qəbul üçün məhlul

Rumıniya

06.05.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CONAVAQ(vaginal şam,№ l0) adlı
məhsul vaginal floranı bərpa etmək üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda verilən tərkib istehsalçının tərkib
haqqında təqdim etdiyi sənədlə uyğunlaşmadığı üçün, korrektə
olunsun!

vaginal şam

Dekas

Pharmex Rom İndustry
S.R.L

Cənubi Koreya

20 ml

Conavaq

Kapsul

Aqua, Cellulose gum, Aroma, Citric acid,
Sodium saccharin, Sodium benzoate,
Potassium sorbate, Silica

Kyung Hee Hospitalı

Ekspertizaya təqdim olunmuş Chunggansoyosan HH270 (toz, saşe
№30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Simethicone - 13.66%, Saccharomyces Boulardii +
Maltdodextrin - 100%

Triglycerides mix. - 919.994 g, Chlorhexidine hydrochloride - 5
g, Sodium hyaluronate - 5 g, Bromelain - 0.006 g, Zinc oxide 20 g, Aloe extract - 30 g, Symphyto off. extract - 20 g

De-Ferro

qeyd edilməyib

Ekspertizaya təqdim olunmuş Chlorhexil-F 0,05% Mouthwash
(Xlorheksil-F 0,05% Ağızyaxalayıcı) (250 ml məhlul, plastik flakonda),
adlı məhsul gündəlik ağız boşluğunun gigiyenası və ağızdan gələn pis
qoxunun qarşısını almaq 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 CHONZAMİN(tablet № 30) adlı
məhsul oynaq və qıjırdağların funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda istifadə qaydaları,saxlanılma şəraiti və
əks göstərişlər rəyə uyğun olaraq redaktə olunsun.

60

15 ml

Gruppo Farmaimpresa srl

Ferrous fumarate – 60.85 mg (equivalent to 20 mg İron),
Vitamin C – 40 mg, Zinc sulphate – 10.98 mg (equivalent to 4
mg Zinc), Manganese sulphate – 3.08 mg (equivalent to 1 mg
Maltodextrin, Bovine gelatin, Magnesium Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Manganese), Copper sulphate – 1.256 mg (equivalent to 0.5 mg
stearate (E470b), Silicon dioxide (E551),
Şti
Copper), Pyridoxine hydrochloride (equivalent to 0.7 mg
Pyridoxine) – 0.85 mg, Folic acid – 0.1 mg, Vitamin B12 - 1.25
mcg

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

Olive oil, BHA (320)

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

İtaliya

Türkiyə

Türkiyə

03.05.2019

24.05.2019

14.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekas (daxilə qəbul üçün məhlul, 15
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 dərman vasitəsi deyil.

Dekontrol

Denogab

Depsin

Detoxsfer

Detricol

Deva-3

Diapo-Care

DNK-vit

məhlul

Tablet

Daxilə qəbul üçün məhlul

Şərbət

Daxilə qəbul üçün məhlul

Daxilə qəbul üçün məhlul

Krem

Tablet

15 ml

(2x15)

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

GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 250 mg, Glycine - 75 mg,
Vitamin B6 - 500 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 50 mcg,
Glutamine - 50 mg, Magnesium carbonate (as Magnesium) - 50
mg (equivalent to 14.4 mg of elemental Magnesium)

Sunflower seed oil, Mix of tocopherols

Gricar Chemical SRL

Microcrystallin cellulose, Sorbitol,
Magnesium stearate (vegetable), Talc

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

30 ml

Cholecalsiferol - 45000 IU

Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

150 ml

Cynara scolymus leaves dry extract - 100 mg, Vitamin C - 100
mg, Mentha piperita folium dry extract - 75 mg, Foeniculum
vulgare seed dry extract - 150 mg, Vitamin B - 2.5 mg,
Zingiberis officinalis radix dry extract - 200 mg, Chamomile
flower dry extract - 85 mg

Water, Citric acid monohydrate,
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Raspberry flavor, Guar gum, Sucralose,
Glucose

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

10 ml

5 ml

40 q

4 x 10

Cholecalciferol - 375 mcg (15000 IU)

Sugar, Pineapple flavour, Sodium Methyl
M/S BİON
Paraben, Sodium Propyl Paraben,
PHARMACEUTİCS PVT LTD
Bronopol, Purified water

Vitamin D3 - 50000 IU

Olive oil, Vitamin E

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

Kallus kulturasının ekstraktı-5%, Dekspantenol-5.003%

Su, Desiloleat, Kaprilik Triqliserid,
Setearil spirti, Qliserin, Vazelin, Qliseril
Stearat SE, Qliseril Stearat, Poliakrilat
Krosspolimeri-11, Dimetikon, Natrium
Stearil Qlutamat, Ksantan Kamedi,
Fenilpropanol, Kaprilil Qlikol,
Metilpropanediol.

Delarange Cosmetics B.V

DNA - 30 mg, Ascorbic acid - 15 mg

Sorbitol, Calcium stearate

Elit-Farm MMC

İtaliya

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

Hindistan

15.05.2019

07.05.2019

01.05.2019

14.05.2019

29.05.2019

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dekontrol" məhlul (damcı) 15 ml” adlı
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denogab(tablet № 30) adlı məhsul
sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Detoxfer (şərbət 150 ml) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detricol (daxilə qəbul üçün
məhlul,10 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan vasitə olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində köməkçi maddə kimi bronopol
istifadə olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız
kosmetik məhsulların tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə oluna
bilər və daxilə qəbul olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir.
(Handbook of Pharmaceutical Excipients).Həmçinin, məhsulun
laboratoriya analizi zamanı ph - ı 4.77 olaraq aşkar edilmişdir.Normativ
sənədlərdə isə 5-9 olaraq qeyd edilib.Bundan başqa, Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun istifadə dozası 12 damcı tövsiyə edildiyi halda, qablaşma eskizi üzərində 3 damcı
tövsiyə edilib və "digər hallarda preparat həkimin təyin etdiyi
dozalarda qəbul oluna bilər" tövsiyəsi qeyd edilib.Lakin, məlumdur ki,
BFMQƏ-lər həkim təyinatı ilə qəbul oluna bilməz.

Türkiyə

21.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deva -3( daxilə qəbul üçün məhlul, 5
ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Niderland

31.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Diapo-Care (krem tubda, 40q №1) adlı
məhsul körpələrin qicıqlanmış dərisinə qulluq üçün tövsiyyə olunan
kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ukrayna

10.05.2019

Müsbət

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: 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 5.3, 6.2, 6.4.1,
6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 bəndlərinin yerinə yetirilməsi, Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda, yaş həddinin (böyüklərə)
qeyd edilməsi və "müalicə kursu" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Doctor Gilbert

Sprey

25 ml

Duovit Man

Tablet

1

Duovit Women

Tablet

1

Efralar

Sprey

30 ml

Ekavit

Tablet

(2 x 15)

Eliminal gel

gel

1

Sodium Chloride 2% (20%), Eucalyptus 0.2%, Aloe vera 0.2%,
Panthenol 0.2%
Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg,
Vitamin B2 - 1,7 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 6 mcg,
Microcrystalline cellulose, Cellaktose,
Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 30 mg, Niacin - 20 mg,
Calcium carbonate 90 S, Magnesium
Pantothenic acid - 6.4 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg,
stearate, Polyvinylpolypyrrolidone,
Zinc - 15 mg, Iron - 10 mg, Copper - 2 mg, Iodine - 150 mcg, Stearic acide, Opadry White, Colour Blue
Magnesium - 100 mg, Manganese - 3.5 mg.
Vitamin A - 800 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.4 mg,
Vitamin B2 – 2.0 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 - 1
Povidone, Polyvinylpolypyrrolidone,
mcg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, Niacin - 18 mg,
Magnesium stearate, Stearic acide,
Pantothenic acid - 5.0 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, Opadry White, Colour quinoline yellow,
Zinc - 15 mg, Iron - 14 mg, Calcium - 450 mg, Iodine - 150 mcg,
Colour Allura red.
Magnesium - 50 mg.
Eucalyptus extract - 2.50%, Juglans leaf extract - 1.50%, Alhagi
leaf extract - 1.50%, Menthol - 0.20%, Camphor essential oil 0.20%, Eucalyptus essential oil - 0.05%, Mentha essential oil 0.05%

İnulin -120 mg, Folic acid - 400 mcg, İron - 60 mg, İodine - 220
mcg, Magnesium - 100 mg, Calcium - 125 mg, Zinc - 11 mg,
Copper - 1 mg, Manganese - 1.9 mg, Selenium - 55 mcg,
Vitamin A - 800 mcg, Vitamin B1 - 1,4 mg, Vitamin B2 - 1,4 mg,
Vitamin B3 - 18 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1,9 mg,
Vitamin B12 - 2,5 mcg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin D3 - 15
mcg, Vitamin E - 18,7 mg

Silica colloidalis anhydrica - 1.6 g , Lactulosum - 0.4 g , Acidum
ascobinicum - 0.01 g

Aqua, Glycerin,Peg-40 Hydrogenated
Castor oil, Sorbitol, Aspartame

İyon Sağ. Med. Koz. İth.
İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

21.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Doctor Gilbert (Sprey,25 ml) adlı məhsul
uşaqlar və böyüklərdə müxtəlif burun problemlərində, burun
tutulmasında, burun boşluğunun yuyulması və qorunması məqsədi ilə
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

KRKA d.d.

Sloveniya

15.05.2019

Müsbət

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

KRKA d.d.

Sloveniya

15.05.2019

Müsbət

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

Beauty and Health Ltd

Ukrayna

27.05.2019

Müsbət

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Colloidal silica

ValueMed Pharma SrL

İtaliya

13.05.2019

Mənfi

Carboxymethylcellulose sodium, Citric
acid, Sorbic acid, Aspartam, Aqua
purificata, fluid aroma flavor Berberis

Orisil-Farm ASC

Ukrayna

17.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Efralar (sprey,30 ml) adlı məhsul yuxarı
tənəffüs yolları xəstəlikləri zamanı kompleks müalicə üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qəbul qaydasında "Müalicə kursu" ifadəsinin ləğv olunması
zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən EKAVİT (tablet № 30) adlı məhsul
inulin və bəzi minerallarla vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan dəmirin miqdarı
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 yuxarı istehlak həddini
aşır(60 mq; BFMQƏ-də yol verilən hədd 30-40 mq). Həmçinin,
ekspertiza zamanı istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid sənədlə
istifadə üzrə təlimatda göstərilən tərkib haqqında məlumat arasında
uyğunsuzluq aşkar olunub
(məsələn, dəmirin miqdarı istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid
sənəddə- 60 mq olduğu halda, istifadə üzrə təlimatda bu miqdar
dəmir fumarat üçün göstərilib).Göstərilən uyğunsuzluqlar digər
minerallar üçün də müəyyən olunub.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Eliminal (gel, paket №10 x 20 q) adlı
məhsul orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 3.3.6 bəndinə
uyğun olaraq məhsul uşaqlara və hamilələrə tövsiyə olunduğu halda
onun təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim
edilmədiyi üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası və dozası" bəndində qeyd edilmiş "6-14 yaş
arası uşaqlarda 1stik paket gündə 2 dəfə qəbul etmək " tövsiyəsinin
ləğv edilməsi zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "müalicə kursu" yazısının ləğv
edilməsi zəruridir.

müalicə kursu

Erbofer

Eredex

Şərbət

Kapsul

150 ml

4x6

Fructose, Honey, Vegetable glycerol,
İron - 13 mg, Vitamin C - 65 mg, Zinc - 8 mg, Copper - 0.7 mg,
Polysorbate 80, Orange flavour,
Vitamin B12 - 1.6 mcg, Vitamin B6 - 0.9 mg, Vitamin B2 - 1 mg,
Potassium sorbate, Xanthan gum, Citric
Folic acid - 260 mcg
acid, Demineralized water

Standardized extract of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe) - 5.4
mg

Kapsul

(6 x 10)

Evadol

Kapsul

60

İndole-3-Carbinol - 300 mg, Broccoli extract - 92.5 mg

Evit Forte

Kapsul

1 x 30

Omega 3 Fish oil 3624EE - 85 mg, EPA - 30 mg, DHA - 20 mg,
Vitamin E 200 IU (DL - alpha - tocopheryl acetate 98%) - 205
mg

Göz damcı

10 ml

Taurin - 40mg, Aloe (Aloe barbadensis L.) - 50mg, Ginko Biloba
(Ginko Biloba L.) - 100mg

Square Herbal &
Nutraceuticals Ltd

San-Marino

Banqladeş

30.04.2019

13.05.2019

Müsbət

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eredex (kapsul, № 24) adlı məhsul
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində istifadə edilən Pausinystalia
yohimbe bitkisi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il
tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən
birkomponentli BFMQƏ-nin tərkibində istifadəsinə yol verilməyən
bitkilər və onların emal məhsullarının siyahısına aiddir.Bundan başqa,
məhsulun laboratoriya analizlərinin nəticəsində tərkibində tadelafil adlı
dərman maddəsi aşkar edilmişdir.

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə

23.05.2019

Müsbət

Microcrystalline cellulose, Stearic acid,
Silica, Magnesium stearate, White
gelatin capsule

Gemini Pharmaceuticals.
Inc

ABŞ

16.05.2019

Müsbət

Gelatin, Glycerol, Purified water

Par Pak doo

Serbiya

17.05.2019

Mənfi

Ferrum gluconate - 150 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 - Vegetable capsule, Magnesium stearate,
4 mcg
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide

Estifer

Eyetiger

Spray dried lactose, Gelatine

Erbozeta S.p.A

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbofer (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda qeyd edilmiş təsiredici maddələrin siyahısında tərkibə
aid sənədə uyğun olaraq Dəmir pirofosfat -13 mq əvəzinə Dəmir- 13
mq kimi, Sink pidolat - 8 mq əvəzinə Sink - 8 mq, Mis qlükonat - 0.7
mq əvəzinə Mis - 0.7 mq kimi qeyd edilməsi və "müalicə müddəti"
yazısının ləğv edilməsi zəruridir.Bundan başqa, məhsulun "istifadə
qaydası" bəndində " 1- 4 yaş arası uşaqlar 2.5 ml gündə 1 dəfə"
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Polyvinyl alcohol, povidone,
polyethylene glycol 400 1%,
benzolkonium chloride 0.01, potassium
chloride, sodium chloride, boric acid (for
adjusting PH), distilled water.

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə

10.05.2019

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estifer (Kapsul №60) adlı məhsul
dəmir, vitamin B12 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İsttifadə üzrə təlimatda Ferrum gluconate maddəsinin tərkibində
17 mq dəmirin olmasını qeyd etmək zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evadol(kapsul № 60) adlı məhsul
qadın reproduktiv sisteminin fəaliyyətinin normallaşdırılması 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.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Evit Forte (kapsul, №30) adlı məhsul
omeqa - 3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan E vitamini 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 yol
verilən maximal istifadə həddini aşır. E vitaminin gündəlik istehlak
həddi 100 BV (100 IU) miqdarında tövsiyə olunur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Eyetiger, göz damcısı (10 ml, plastik
flakonda) adlı məhsul yaşlanma faktorunu ləngidən, göz zəifliyində və
göz dibində gedən degenerativ proseslərinin müalicəsində və
profilaktikasında istifadə olunan dərman vasitəsidir. Belə ki, tərkibində
olan "Taurin" aktiv maddəsi terapevtik effektə malikdir və Azərbaycan
Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında "Taurin 40mq" aktiv maddəsi olan dərman vasitələri mövcuddur. Həmçinin
məhsula dair sənədlərdə sterillik barədə məlumat təqdim edilməyib və
istehsal olunan ölkədə qeydiyyatı yoxdu.

Ezam

Şərbət

120 ml

Papaya (Carica papaya L. fruit) juice - 600 mg, Artichoke
(Cynara scolymus leaves) extract de tit.2.5% chlorogenic acid 250 mg, Anise (Pimpinella anisum L.fruits) extract - 85 mg,
Enzymix - 60 mg, Bromelain 2500 GDU/g - 25 mg, Papain 500
TU/mg - 25 mg

Water, Fructose, Aroma, Citric acid,
Potassium sorbate

Sugar, Lactose, Calcium phosphate,
Mİcrocrystallyne cellulose,
Polyvinilpyrrolidone, Cellulose gum,
Magnesium stearate, Silicium dioxide,
Shellak

Promo Pharma

İtaliya

13.05.2019

Müsbət

Aptiekas Produkcija

Latviya

01.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Faroenzym HB (tablet, N 20) adlı
məhsul həzm sisteminin dispeptik pozğunluqlarında köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerdə qeyd edilmiş "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

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

Türkiyə

02.05.2019

Müsbət

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

Faroenzym HB

Tablet

2 x 10

Diastase Fungal (1:8000) - 100 mg, Papain - 60 mg, Activated
charcoal - 75 mg

Ferrofol

Kapsul

3 x 10

İron - 20 mg, Vitamin B12 - 4 mcg, Folic acid - 300 mcg, Zinc12 mg, Vitamin C - 75 mg

3 x 10

Vitamin C (L- ascorbic acid) - 50 mg, Iron (as Iron (III)hydroxide polymaltose - 46.667 mg) - 14 mg, Niacine - 10 mg,
Zinc (Zinc oxide - 9.96 mg ) - 8 mg, Thiamine (Thiamine
hydrochloride - 2.54 mg ) - 2 mg, Riboflavin - 2 mg, Pyridoxine
(Pyridoxine hydrochloride - 1.21 mg) - 1 mg, Folic acid - 200
mcg

Corn starch, Microcrystalline cellulose,
Magnesium stearate, Gelatin

MM Vitapharm-Com MMC

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Gelatin

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

Türkiyə

07.05.2019

Müsbət

Aqua purificata, Spir. denat. (Etax A 12),
Carbomer, Alkyl acrylate crospolymer, CI
42090 FD&C Blue No. 1, Trietanolamin

Orion Corporation

Finlandiya

01.05.2019

Müsbət

VP Laboratory Ltd

Böyük Britaniya

22.05.2019

Müsbət

Ferumvit

Kapsul

Fibratex

Kapsul

6 x 10

Vitex agnus-castus dry herb. powder – 325 mg, Soya bean – 30
mg

Finays (Jomo İce)

Xarici istifadə üçün gel

75 ml

Menthol crystal - 4%, Eucalyptus oil - 1%, Glycerol - 0.5%

Fish Oil

Kapsul

60

Fiskolia

Kapsul

5

Corn starch, Gelatine

Fish oil-1000 mq; of which total Omega-3-300 mg; EPA-160 mg;
gelatin,glycerol,tocopherol-rich extract
DHA-100 mg.

Fish oil - 500 mg, (Vitamin A - 500 İU, Vitamin D - 50 İU)

Gelatin, Glycerin E422, Water, Sodium
benzoate E211

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ezam (şərbət, 120 ml) adlı məhsul
həzm sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq və iştahanı artırmaq 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:ADA-nın (EMEA)tövsiyələrinə görə ənginarın preparatları 12
yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olduğu üçün, məhsulun istifadə
qaydalarında(rəyə uyğun olaraq) müvafiq dəyişikliklər edilməsi
zəruridir.

Minskinterkaps

Moldova

Belarus

20.05.2019

13.05.2019

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferumvit ( 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 dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Fibratex (kapsul №60) adlı məhsul qadın
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Finays (Jomo Ice), xarici istifadə üçün
gel, 75 ml, adlı məhsul şişin yüngülləşdirilməsi, qansızma, əzələ
spazmları və ağrıların azaldılması üçün tövsiyyə olunan kosmetik tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fish Oil(kapsul № 60) adlı məhsul
omega-3 yağ turşuları kompleksinin əlavə əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Qablaşdırmanın üzərində digər dillərdə verilən məlumatın eynisi
Azərbaycan dilində də təqdim olunmalıdır;İstifadə üzrə təlimatda olan
çox sayda texniki səhvlər düzəldilməlidir, "istifadə qaydaları və doza"
bəndi rəyə uyğun olaraq korrektə olunması və başlığında "Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat" yazısının
olması zəruridir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fiskolia (kapsul, №50) 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, məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Floractin krople

Florium

Damcı

Kapsul

5 ml

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 6 x 10 9 CFU

Olive oil, Calcium carbonate, L-ascorbic Novascon Pharmaceuticals
acid, D-alpha-tocopheryl acetate
Sp. zo.o.

1

Lactobacillus jensenii LbV116 100 B UFC/g (DSM 22567) - 0.2
billion, Lactobacillus crispatus LbV88 100 B UFC/g (DSM 22566) - Fructo - oligosaccharides, Corn starch,
1 billion, Lactobacillus rhamnosus LbV96 100 B UFC/g (DSM
Magnesium stearate, Silicon dioxide,
22560) - 1 billion, Lactobacillus gasseri LbV150 100 B UFC/g
Hydroxypropyl methylcellulose, E 171
(DSM 22583) - 0.3 billion

Polşa

10.05.2019

17.05.2019

Müsbət

Nutrilinea s.r.l

İtaliya

Müsbət

Strach, Magnesium stearate

Fohow Health Products
Co.ltd

Çin Xalq
Respublikası

22.05.2019

Mənfi

Adipharm LTD

Bolqarıstan

29.05.2019

Müsbət

Fohow Gaoqian

Tablet

1

Konjak flour - 196 mg, Chitosan - 140 mg, Food fibres vegetable
cellulose (Helianthus tuberosus, Prunus persica) - 140 mg,
Sprirulina - 119 mg,

Foliguard FS

Tablet

3 x 20

Folic acid - 0.4 mg

Ludipress, Microcrystalline cellulose,
Magnesium stearate, Silica

Bion Corporation Ltd

Böyük Britaniya

06.05.2019

Müsbət

Folinat

Tablet

10 x 3

Folic Acid - 600 mcg, Potassium Iodide - 200 mcg

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Povidone K-30, Starch, Di –Calcium
Phosphate, Magnesium Stearate,
Purified water

Forever Aloe Vera Gel

qel

1L

Aloe Vera gel - 232.3099 g

Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid,
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Xanthan gum, Tocopherol

Aloe vera of America, İnc

ABŞ

27.05.2019

Müsbət

FormoLine L112

Tablet

3

Xərçəngkimilərin xitin örtüyündən alınan D-qlukozamin və Nasetil D-qlukozamin β-1,4 polimerinin L112 spesifikasiyası.

Bitki sellülozası, vitamin C, tartar
turşusu, tablet dolğuları.

Certmedica İnternational
GmbH

Almaniya

21.05.2019

Müsbət

Gambigyungsinum
HH940

toz

24 q

Oryzae Gluten - 10.4 g, Longanae Arillus - 5.2 g, Coicis semen 5.2 g, Angelicae Gigantis radix - 1.7 g, Astragali radix - 1.7 g

qeyd edilməyib

Kyung Hee Hospitalı

Cənubi Koreya

06.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Floractin krople (daxilə qəbul üçün
məhlul-damcı,5 ml) adlı məhsul bağırsaq florasını 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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "Əhəmiyyətli qeyd" bəndində "Bu BFMQƏ
yalnız tibbi nəzarət altında təyin edilməlidir" yazısı ləğv olunsun.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Florium (kapsul №14) adlı məhsul
bağırsaq və vaginal mikrofloranı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan
dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "müalicə kursu" yazısının ləğv edilməsi, "Hamiləlik və
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Gaoqian (tablet №144) adlı
məhsul qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan
məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.
Belə ki,məhsulun tərkibində olan Konjak flour (Amorphophallus
konjac) bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan
bitkilərinin siyahısına daxildir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foliguard FS ( tablet, № 60) adlı
məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, "Hamiləlik
və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı
həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Folinat (tablet №30) adlı məhsul fol
turşusu və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (qel,1000 ml)
adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda “istifadə qaydaları və doza” bəndində "
böyüklər" sözünü əlavə etmək zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş FormoLine L112 (tablet, №60) adlı
məhsul bədən çəkisinin saxlanması və ya azaldılması üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Gambigyungsinum HH940 (toz, saşe
№20) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Gelaseed

Gematogen (vitamin C
ilə)

Kapsul

plitka

1

Flax Seed Oil - 1000 mg

d-Alpha Tocopherol, Gelatin, Liquid
Sorbitol, Glycerol, Sodium Methyl
Paraben, Sodium Propyl Paraben, Liquid
Paraffin, Disodium Edetate, Purified
Water

40 q

Qara qida albumini (hemoqlobin) - 1.12 q, Askorbin turşusu 0.096 q

Şəkər tozu, Şəkərlə qatılaşdırılmış süd
(normallaşdırılmış süd, şəkər tozu,
laktoza), Nişasta şərbəti, Təbii
aromatizator “vanil”

Square Herbal &
Nutraceuticals Ltd

Sibirskoe Zdorovye

Banqladeş

Rusiya

06.05.2019

30.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gelaseed (kapsul №30) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, "farmakoloji xüsusiyyətlər" ifadəsinin
götürülməsi, istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib
olunması, qablaşma üzərində olan məlumatların Azərbaycan dilində də
qeyd edilməsi (BFMQƏ olması və dərman vasitəsi olmaması hadqa
informasiyalar daxil olmaqla) zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gematogen (vitamin C ilə) ( plitka,
40 q) adlı məhsul Dəmir və C 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.

Geonchilgvanjuldan
HH920

Kapsul

-

Rhois Vernicifluae cortex - 1.5 g, Cinnamomi Ramulus - 0.55 g,
Saposhnikoviae radix - 0.15 g

Corn starch

Kyung Hee Hospitalı

Cənubi Koreya

06.05.2019

Müsbət

Gericaps

Kapsul

1

Vitamin A (Retinol palmitate) 1.0 M.IU/g - 5.5 mg, DL-αTocopheryl acetate (eq to Vitamin E α-TE - 67 mg) - 100 mg

Soybean oil, Gelatin, Glycerol, Water

Adipharm LTD

Bolqarıstan

29.05.2019

Müsbət

Gintex

Gonadogen

Hair&Nail
NutriComplex

Kapsul

Tablet

Tablet

5x6

Ginseng extracts (7%) - 285.71 mg

Maize Starch, Purified Talc, Empty Hard
gelatin Capsule shell Size # 0

6 x 10

L-arginine - 500 mg, Icariin (Epimedium root dry extract) - 100
mg, Panax ginseng extract - 220 mg, Certonia Siliqua extract 250 mg, Muira puama- 150 mg, Zinc gluconate - 50 mg, αtocopherol (vitamin E) - 72 mg, Folic acid - 0.3 mg,
Cyanocobolamin (Vitamin B 12) - 4 mcg, Selenium - 0.07 mg

3 x 14

Maltodextrin, Bulking agent
L-ascorbic acid – 17.94 mg, L-lysine – 127 mg, L-cysteine –
(Microcrystalline cellulose, contains
40.75 mg, Apple extract (Malus Pumila L.) – 70 mg (procyanidin
silicon dioxide), Anti-caking agent
B2 – 2.8 mg), Sodium selenite – 0.01 mg, Ferrous fumarate –
(Stearic acid, Magnesium stearate),
11.445 mg, Zinc oxide – 0.9375 mg
Hydroxypropylmethyl cellulose, Glycerol

Gum Arabic, Micronized cellulose

Square Herbal &
Nutraceuticals Ltd

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Thompson and Capper ltd

Banqladeş

Türkiyə

Böyük Britaniya

06.05.2019

24.05.2019

16.05.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Geonchilgvanjuldan HH920 (kapsul,
№30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gericaps ( kapsul, № 20) 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.

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gintex (kapsul №30) adlı məhsul
adaptogen və ümumi tonuslandırıcı kimi tövsiyə olunan preparat olub,
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə
ki,məhsulun tərkibində olan Ginseng (bütün növləri və hissələri daxil
olmaqla) bitkisi birkomponentli BFMQƏ-nin tərkibində istifadəsinə yol
verilməyən bitkilərinin siyahısına daxildir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gonadogen (tablet №60) adlı məhsul
kişilərə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması
zəruridir.
qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinə daxil
olan komponentlərin adlarının düzgün yazılması tövsiyə olunur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hair&Nail NutriComplex (tablet №42)
adlı məhsul saç və dırnaqların möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə
tutulmuş BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır
və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Halibut (kapsul №30) adlı məhsul
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə üzrə təlimatda tərkibə aid
məlumata tərkibə aid sənədi əsas tutaraq düzəliş olunması zəruridir.

Halibut

Kapsul

1

Fish oil - 500 mg (Omega 3 - 180 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60
mg)

Softgel capsules (Gelatin, Deionized
water, Glycerin (E422))

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

10.05.2019

Müsbət

Halsen

Sprey

20 ml

Propolis - 0.25 ml, Malpighia glabra fruit juice - 2.5 ml,
Syzygium aromaticum - 1.25 ml, Cítrus límon oil - 0.125 ml,
Chamomilla recutita - 0.25 ml

Aqua

Saşera-Med MMC

Rusiya

24.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Halsen (sprey 20 ml) adlı məhsul yuxarı
tənəffüs yolları və ağız boşluğu xəstəliklərində profilaktik məqsədlə
tövsiyə olnun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.

Sam Chun Dang Pharm.
Co, Ltd

Cənubi Koreya

10.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hialuroft göz damcısı (5 ml plastik
flakonda), adlı məhsul konyunktiva və ya buynuz qişa epitelinin
xəstəlikləri və zədələnmələrinin kompleks müalicəsində üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

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

Türkiyə

23.05.2019

Müsbət

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

Hameron (Hialuroft)

Hegovit

Göz damcı

Tablet

5 ml

Sodium Hyaluronate - 5 mq

3 X 10

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

Flavoured Syrup Base, Purified water,
Sugar, Citric Acid, Xanthan gum

Bion Corporation Ltd

Böyük Britaniya

11.04.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Helmizin (şərbət 100 ml) adlı məhsul
müxtəlif növ parazitar xəstəliklərin kompleks müalicəsində tövsiyə
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Dryopteris Filix-Mas,
Artemisia Absinthium və Artemisia cina (Artemisia L bütün növləri
qadağandır) bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan
bitkilərinin siyahısına daxildir

Maltodextrin, Vegetable capsules

Aktif Farma Kimya Tic. Ltd.
Şti

Türkiyə

29.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hemolux (kapsul №30) adlı məhsul
dəmir, fol turşusu və vitamin B12-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır
və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Helmizin

Şərbət

100 ml

Dryopteris Filix-Mass 50 mg, Cucurbita Pepo - 50 mg, Teucrium
Marum Verum - 30 mg, Allium Sativum - 30 mg, Inula - 30 mg,
Cina (Artemisia cina) - 30 mg, Rhamnus Frangula (dry roots
powder) - 30 mg, Artemisia Absinthium - 20 mg, Mentha
Piperita (dry extract) - 20 mg, Tanacetum Vulgare - 30 mg

Hemolux

Kapsul

1

Ferrous gluconate - 150 mg, Vitamin B12 - 4 mcg, Folic acid 350 mcg, Vitamin C - 60 mg

Hepalong Forte

Ikgibohyeoltang
HH023

Tablet

toz

Dinatrium edetat hidrat, aminokapron
turşusu, birəsaslı natrium fosfohidrat,
ikiəsaslı natrium fosfat monohidrat,
natrium xlorid, kalium xlorid, xlorid
turşusu, natrium hidroxlorid və inyeksiya
üçün su. Konservantlar: 0,06 mq
konsentrə olunmuş benzalkonium xlorid
məhlulu.

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

4 x 10

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

Magnesium stearate, Sorbitol, Talc

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

Türkiyə

16.05.2019

Müsbət

6q

Astragali radix - 0.43 g, Atractylodis rhizoma alba - 0.43 g,
Crataegi fructus - 0.29 g, Cyperi rhizoma - 0.29 g, Citri Unshius
Pericarpium - 0.29 g, Poria sclerotium - 0.29 g, Massa Medicata
Fermentata - 0.29 g, Hordei fructus Germinatus - 0.29 g, Amomi
fructus - 0.23 g, Angelicae Gigantis radix -0.2 g, Rehmanniae
radix - 0.2 g, Ginseng radix Alba - 0.17 g, Poria Sclertum cum
Pini radix - 0.17 g, Liriopus tuber - 0.17 g, Polygalae radix 0.17
g, Cnidii rhizoma - 0.15 g, Aucklandiae radix - 0.15 g,
Glycyrrhizae radix et rhizoma - 0.29 g, Zingiberis rhizoma
Crudus - 0.29 g, Zizyphi fructus -0.46 g

qeyd edilməyib

Kyung Hee Hospitalı

Cənubi Koreya

06.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepalong Forte (tablet №40) adlı
məhsul qaraciyər toxumasının funksiyasını 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
Ekspertizaya təqdim olunmuş Ikgibohyeoltang HH023 (toz, saşe №30)
adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

İmmun Fit

İmmunokar Plus

məhlul

Şərbət

500 ml

120 ml

İnfusion herbel extract (Water, Salvia, Thymus, Purple
coneflower ) - 73.267 g, Sugar - 12, 909 g, Bee honey - 11.544
g, Pear juice concentrate - 9.620 g, Elderberry juice concentrate
- 1.924 g, Manuka honey - 1.924 g, Raspberry fruit powder Maltodextrin, Silicon dioxide, Mono and
0.385 g, Ascorbic acid - 0.729 g, Lemon juice concentrate diglycerides of fatty acids
0.539 g, Citric acid - 0.404 g, Camu camu - 0.312 g, Elderflower
extract - 0.192 g, Zinc gluconate - 0.168 g, Rose hip juice
extract - 0.089 g, Acerola fruit powder - 0.012 g, Aroma - 0.08 g

L-Carnitine tartarate - 300 mg, Coenzyme Q10 - 20 mg, Vitamin
B6 - 5 mcg

Deionized water, Potassium sorbate,
Sucralose, Orange flavour

08.05.2019

Müsbət

Aurochem Laboratories
Pvt. Ltd

Hindistan

31.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İntinova (vaginal gel tubda,5qx7) adlı
məhsul intim gigiyena üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İronlink 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.

İntinova

Vaginal gel

5q

Panax ginseng extract-2%, Aloe Vera extract-10%, Almond
extract-5%, Pomegranate extract-0.2%, Mirofirm (Pueraria
Mirifica extract)-2%, Hyaluronic acid-0.2%

Purified water, Glycerin, Witch-hazel
extract, Sepimax zen (polyacrylate
crosspolymer-6), Glydant (DМDМ
hydantoin)

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

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

toz

2,28 kq

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunokar Plus (şərbət 120 ml) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və istifadə yaş həddinin rəydə qeyd
edilən kimi təqdim olunması zəruridir.

İtaliya

200 ml

İsolate Chocolate
Shake

10.05.2019

Müsbət

O.F.İ. OFFİCİNA
Farmaceutica İtaliana
S.p.A

daxilə qəbul üçün
suspenziya

8 ml

Türkiyə

03.05.2019

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

İmunap

məhlul

Aktif Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

İsveçrə

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunap (daxilə qəbul üçün suspenziya
200 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə əsas
tutaraq bidiririk ki, BFMQƏ 3 yaşdan uşaqlara istifadəsi üçün tövsiyə
edildikdə, məhz bu məhsulun təhlükəsizliyinə dair müvafiq
tədqiqatların protokolları təqdim edilmədiyi və təqdim edilən sənədlər
ekspertizanı qane etmədiyi üçün məhsulun istifadə qaydasında yaş
həddinin 14 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir. Bundan başqa
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”; Hamiləlik və laktasiya
dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazılarının və qablaşma üzərində xarici dildə qeyd
edilmiş yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Uncaria fortex f.e. (Uncaria tomentosa Wild D.C.) - 50 mg,
Echinacea herba d.e. (Echinacea purpurea (L.) Moench) - 10
mg, Astragalus radix d.e. (Astragalus membranaceus (Fisch. ex
Link.) Bunge) - 3.8 mg, Propolis d.e - 52.8 mg, Royal jelly - 2
mg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin B5 - 12 mg, Vitamin A - 3200
IU, Vitamin B6 - 1.8 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Folic acid - 260
mcg, Biotin - 48 mcg, Vitamin B12 - 2 mcg

İronlink Kids (Ayronlink
uşaqlar üçün)

DR.Dünner AG

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmun Fit (məhlul 500 ml) adlı məhsul
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə
dərman vasitəsi deyi.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına
dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması və qəbul
qaydasında yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Cocoa (processed with Alkali), Natural
Whey protein isolate (contain emulsifier: Soy Lecithin (1-2%)) – and artificial flavor, Salt, Cellulose gum,
88 – 93 g
Sucralose, Acesulfame potassium,
Vanillin

Pharmalink,S.L

Optimum Nutrition

İspaniya

ABŞ

30.05.2019

21.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İsolate Chocolate Shake (toz 2.28 kq)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil

Jinhaetang HH106

toz

6q

Rehmanniae Radix - 0.84 g, Raphani Semen - 0.84 g, Astragali
Radix - 0.56 g, Atractylodis Rhizoma Alba - 0.56 g, Poria
Sclerotium - 0.28 g, Citri Unshius Pericarpium - 0.28 g,
Angelicae Gigantis Radix - 0.28 g, Liriopis Tuber - 0.28 g,
Platycodonis Radix - 0.28 g, Angelicae Decursivae Radix - 0.28
g, Mori Cortex Radicis - 0.28 g, Schisandrae Fructus - 0.28 g,
Scutellariae Radix - 0.28 g, Brassicae Semen - 0.21 g,
Glycyrrhizae Radix et Rhizoma - 0.21 g

qeyd edilməyib

Kyung Hee Hospitalı

Cənubi Koreya

06.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Jinhaetang HH106 (toz, saşe №30) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Jintongdan HH921 (kapsul, №30) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.

Jintongdan HH921

Kalizid

Kanokarnit

Karbio Kids

Kidosfer

Kapsul

suspenziya

Şərbət

məhlul

Şərbət

-

200 ml

150 ml

50 ml

150 ml

Glycyrrhizae radix et rhyzoma - 0.36 g

250 mq elementar Kalsiuma ekvivalent olan, 625 mq Kalsium
karbonat BP;Lizin hidroxlorid 50 mq;5 mq elementar Sinkə
ekvivalent olan 38,33 mq Sink qlükonat;D3 vitamini125 BV.

L-carnitine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, D-alphatocopherol (Vitamin E) E 307 - 5 mg, Pyridoxine hydrochloride
(Vitamin B6) - 1 mg

Omega 3 (Fish oil) - 510 mg, Vitamin E - 4 mg, Vitamin B6 - 2.5
mg, Vitamin C - 15 mg

Corn starch

Aromatizəolunmuş şərbət əsası
k.q.Rəngləyicilər: sarı «günəş qürubu»,
eritrozin.

Calcium sorbate E 203, Sodium
benzoate E 211, Propylene glycol E
1520, Aqua, Thickener (Xanthan gum E
415), Maltitol E 965, Sweet orange oil

Deioized water, Glycerol, Sorbitol,
Sucralose, Orange flavor

Thymus vulgaris extract - 20 mg, Althaea extract - 30 mg,
Glycyrrhiza glabra extract - 40 mg, Hedera helix extract - 25
Water, Citric acid monohydrate,
mg, Hippophae extract - 20 mg, Plantago lanceolata extract Potassium sorbate, Sodium benzoate,
70 mg, Taraxacum officinale extract - 100 mg, Propolis - 30 mg, Raspberry flavor, Guar gum, Sucralose,
L- lizin - 100 mg, L-carnitine - 100 mg, Vitamin C - 60 mg, Zinc
Glucose
bisgluconate - 2 mg

Kyung Hee Hospitalı

Skant Healthcare Ltd

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

Aktif Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

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

Cənubi Koreya

Hindistan

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

06.05.2019

30.04.2019

31.05.2019

10.05.2019

10.05.2019

Müsbət

Müsbət

Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalizid(suspenziya,200 ml) adlı
məhsul Ca,Zn mineralları 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 dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kanokarnit (şərbət, 150ml) adlı
məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini 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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada tərkib rəyə uyğun olaraq
yazılsın( istehsalçının tərkib haqqında təqdim etdiyi sənədə əsasən).

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Karbio Kids (məhlul 50 ml) adlı məhsul
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və istifadə yaş həddinin rəydə qeyd
edilən kimi təqdim olunması zəruridir.
Qablaşma üzərində köməkçi maddələrin siyahısında texniki səhvə yol
verilmişdir, tərkibə aid sənədi əsas tutaraq müvafiq düzəlişin edilməsi
zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kidosfer (şərbət 150 ml) adlı məhsul
tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş isifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi
zəruridir.

Kofinol

Kom-Forte

Kostimol

Kyung Hee Gongjindan
HH276

Lactol

Lakbifo

Pastil

Şərbət

Şərbət

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

3

100 ml

120 ml

Dill (Anethum graveolens) essential oil – 2.76 mg (eq. to 0.003 Sodium bicarbonate, Potassium sorbate,
ml), Fennel (Foeniculum vulgare) essential oil – 2.90 mg (eq. to Sorbitol syrup 70%, Vegetable glycerin,
0.003 ml)
Dextrose, Purified water

Dicalcium phosphate - 505 mg (Calcium - 148 mg, Phosphorus 115 mg), Magnesium hydroxyde - 240 mg (Magnesium - 100
mg), Zinc sulphate - 10 mg (Zinc - 4 mg), Vitamin D3 - 5 mcg

Deionized Water, Raspberry Flavor,
Citric Acid, Sucralose, Xanthan Gum,
Trisodium Citrate, Dimethylparaben
Sodium

Pharmex Rom İndustry
S.R.L

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

Türkiyə

Rumıniya

Türkiyə

08.05.2019

10.05.2019

14.05.2019

Xitam verilən
müraciətlər

“Healty Life MMC” şirkətinin 27.03.2019-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç Pharmaceuticals Co.Ltd”
şirkətinin istehsalı olan FK33 seriyalı Kofinol (tablet №36) adlı
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim
olunmuş məhsulun orta çəkisi, vitamin C-nin eynilik və miqdarı təyinatı
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin
göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı
yaşıl tabletin orta çəkisi 1.1857 q (normativ sənəddə 1.9 q ± 10%)
olaraq aşkar edilmişdir. Narıncı rəng tabletdə vitamin C 35.35 % aşkar
olunmuşdur (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0110.0% intervalında olduğu qeyd olunmuşdur). Yaşıl və sarı tabletdə
ümumiyyətlə vitamin C aşkar olunmamışdır
Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma
texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı
qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur.
Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun
olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kom-Forte (şərbət 100 ml) adlı məhsul
uşaqlarda mədə-bağırsaq traktı problemlərini: spazmı, meteorizmi
aradan qaldırmaq və perilstatikanı normallaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kostimol (şərbət 120 ml) adlı məhsul
vitamin D və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən kimi tərtib olunması
zəruridir.
Qablaşma üzərində təsiredici maddələrin neçə ml-də olduğu
göstərilməlidir.

Tablet

Angelicae Giganthis radix - 0.93 g, Corni fructus - 0.93 g, Cervi
Parvum Cornu - 0.67 g, Rehmanniae radix - 0.47 g, Ginseng
radix Alba - 0.23 g, Aurum - 0.01 g, Honey - 1.13 g

qeyd edilməyib

Kyung Hee Hospitalı

Cənubi Koreya

06.05.2019

Müsbət

Tablet

Bacillus coagulans (Lactobacillus Sporogenes) 15000 million
spores per gram - 30 mg, Fructo oligosaccharides powder - 100
mg

Povidone, Microcrystalline cellulose
powder, Sodium starch glucolate,
Colloidal silicon dioxide, Magnesium
stearate, Purified water, Hydroxypropyl
methyl cellulose, Glycerine, Isopropyl
alcohol,

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kyung Hee Gongjindan HH276 (tablet,
№10) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Natures Only, Inc

ABŞ

02.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactol ( tablet №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının balansını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Fos (Fructoligosaccharide) - 120 mg, Lactobacillus acidophilus Strawberry flavor, Maltodextrin, İsomalt
2 billion, Bifidobacterium bifidum - 2 billion

Aktif Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lakbifo (toz, saşedə №14) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

toz

2 x 15

1

Türkiyə

10.05.2019

Lemolax (Glicerolo)

Mikro-imalə

9q

Glycerol-6.75g, Wheat starch-0.06g, Chamomile fluid extract 0.30g, Mallow fluid extract-0.30g

Purified water

New Fa Dem Srl

İtaliya

31.05.2019

Mənfi

Lemolax (Glicerolo)

Mikro-imalə

3q

Glycerol-2.25g, Wheat starch-0.02g, Chamomile fluid extract 0.10g, Mallow fluid extract-0.10g

Purified water

New Fa Dem Srl

İtaliya

31.05.2019

Mənfi

Levalon SR

Kapsul

2 x 15

Choline bitartrate - 90 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf dry
extract 4:1 - 90 mg, Milk thistle (Silybum marianum) dry extract
(80% Silymarin) - 75 mg, L- methionine - 60 mg

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

Solepharm
Pharmaceuticals Ltd

Latviya

22.05.2019

Müsbət

Levocard

Lezolin

Kapsul

Sprey

(6 x 10)

30 ml

L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme
Q10 - 60 mg

Salvia officinalis - 3 ml, Coriandrum sativum - 3 ml, Pinus
sibirica - 2.4 ml, Juníperus communis - 1.8 ml, Amarhantus
caudatus seed oil - 1.8 ml, Amarhantus caudatus seed extract 1.8 ml, Trifolium pretense flower extract - 1.5 ml, Urtica dioica
leaf juice - 1.2 ml, Urtica dioica leaf extract - 1.2 ml, Hipericum
perforatum herb juice - 1.5 ml, Hipericum perforatum herb
extract - 1.2 ml, Hippophaë rhamnoides fruit oil - 1.2 ml, Malva
sylvestris herb juice - 0.6 ml, Malva sylvestris herb extract - 0.6
ml, Syzygium aromaticum flower oil - 0.6 ml, Inula Helenium
root juice - 0.6 ml, Inula Helenium root extract - 0.3 ml, Salix
alba bark extract - 0.3 ml, Folium Rhois coriariae leaf extract 0.3 ml, Curcuma longa root extract - 0.3 ml, Ulmus mínor leaf
extract - 0.3 ml, Usnea borodata leaf extract - 0.3 ml, Propolis 0.3 ml, Podmore apis extract - 0.3 ml, Melaleuca alternifolia oil 0.3 ml, Eucalyptus globulus leaf oil - 0.3 ml

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lemolax (Glicerolo), 9qx6 mikro-imalə
adlı məhsul tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən defekasiyani
asanlaşdırmaq üçün tövsiyyə olunan dərman vasitəsidir. Bu məhsul
Azerbaycanda dövlət qeydiyyatina alinib və Azerbaycan
Respublikasının dövlet reyestrında movcuddur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Lemolax (Glicerolo), 3qx6 mikro-imalə
adlı məhsul tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən defekasiyani
asanlaşdırmaq üçün tövsiyyə olunan dərman vasitəsidir. Bu məhsul
Azerbaycanda dövlət qeydiyyatina alinib və Azerbaycan
Respublikasının dövlet reyestrında movcuddur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levalon SR (kapsul №30) adlı
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "silimarin" yazısının "Ala qanqal
bitkisinin ekstraktı" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Colloidal silicon dioxide,
Gelatin

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

Türkiyə

17.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levocard (Kapsul №60) adlı məhsul
orqanizmin metabolizm proseslərini gücləndirən vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "14 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə
gün ərzində 1 dəfə 1 kapsul tövsiyə olunması nəzərdə tutulmur" ifadəsi
"14 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə gün ərzində 1 dəfə 1 kapsul
tövsiyə olunması nəzərdə tutulur" kimi korrektə edilsin.
Qablaşdırmada "18 yaşa qədər şəxslərə nəzərdə tutulmur" ifadəsi "14
yaşa qədər şəxslərə nəzərdə tutulmur" kimi korrektə edilsin

ayrıca göstərilməmişdir

Saşera-Med MMC

Rusiya

24.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lezolin (sprey 30 ml) adlı məhsul burun
boşluğu xəstəliklərinin profilaktıkası məqsədilə tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil.

Linkosed

Kapsul

3

Magnesium oxide - 120 mg, Passiflora incarnata extract - 100
mg, Crataegus sp. extract - 100 mg, Pyridoxin hydrochloride - 2
mg

Microcrystallin cellulose, Capsules,
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

10.05.2019

Müsbət

Litosan

Kapsul

3 x 10

Cranberry extract (Vaccinium oxycoccos) - 250 mg,
Arctostaphylos Uva Ursi - 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

Türkiyə

26.04.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Linkosed (kapsul № 30) adlı məhsul
sinir sisteminə zəif sakitləşdirici təsir göstərən vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib və istifadə
qaydaları rəyə uyğun olaraq verilsin;"hamilələrdə hipertonus" yazısı
ləğv olunsun( bu göstərişə dair müvafiq sənədlərin təqdimatı
olmaması ilə bağlı)."Vasitənin hər hansısa qarşı hiper həssaslıq", və"14
yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 – 2 dəfə həkim məsləhəti ilə"
yazılarının müvafiq olaraq"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı
yüksək həssaslıq" və ""18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 – 2 dəfə"
ilə dəyişdirilməlidir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Litosan (kapsul №30) adlı məhsul sidik
sistemi xəstəliklərinin profilaktikasında 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

Liv-Aktiv

Tablet

(2 x 15)

Artichoke (Cynara scolumus L., maltodextrins) leaves d.e. 5%
Chloregenic acid - 300 mg, Milk thistle (Silybum marianum
Gaertn.) fruits d.e. 80% Silymarin - 287.5 mg, L-Methionine 300 mg, L-Glutathione - 20 mg

Liverensal

Tablet

6

3-sn-phosphatidylcholine - 300 mg, Cynara scolymus leaves
extract - 200 mg, Silybum marianum extract - 140 mg

Lorobiotik

Lovisteron

Luzaktol

Kapsul

Saşe

Kapsul

(3x10)

1X30

3 x 10

Lyophilized bacterial lysates (Bifidobacterium infantis,
Lactobacillus acidofilus, Entercoccus faecium) - 300 mg

L-arginine - 200 mg, Panax ginseng bark dry extract - 250 mg, LCarnitine - 750 mg, Likopen - 50 mg, Coenzyme-Q - 30 mg, Zinc
- 15 mg

Lutein – 10 mg, Zeaxanthin – 3 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin
B6 - 6 mg, Vitamin A - 3 mg

Microcrystalline cellulose, Tricalcium
phosphate, Vegetable magnesium
stearate, Maltodextrins,
Hydroxypropylmethylcellulose, E171,
E141, Gum arabic, Silicon dioxide

Erbozeta S.p.A

San-Marino

23.05.2019

Müsbət

Gum Arabic, Micronized cellulose

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

04.05.2019

Müsbət

Cornstarch(280 mg), Natural gelatin
capsules(120 mg)

Maltodextrin, Sucralose

Cornstarch, gelatin

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

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

Veqa İlaç Kozmetik Qida
İmalat San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

03.05.2019

10.05.2019

07.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liv-Aktiv (tablet № 30) adlı məhsul
qaraciyər və öd yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liverensal(kapsul № 60) adlı məhsul
Qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsİyə 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 Lorobiotik(kapsul № 30) adlı məhsul
bağırsaq florasını 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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı
yüksək həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lovisteron(saşe № 30) adlı məhsul
kişi və qadınlarda cinsi hormonal pozğunluğu ilə bağlı xəstəliklərin
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:istifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib və istifadə
qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın;İstifadə üzrə təlimatda
"Farmakoloji təsiri" yazısı "Məhsulun xüsusiyyətləri" ilə əvəz
olunsun;“saxlanlma şəraiti” bəndinin, “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi
ilə istifadə edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;
“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Uşaqların əli çatmayan
yerdə saxlayın”; “Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” əlavə olunması; “Əks göstərişlər” bəndinə “Tərkibində
hər hansı komponentə qarşı həssaslıq” ifadəsini əlavə etmək vacibdir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Luzaktol (kapsul №30) adlı məhsul
gözün görmə qabilyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması,
qablaşma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin tərkinə aid
sənəddə göstərildiyi kimi 1 kapsulda olmasının qeyd edilməsi zəruridir.

Lymphoclean

Tablet

3 x 10

Bauhinia variegata stem bark extract - 200 mg, Hemidesmus
indicus root extract - 100 mg, Azadirachta indica leaf and bark 100 mg, Asphaltum exudate extract - 100 mg, Commiphora
mukul exudate extract - 100 mg, Sphaeranthus indicus extract 100 mg, Acacia catechu bark extract - 50 mg, Phyllanthus
emblica fruit extract - 40 mg, Terminalia belerica fruit powder 40 mg, Terminalia chebula unripe fruit extract - 40 mg, Zingiber
officinale rhizome powder - 20 mg, Piper longum fruit powder 20 mg, Piper nigrum fruit powder - 20 mg, Lochnera rosea
whole plant extract - 20 mg

Magnesium stearate, Sorbitol

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

Türkiyə

13.05.2019

Müsbət

Bromelain - 2.5 mg, Rutin - 2 mg, Xanthan Gum - 1.5 mg, Urea 1 mg, Ananas comosus - 4.5 mg

Crodafos cs 6, Salicylic acid, DPanthenol, IPM, Beeswax, Water,
Ampisol K, Softisan, Ceteareth-20,
Cetiol, Shea butter

Nur Kozmetik Kimya

Türkiyə

14.05.2019

Müsbət

Calendula oil - 5 mg, Nigella sativa oil - 4 mg, Hypericum
perforatum oil - 3 mg, Centellin - 2 mg, Azadiractha indica oil 9 mg, Propolis solid - 1 mg

Ginol 1618 AT, Glycerin, D-Panthenol,
Propolis liquid, Beeswax, Water,
Bisabololol, Ozokerite

Nur Kozmetik Kimya

Türkiyə

14.05.2019

Müsbət

Marelin Neo

Tablet

(3 x 10)

Vitamin E - 25 mg, Beta glucan - 75 mg, Vitamin C - 60 mg,
Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg (9.3 mg), Selenium (as Sodium
selenate) - 25 mcg (59.8 mcg)

Matriks-D

Krem

50 q

Matriks-G

Krem

100 q

Memo-Gink

Kapsul

Mənfi

Müsbət

Magnesium acetyl taurate (ATA-Mg) - 919.5 mg

məhlul

22.05.2019

21.05.2019

(3 x10)

Meloxcin

Hindistan

Türkiyə

Tablet

Kapsul

Eternitive Herbals Private
Limited

Ludipress, Polyvinylpyrrolidone (E1201),
Croscarmellose sodium (E468),
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Magnesium stearate (E470b), Silicon
Şti
dioxide (E551)

Magnimore

MaxiCor

Gum Acacia, Microcrystalline cellulose

3 x 10

Eicosapentaenoic acid (EPA) - 600 mg, Docosahexaenoic acid
(DHA) - 450 mg, Vitamin E - 20 mg, Phospholipids - 5 mg

Sun flower oil, Natural gelatin, Aerosil
200

Veqa İlaç Kozmetik Qida
İmalat San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

06.05.2019

Müsbət

45 ml

Emodin - 1-1.5%, Pyrrolidinyl Diaminopyrimidine oxide - 22.5%, Glycerin - 10-15%, Thiamine HCl - 0-0.15,
Cyanocobalamin - 0-0.15%, L-Arginine - 0-0.10%, Biotin - 00.15%, Allium sativum bulb powder - 0-0.10%, Panthenol - 00.15%, Ascorbic Acid - 0-0.25%, Urea - 0-0.25%, Caffeine - 00.25%, Vitamin E - 0-0.25%, Capsaicin - 0-0.25%, Niacin - 00.15%, Folic Acid - 0-0.15%, Riboflavin - 0-0.15%, Eugenia
caryophyllus flower oil - 0-1.0%, Olive oil refined - 19-19.4%

Dipropylene glycol, Potassium sorbate,
Sodium Lauryl Sulfate, Hypericum
Perforatum oil, Zinc oxide, Polysorbate
20, Epigallocatechin Gallate, Aqua

Teksas Bilimsel Sağlık
Ürünleri Sanayi ve Tic Ltd
Şti

Türkiyə

08.05.2019

Müsbət

3 x 10

Microcrystalline cellulose, Dicalcium
Ginkgo biloba extract - 50 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - phosphate, Magnesium stearate, Silicon
4 mcg, Selenium - 25 mcg
dioxide, Capsule (gelatin, titanium
dioxide, iron dioxide)

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

29.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lymphoclean (tablet №30) adlı məhsul
immunostimulyator və onkoprotektor təsirə malik vasitə olub, öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə
ki,məhsulun tərkibində olan Azadirachta indica və Acacia catechu
bitkiləri 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 Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağa olunan dərman bitkiləri və
onların emal məhsulları siyahısına aiddir. Həmçinin, məhsul Ayurved
ənənəvi təbabətin dərmanlarına aid olub, birbaşa farmakoloji təsir
göstərir.Məhsulu istehsal edən müəssisə yalnız Ayurved dərmanlarını
hazırlamaq hüquqa malikdir. Belə məhsullar adətən həkim nəzarəti
altında qəbul olunmalıdır!Hətta qablaşma üzərində də preparatı qəbul
etməzdən əvvəl mütəxəssis məsləhəti alınması tövsiyə olunur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnimore (Tablet №30) adlı
məhsul maqneziumun 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: İstifadə üzrə təlimata "Əks göstərişlər" bəndinin əlavə edilməsi
zəruridir. Qablaşma üzərində köməkçi maddələr rəyə uyğun
göstərilsin
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marelin Neo (tablet № 30) adlı
məhsul immun sistemin 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 Matriks-D (krem, 50 q) adlı məhsul
nekrotik və qaysaqlamış yaraların müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Matriks-G (krem, 100 q) adlı məhsul
dəri zədələnməsi zamanı toxumaların bərpası üçün tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxicor ( kapsul, № 30) adlı məhsul
omeqa -3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
qablaşma eskzi üzərində təsiredici maddələrin siyahısının tərkibə aid
sənədə uyğun olaraq 2 kapsulda qeyd edilməsi zəruridir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Meloxcin (məhlul, 4x45ml) adlı məhsul
saç üçün yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memo-Gink (kapsul №30)) 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: məhsulun istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib
olunması zəruridir.

Memori Şarp

Kapsul

3

heksafosfolipidlər 225 mq, ginkqo biloba ekstraktı 30 mq

laktoza, natrium metilparaben, natrium
propilparaben, maqnezium-alümosilikat
hidrat, təmizlənmiş talk

Nabros Pharma Pvt. Ltd

Hindistan

04.05.2019

Müsbət

Memory-all

Tablet

(6 x 10)

Ginkgo Biloba - 60 mg (70-120 %), Hydrocotyle asiatica - 500
mg (70-120 %)

Gum Arabic(30 mg), Micronized
cellulose(410 mg)

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

16.05.2019

Müsbət

MenoMax

Kapsul

3 x 10

Soybean isoflavones – 140 mg, Soya oil acids – 30 mg, Lecithin
– 12 mg, Soya proteins – 120 mg, Soybean protein fiber,
Oligosaccharides – 25 mg, Vitamin E – 50 mg, Folic acid – 600
mcg

Cornstarch, Natural gelatin capsules

Veqa İlaç Kozmetik Qida
İmalat San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

13.05.2019

Müsbət

Mentalin Plus

Daxilə qəbul üçün məhlul

50 ml

Glycine - 150 mg, GABA - 125 mg, Magnesium oxide (app.
Magnesium) - 167 mg (100 mg), Vitamin B6 - 1.4 mg

Fructose, Water, Flavor, Citric acid,
Potassium sorbate

ValueMed Pharma SrL

İtaliya

31.05.2019

Müsbət

Mikrofaq

Kapsul

1

Fos (Fructoligosaccharide) - 120 mg, Lactobacillus acidophilus 2 billion, Bifidobacterium bifidum - 2 billion

Maltodextrin, Vegetable capsules

Aktif Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

10.05.2019

Müsbət

(3 x 10)

Melissa officinalis leaf dry extract (standartized with 0.5
%rosmarinic acid) - 150 mg, Leonurus quinquelobatus herba
plant dry extract (standartized with 6% tannins) - 100 mg,
Magnesium citrate - 168 mg, Vitamin B6 - 2 mg.

ModusAktiv

Muc-Uno

Tablet

Şərbət

150 ml

Ribwort plantain - 1000 mg, N-acetylcysteine - 100 mg, Copper
sulfate anhydrous - 1.3 mg

Mannitol, Povidon, Magnesium stearate, İmhotep İlaç Kozmetik ve
Microcrystalline cellulose
Gida Tic. Ltd. Şti

Deionized water, Glycerine, Xanthan
gum, Sodium benzoate, Potassium
sorbate, Citric acid, Sucralose,
Acesulfame K, Strawberry flavour

APHARMA SAĞLIK
ÜRÜNLERİ A.Ş

Türkiyə

Türkiyə

16.05.2019

21.05.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memory Şarp(kapsul № 30) adlı
məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırıcı vasitə kimi tövsiyə edilən
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırmada "Dərman vasitəsi deyildir" yazısı əlavə olunsun;
Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda " İstifadə üzrə qaydaları"nda
və "əks göstəricilər"də rəyə uyğun dəyişikliklər edilsin.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PLAMİN(kapsul № 50) adlı məhsul
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Dozalnma və yaş həddi rəyə uyğun olaraq dəyişdirilsin.
Ekspertizaya təqdim olunmuş MenoMax (kapsul №30) adlı məhsul
qadın cinsi xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mentalin Plus (daxilə qəbul üçün
məhlul, 50ml) 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.
Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq(
tərkib haqqında istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş sənədə əsasən)
göstərilsin.İstifadə qaydalarında dozalar böyüklıərə uyğun gəldiyi üçün
"böyüklər" sözü qeyd olunsun.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Mikrofaq (kapsul №15) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ModusAktiv (kapsul № 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 dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muc-Uno (şərbət, 150 ml) adlı
məhsul bəlğəmin ifrazını yaxşılaşdıran və öskürəyi yüngülləşdirən
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.

Natural Balance Bar
Super Berries

Natural Balance
BarChoco

Natural Nest Bio
Glukan

Baton

Baton

Kapsul

40 q

Soy Flour -10-25%, Fructose Syrup - 10-25%, Malted Barley
Extract -10-25%, Oat Flakes -5-10%, Wheat Starch - 5-10%,
Soy Crisps (Soy Protein, Tapioca Starch, Salt) - 5-10%,
Maltodextrin - 5-10%, Fructose - 5-10%, Palm Fat - 1-5%,
Mixed Superfruits Pieces (Fructose-Glucose Syrup, Humectant
(Glycerol), Sugar, Wheat Fibre, Fruit (Pomegranate Juice, Acai
Puree, Blueberry Puree), Gelling Agent (Pectin), Palm Fat,
Acidity Regulator (Citric Acid, Malic Acid), Flavours) - 1-5%,
Milk Protein - 1-5%, Pea Protein - 1-5%, Rice Crisps (Rice Flour,
Wheat Gluten, Sugar, Wheat Malt, Glucose, Salt) - 1-5%,
Acidulant (Citric Acid) - 1-5%, Flavours (Contains Milk) - 0.11%, Colouring Agent (Beetroot Concentrate) - 0.1-1%.

40 q

Soy Flour – 10-25%, Fructose Syrup – 10-25%, Malted Barley
Extract – 10-25%, Oat Flakes – 5-10%, Soy Crisps (Soy Protein,
Tapioca Starch, Salt) – 5-10%, Wheat Starch – 5-10%,
Chocolate Chunks (Sugar, Cocoa Mass, Cocoa Butter, Emulsifier
(Soy Lecithin), Vanilla) – 5-10%, Maltodextrin – 5-10%,
Fructose – 5-10%, Palm Fat – 1-5%, Milk Protein - 1-5%, Pea
Protein -1-5%, Rice Crisps (Rice Flour, Wheat Gluten, Sugar,
Wheat Malt, Glucose, Salt) - 1-5%, Low Fat Cocoa - 1-5%,
Water – 0.1-1%, Flavours -0.1-1%

30

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg, 1.3/1.6 Beta glucan - 50
mg, Zinc - 10 mg

ayrica göstərilməmişdir

B.V. Vurense Snack
İndustrie

ayrıca göstərilməmişdir

B.V. Vurense Snack
İndustrie

Hydroxypropyl methylcellulose, Lactose,
Fatty acid Magnesium salts,

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

Niderland

Niderland

Türkiyə

16.05.2019

16.05.2019

17.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Natural Balance Bar Super Berries (40 q
baton №7) adlı məhsul qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Natural Balance BarChoco (40 q baton
№7) adlı məhsul qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır
və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural Nest Bio Glukan (kapsul №
30) 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:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun istifadəsinə dair "göstərişlər"
və "əks göstərişlər" bəndləri təqdim olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural Nest Fishy(şərbət,150 ml)
adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının və vitaminlərin əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əks göstəricilər" bəndi əlavə olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural Nest Multy (şərbət, 150 ml)
adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.

Natural Nest Fishy

Şərbət

150 ml

Omega-3 - 1500 mg (EPA -750 mg, DHA-500 mg)

Balıq yağı, Təbii aromatizator,
antioksidant: tokoferolla zəngin ekstrakt
(E vitamini).

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

Türkiyə

10.05.2019

Müsbət

Natural Nest İmmy

Şərbət

150 ml

C vitamini-80 mg;Qara gəndəlaş-50 mg; Beta-qlukan50mg;Sink-7,5 mg

ksantan gam, sink sulfat
monohidrat,kalium sorbat, çiyələk
aroması.

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

Türkiyə

29.04.2019

Müsbət

Naviblef Daily Care

köpük

50 ml

Melaleuca Alternifolia oil 0.02 g, Anthemis Nobilis oil 0.1 g, DPanthenol 1 g, Allantoin 0.1 g

Cocamidopropyl Betaine, Polysorbate
80, Boric acid, Disodium EDTA, Taurine,
Tris(Hydroxymethyl) aminomethane,
Microglicin-50, Purified water

Novax Pharma

Monako

10.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Naviblef Daily Care, köpük, 50 ml,
plastik flakonda N1, adlı məhsul göz qapaqların gündəlik gigyenası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Naviblef İntensive Care

köpük

50 ml

Melaleuca Alternifolia oil 1 %, Anthemis Nobilis oil 0.1 %, DPanthenol 1 %, Aloe vera 0.2 %

Polysorbate 80, Boric acid, Disodium
EDTA, Taurine, Tris-tromethamine,
Tegobetain F, Neopal LRİ, Microglicin50, Aroma Camomile, Purified water

Novax Pharma

Monako

10.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Naviblef İntensive Care, köpük, 50 ml,
plastik flakonda N1, adlı məhsul müxtəlif göz xəstəliklər zamanı göz
qapaqların gigyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Navitae Plus

Oftalmoloji məhlul

15 ml

Sodium hyaluronate - 0.15%, Carboxymethyl beta glucan
sodium salt - 0.05%, Vitamin A palmitate - 0.15%, Vitamin E 0.5%, Boric acid - 0.8%, Sodium tetraborate - 0.1%, SCO 0.06%, Sodium chloride - 0.45%

Purified water

Novax Pharma

Monako

08.05.2019

Müsbət

Navitae plus (oftalmoloji məhlul, 15 ml) adlı məhsul gözlərdə quruluq
hissi zamanı nəmləndirici və yumşaldıcı təsirə malik tibbi vasitə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Petroselinum crispum seed - 86.2 mg , Phaseolus Vulgaris shell 78 mg, Betula sp. leaf - 86.2 mg, Myrtus communis - 26 mg,
Potassium citrate - 30 mg, Tri Sodium citrate - 30 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate,
magnesium salts

Nefrolit

Tablet

1

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

Türkiyə

04.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefrolit(kapsul № 30) adlı məhsul
sidik-ifrazat orqanılarının iltihabi xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada bitki mənşəli
inqradentlərin istifadə formalarını və istifadə olunan bitki növlərinin
elmi adlarının göstərilməsi zəruridir

NefroSan

balzam

250 ml

Vaccinium oxycoccos - 20.3 g

Sugar, Natrium benzoat

Silvanols

Latviya

28.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NefroSan(balzam,250 ml) adlı
məhsul sidik yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "quşüzümü" bitkisi "mərcani" ilə əvəz
olunsun(düzgün tərcümə deyil) "Qəbul qaydası" bəndində Gündəlik
qəbulun müddəti – 2 həftədən başlayaraq məhdudiyyətsizdir" cümləsi
ləğv olunmalıdır.
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş qablaşdırmadaaydın seçilən, qalın
hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman
vasitəsi deyildir” sözləri yazılmalıdır.
“Dərman vasitəsi deyildir”;“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə
edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ
normal qidalanmanı əvəz etmir”yazıları əlavə olunmalıdır.

Nemoful-4

Kapsul

3 x 10

Magnesium hydroxyde (eq to Magnesium - 125 mg ) - 300 mg,
Pyridoxine hydrochloride (eq to Vitamin B6 - 4.1 mg ) - 5 mg.
Potassium iodide ( eq to İodide - 76.4 mcg) - 0.1 mg, Folic acid
(Pteroil monoglutamic acid) - 0.55 mg

Starch, Hydroxypropyl Methylcellulose

Aksuvital Food Products Co

Türkiyə

06.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nemoful - 4 (kapsul, №30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Neurosed

Daxilə qəbul üçün məhlul

50 ml

Neurotin

Tablet

3 x 10

Neven

NonStress

Krem

Tablet

50 ml

10X3

Passion (Passiflora incarnata L.) flower dry extract - 2 g, Linden
(Tilia platyphyllos Scopoli) flowers dry extract - 2 g, Chamomile
(Matricaria chamomilla L.) flowers dry extract - 1 g, Escolzia
Water, Fructose, Citric acid, Potassium
(Eschscholtzia californica Cham.) herb dry extract - 533 mg,
sorbate, Sodium benzoate
Balm mint (Melissa officinalis L.) leaves dry extract - 533 mg,
Hawthorn (Crataegus oxyacantha L.) flowers and leaves dry
extract - 400 mg

O.F.İ. OFFİCİNA
Farmaceutica İtaliana
S.p.A

İtaliya

02.05.2019

Müsbət

Choline Bitartrate - 100 mg, Ginkgo Biloba extract - 40 mg,
Vitamin B6 - 1 mg

Magnesium stearate, Sorbitol

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

Türkiyə

21.05.2019

Müsbət

Marigold extract - 10 g

Cetearyl alcohol, Ceteareth 6 and
Stearyl alcohol, Ceteareth - 25, Liquid
parrafin, Methyl parahydroxybenzoate,
Propyl parahydroxybenzoate, Purified
water

Pharmamed d.o.o Travnik

Bosniya və
Herseqovina

03.05.2019

Müsbət

Passiflora extract - 150 mg (80-110 %), Crataegus monogyna 150 mg (80-110 %), Melissa extract - 100 mg (80-110 %),
Magnesium - 150 mg (80-110 %), Vitamin B6 - 2 mg (80-110
%)

Gum Arabic, Micronized cellulose,
Maltodextrin

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

Türkiyə

02.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurosed (daxilə qəbul üçün məhlul,
50 ml) adlı məhsul sinir-sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbayacn dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) və “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı
keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;“Hamiləlik və
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurotin (tablet №30) adlı məhsul
stres, fiziki və zehni gərginlik, yuxu pozğunluqların profilaktikası
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 və əks göstərişlər bölməsinin rəydə
göstərilən qaydada tərtib olunması zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neven (krem, 50 ml) adlı məhsul
dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NonStress(tablet № 30) adlı məhsul
sinir və yuxu pozğunluğu zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun
olaraq(istehsalçının sənədinə əsasən göstərilsin). Tərkib düzgün
Azərbaycan dilinə tərcümə olunsun, istifadə olunan bitki mənşəli
inqredientlərin xammalları(kök.yarpaq və s) və istifadə formaları
göstərilsin(ekstrakt, toz və s.)

Noremison

Normokid Phyto

Kapsul

Şərbət

(3 x 10)

150 ml

Pişikotu ekstraktı (Valeriana – standartlaşdırılmış quru
ekstraktı) – 87,5 mg (0.5-0.8 % valerian turşusu), Limonotu
yarpaqlarının quru ekstraktı (4-7 % rozmarin turşusu) - 35 mg

Dill oil (Anethum graveolens) - 2.3 mg, Caraway oil (Carum
carvi) - 0.02 mcl, Cinnamon oil (Cinnamomum cassia) - 0.0113
mcl, Cardamon oil (Elettaria cardamomum) - 0.0225 mcl,
Peppermint oil (Mentha piperita) - 0.5 mcl

Polisorbat, Arı mumu, Günəbaxan yağı,
Jelatin, Qliserin E422, Təmizlənmiş su,
Natrium benzoat E211, Dəmir oksid sarı
E172, Dəmir oksid qırmızı E172, Dəmir
oksid qara E172, Titan dioksid E171

Deionized water, Citric acid, Trisodium
citrate dihydrate, Polysorbate 80,
Sodium benzoate, Sucralose, Caramel
flavour, Orange flavour

Minskinterkaps

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Belarus

Türkiyə

16.05.2019

14.05.2019

Müsbət

Müsbət

Novospal

Kapsul

3 x 10

Serratiopeptidase - 15 mg, Selenium - 50 mcg, Zinc - 5 mg

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

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

14.05.2019

Müsbət

Nutrigen Ferromixin
Sprinkles

toz

1q

Vitamin A - 300 mcg, Vitamin C - 30 mg, Folic acid - 160 mcg,
İron - 12.5 mg, Zinc - 5 mg

Maltodextin

Vivatinel Kozmofarmasötik
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə

01.05.2019

Müsbət

Nuzaflex

Obatin

Tablet

Tablet

30

Glucosamine sulphate - 250 mg, Chondroitin sulphate - 200 mg,
Manganase sulphate - 2.5 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg

2 x 15

Gamma-aminobutyric acid - 250 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin
B6 - 500 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 50 mcg, Glutamine - 50
mg, Magnesium carbonate (as Magnesium) - 50 mg (equivalent
to 14.4 mg of elemental Magnesium)

Maltodextrin, Tri Calcium Phosphate,
Magnesium salts

Microcrystalline cellulose, Sorbitol,
Magnesium stearate (vegetable), Talc

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

Türkiyə

21.05.2019

07.05.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noremison (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 dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normokid Phyto (şərbət 150 ml) adlı
məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən formada tərtib olunması
zəruridir. Növbəti idxal zamanı məhsulun ticari adında olan «kid»
ifadəsi götürülməlidir. Belə ki, 4-14 yaş qrupu üçün nəzərdə
tutulmayan BFMQƏ-nin qablaşdırmasında uşaqlar üçün nəzərdə
tutulduğunu göstərən şəkil, rəsm və ifadə verilə bilməz. 4-14 yaş arası
uşaqların istifadəsi yalnız ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti
altında aparıla bilər.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Novospal (kapsul, № 30) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "BFMQƏ " yazısının istehlakçı
tərəfindən aydın başa düşülməsi üçün "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Ferromixin Sprinkles (toz,
saşe № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu
nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində
də qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına
dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, təlimatda "məhsulun
tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" məzmunlu
"əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsı zəruridir.Həmçinin,
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə "istifadə qaydası"
bəndində yaş həddinin (1 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.
Bundan başqa, "Dərman preparatı deyil" yazısının "Dərman vasitəsi
deyil" yazısı ilə "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nuzaflex (tablel №30) adlı məhsul
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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydalar və əks göstərişlər rəyə uyğun olaraq təqdim
olunsun.

Müsbət

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

Ocean Fish Oil (Okean
Balıq Yağı)

Oksimega

Oprin Forte

Optimen

Osmikal

Şərbət

Kapsul

Tablet

Tablet

suspenziya

150 ml

1

-

90

200 ml

Omega 3 - 1480 mg, EPA - 740 mg, DHA - 470 mg

Fish oil - 500 mg (Omega 3 - 180 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60
mg)

Colostrum containing 60% of IgG(including IgG) - 900 mg (540
mg), Lysine - 501 mg, Lemon balm leaf extract - 150 mg,
Grapefruit seed extract (10 : 1) - 100 mg, Vitamin C - 40 mg,
Zinc - 10 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.7 mg, Vitamin
B1 - 0.54 mg, Vitamin B12 - 1.25 mcg

Mixed fruit flavored, Rich extract in
Tocopherole

Softgel capsules (Gelatin, Deionized
water, Glycerin (E422))

Cellulose, Silicon dioxide, Magnesium
salts of fatty acids

Vitamin A – 3000 mcg (as beta carotene, mixed carotenoids),
Vitamin C (as ascorbic acid) - 300 mg, Vitamin D (as
cholecalciferol) – 37.5 mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl
succinate) – 160 mg, Vitamin K (as phytonadione) - 75 mcg,
Thiamin (as thiamin hydrochloride) - 75 mg, Riboflavin - 75 mg,
Niacin (as niacinamide) - 75 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine
hydrochloride) - 50 mg, Folic Acid - 1000 mcg, Vitamin B12 (as
cyanocobalamin) - 100 mcg, Biotin - 300 mcg, Pantothenic Acid
(as d-calcium pantothenate) - 75 mg, Calcium (as dicalcium
phosphate dihydrate) - 50 mg, Iodine (as potassium iodide) 150 mcg, Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) - 80 mg,
Zinc (as zinc oxide) - 15 mg, Selenium (as selenomethionine) Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid,
200 mcg, Copper (as copper sulfate) - 2 mg, Manganese (as
Crosscarmelose Sodium, Pharmaceutical
manganese sulfate) - 2 mg, Chromium (as chromium GTF) glaze No.2, Magnesium Stearate, Silica.
120 mcg, Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) - 80 mcg,
Sodium – 10 mg, Amino Men Blend - 1 g, Phyto Men Blend - 100
mg, Viri Men Blend - 50 mg (Saw Palmetto Extract (berry),
Damiana Extract (leaf), Panax Ginseng Extract (root), Ginkgo
Biloba Powdered Extract (leaf), Nettles Powdered Extract (leaf),
Pumpkin Extract (seed), Raw Oyster Concentrate, Enzyme
Blend - 50 mg (Papain, Bromelain, Alpha Amylase, Lipase),
Alpha Lipoic Acid - 25 mg, PABA (para-aminobenzoic acid) - 10
mg, Choline (as choline bitartrate) - 10 mg, Inositol - 10 mg,
Boron - 2 mg, Lycopene (Lyc-O-Mato®) - 500 mcg, Lutein - 500
mcg, Alpha Carotene - 140 mcg, Vanadium - 100 mcg,
Cryptoxanthin - 34 mcg, Zeaxanthin - 28 mcg

Calcium carbonate - 300 mg, Magnesium hydroxide - 135 mg,
Zinc sulphate - 6 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 20 mg, Alfatocopherol (Vitamin E) - 8.7 mg, Pyridoxin (Vitamin B6) - 0.6
mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 0.6 mg, Cyanocobalamin (Vitamin
B12) - 5 mcg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 3.8 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Xanthan gum, Orange oil, Maltitol,
Distilled Water

Nuvita İlaç ve Kimya
San.Tic.A.Ş

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

LEK-AM

Optimum Nutrition

Triapharma İlaç
San.Tic.A.Ş

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Fish Oil (şərbət, 150 ml) 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, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Türkiyə

Türkiyə

Polşa

ABŞ

Türkiyə

29.04.2019

10.05.2019

22.05.2019

23.05.2019

12.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi
zəruridir

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oksimega (kapsul №30) adlı məhsul
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə
təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib
olunması, istifadə üzrə təlimatda tərkibə aid məlumata tərkibə aid
sənədi əsas tutaraq düzəliş olunması zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oprin Forte(tablet № 15) adlı
məhsul dodaq herpesi zamanı immun sistemi fəaliyyətini
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından əvvəl olan "Məlumat
içliyi" yazısı ləğv olunmalıdır;"Xüsusi tibbi təyinatlı bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsinə dair istifadə
üzrə təlimat" ilə əvəz olunmalıdır; "Vacib məlumat" bəndində olan
"Həkim məsləhəti ilə qəbul olunmalıdır" yazısı ləğv olunmalıdır.
İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmanın Azərbaycan dilində olan
stikerində qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap
olunmuş “Dərman vasitəsi deyildir” yazısı əlavə olunmalıdır.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Optimen (Tablet №90) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan Vitamin D (maksimum
yol verilən həddi 15 mcg), Vitamin E (maksimum yol verilən həddi 150
mg), Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg), Riboflavin
(maksimum yol verilən hədd 6 mg), Niacin (maksimum yol verilən
həddi 60 mg), Vitamin B6 ( maksimum yol verilən həddi - 6 mg), Folic
acid (maksimum yol verilən həddi – 600 mcg), Vitamin B12
(maksimum yol verilən həddi - 9 mcg), Biotin (maksimum yol verilən
həddi - 150 mcg), Pantothenic Acid (maksimum yol verilən həddi 15
mg), Selenium (maksimum yol verilən həddi - 150 mcg), Vanadium
(maksimum yol verilən həddi - 60 mcg) maddələrinin miqdarı gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osmikal(suspenziya, 200 ml ) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırma istifadə qaydaları rəyə
uyğun verilsin. Belə ki, əks halda bəzi vitaminlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır

Osteocare

Osteocare

Osteocare

Osteocare Fızz

Panenzim

məhlul

Tablet

Çeynəmə tablet

Fışıldayan tablet

Kapsul

200 ml

(2 x 15)

3 x 10

1

(3x10)

Nipagin M Sodium, Nipasol M sodium,
Cekol 4000, Bentonite (Veegum HV),
Calcium - 150 mg, Magnesium - 75 mg, Zinc - 3 mg, Vitamin D - Sorbitol Solution 70 %, Orange oil 5 Fold
1.9 mcg
extract, Mint flavour;peppermint,
Riboflavin 5-Phosphate Sodium, Raw
Cane Sugar, Ploysorbate, Purified water

Calcium - 800 mg, Magnesium - 300 mg, Zinc - 10 mg, Vitamin
D - 10 mcg

Calcium - 400 mg, Magnesium - 150 mg, Zinc - 5 mg, Copper 0.5 mg, Manganese - 0.25 mg, Selenium - 25 mcg, Vitamin D3 5 mcg, Boron - 0.3 mg

Calcium - 400 mg, Magnesium - 60 mg, Manganese - 0.75 mg,
Zinc - 5 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 25 mcg, Vitamin C 60 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg

Pancreatin - 75 mg (80-110 %), Taraxacum - 15 mg (80-110
%)

Potate starch, Microcrystalline cellulose,
D-Calcium phosphate,
Polyvinylpyrrolidone, Sodium starch
Glycolate, Purified talc, Magnesium
silicate prep., Magnesium stearate,
Opadry white (tablet coating)

Laleham Healthy and
Beauty

Laleham Healthy and
Beauty

Dextrose monohydrate, Sucrose DC,
Natural orange flavour, Orange flavour
powder, Sucralose, Syloid (Colloidal
Thompson and Capper ltd
silica, Silicon dioxide ), Stearic acid,
Magnesium stearate, Peppermint flavour

Citric acid, Sorbitol, Sodium bicarbonate,
Natural orange flavour, Starch, Redbeet
powder, Lemon flavour, Sucralose,
Thompson and Capper ltd
Apricot flavour, Rivoflavin 5 phosphate
sodium

Cornstarch, Natural gelatin capsules

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

Böyük Britaniya

Böyük Britaniya

Böyük Britaniya

Böyük Britaniya

Türkiyə

28.05.2019

28.05.2019

01.05.2019

01.05.2019

04.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare (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.
Qeyd: Ekspertiza zamanı müvafiq uyğunsuzluqlarla bağlı körrektə
olunduğu üçün qablaşdırmada və istifadə üzrə qaydalarda "istifadə
qaydaları" və
"əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq yazılsın;
"qida əlavəsi" yazısı"bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz
olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare (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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda: tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
"döşlə qidalanma" və "qida əlavəsi" müvafiq olaraq "laktasiya" və "
bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ilə əvəz olunsun.
Qablaşdırmanın üzərində nəzərdə tutulmuş stikerin üzərində köməkçi
maddələr rəyə uyğun olaraq, yaniı istehsalçının təqdim etdiyi tərkib
haqqında sənədə əsasən göstərilsin.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare (çeynəmə tablet, saşe №
30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerdə qeyd edilimiş Selenium mineralının ölçü vahidinin və
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş
əsas təsiriedici maddələrin siyahısının və miqdarının tərkibə aid
sənədə uyğun olaraq düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Fızz (fışıldayan tablet, №
30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerdə və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda qeyd edilmiş əsas təsiriedici maddələrin siyahısının və
miqdarının tərkibə aid sənədə uyğun olaraq düzgün qeyd edilməsi
zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panenzim(kapsul № 30) adlı məhsul
həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada bitki mənşəli
inqradientinin istifadə forması, istifadə olunan bitki növünün elmi adı
və xammalın göstərilməsi zəruridir

Panto-Androshan

Kapsul

60

Parabiox

Daxilə qəbul üçün məhlul

1

Peppermint-Green TeaDrops

Perianal

Tablet

Şam

Cervus elaphus dag extract (water /alcohol, 40% extract ,
1/10) - 89 mg, Cervus elaphus blood extract (water /alcohol,
40% extract , 1/10) - 50 mg, Castoreum (water /alcohol, 40%
extract , 1/10) - 10 mg, Biver meat extract (water /alcohol,
40% extract , 1/10) - 10 mg, Panax ginseng root extract (water
/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Hedysarum alpinum root
extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 100 mg,
Schisándra chinénsis fruit extract (water /alcohol, 40% extract ,
1/10) - 10 mg, Állium satívum fruit extract (water /alcohol,
40% extract , 1/10) - 1 mg, Pinus sibiricus seed extract (water
/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Amarhantus caudatus
seed (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 20 mg, Urtica dioica
root(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Órchis
máscula root extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10
mg, Inula Helenium root extract (water /alcohol, 40% extract ,
1/10) - 10 mg, Podmore apis extract (water /alcohol, 40%
extract , 1/10) - 50 mg, Cinnamomum verum bark extract
(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 12 mg, Myristica
fragransseed extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10
mg, Thymus serpyllum flower extract extract (water /alcohol,
40% extract , 1/10) - 30 mg, Nigēlla satīva seed extract extract
(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Propolis extract
(water /alcohol, 40% extract , 1/5) - 30 mg, Tocopherol
acetate - 5 mg, Zinc lactate - 4 mg

120

Vitamin C - 73,5 mg, Vitamin E - 30,9 mg, Beta Carotene - 3,6
mg, Selen - 23,7 mcg, Pepermint Leaves extract - 79,8 mg,
Green tea leaves extract - 39,9 mg, Thereof polyphenols - 20
mg

5x2

Purified Water - 180.0 mg, Supposire As2x - 1,778.50 mg,
Nipagin - 2.80 mg, Nipasol - 0.60 mg, Aloe Dry - 0.60 mg,
Ruscus Dry - 0.60 mg, Canadian Willow Herb (Sol) - 0.80 mg,
Aesculus Dry - 0.60 mg, Chamomile Dry - 0.60 mg, Hamamelis
Dry - 0.60 mg, Tea Tree Oil - 0.40 mg, Rosmarine Oil - 0.60
mg, Calendula Oil - 0.60 mg, Steareth-10 - 20.00 mg, Sodium
Hyaluronate - 12.50 mg, BHT - 0.20 mg

Ayrıca göstərilməyib.

Saşera-Med MMC

Rusiya

23.05.2019

Müsbət

Saşera-Med MMC

Rusiya

08.05.2019

Xitam verilən
müraciətlər

Sorbitol, Mannitol, Maltodextrin, DLalpha tocopherol acetate preparation,
Silicon dioxid, Mono- and diglycerides of
fatty acids, Magnesium salts of fatty
acids

DR.Dünner AG

ayrıca göstərilməmişdir

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Cholin chloride (50 % choline) - 400 mg, İnositol - 200 mg, Vitis
vinifera (Grape seed) extract - 100 mg, Citrus bioflavonoids Capsules (bovine gelatine), Magnesium
33.33 mg, Ginkgo biloba extract - 30 mg, Vitamin B5 - 1.667
stearate, Microcrystallin cellulose, Silicon
mg, Vitamin B2 - 1 mg, Thiamine hydrochloride ( 78 % vitamin
dioxide
B1) - 0.427 mg, Pyridoxine hydrochloride (82 % vitamin B6),
Vitamin B12 - 0.002 mg

İsveçrə

Yunanıstan

04.05.2019

24.05.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panto-Androshan(kapsul № 50) adlı
məhsul kişi sidik-cinsiyyət sisteminin fəalyyətini yaxşlaşdıran vasitə
kimi tövsiyyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun qablaşdırmasında və istifadə üzrə təlimatında tərkib
hissə istehsalçının təqdim etdiyi rəsmi sənədə uyğun olaraq verilməs
zəruridiri(tərcümə dəqiq olunmalıdır və mötərəzədə inqredientlərin
elmi(latın) adlarının təqdim olunması vacibdir).

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Peppermint-Green Tea-Drops(tablet
№ 120) adlı məhsul metabolizmi yaxşılaşdıran və onkoloji
xəstəliklərin profilaktikası üçün tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PERİANAL( rektal şam,№ 10) adlı
məhsul perianal bölgədə quruluğ, qaşınma, və narahatçılıq zamanı
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polvest(kapsul № 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda:"istifadə qaydaları və doza" və "istifadə
sahəsi ilə göstərişlər" bəndləri rəyə uyğun olaraq korrektə olunsun.
Əks halda Ginko biloba bitkisinin ekstraktının dozası BFMQƏ-lər üçün
nəzərdə tutulmuş dozanı(40-80 mg) aşır(bax Pamela Mason "Dietary
supplements"-Third edition)
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Premax (tablet №40) adlı məhsul
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.

Medicure İlaç Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə

14.05.2019

Müsbət

Magnesium stearate, Sorbitol

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

Türkiyə

24.05.2019

Müsbət

Hyaluronic acid sodium salt (HMW High Molecular Weight) 35.280 mg, Hyaluronic acid sodium salt (LMW-Low Molecular
Weight) - 35.280 mg

Sodium Chloride pyrogen-free for
injections, Sodium phosphate dibasic
anhydrous, Sodium phosphate
monobasic dihydrate? Distilled water for
injections

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İtaliya

29.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Profhilo 3.2%, inyeksiya üçün gel, 1x2.0
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.

Cucurbita extract - 2%, Hippophae rhamnoides - 8%

Peg-400

Beauty and Health Ltd

Ukrayna

27.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Proktar (imalə plastik flakonda, 9ml),
adlı məhsul ginekologiyada və proktologiyada profilaktik və kompleks
müalicənin bir hissəsi kimi tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Polvest

Kapsul

(3 x 10)

Premax

Tablet

(2 x 20)

L-Methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg (433 mcg as LMethylfolate calcium salt)

Profhilo 3.2%

inyeksiya üçün gel

2 ml

Proktar

İmalə

9 ml

Psoridont

Purgeten

Krem

Şərbət

50 ml

100 ml

Solidol (Solid oil)-18,75 ml, sibir küknarı ekstraktı (Pinus
sibirica)-1,75 ml, çaytikanı yağı (Hippophae oleum)-1,0 ml,
Təmizlənmiş su, lanolin, serezin, vazelin,
tozağacı qabığının qətranı (Birch tar)-0,825 ml, dəmrovotu
mum emulsiyası, hidrenol, bitki yağı,
ekstraktı (Extractum chelidonium)-0,7 ml, yatıqqanqal ekstraktı montanox 80, montan 80, hermaben,
Extractum bidens)-0,7 ml, küknar yağı (Pices oleum)-0,25 ml,
metilparaben, propilparaben.
propolis (Propolis)-0,25 ml.

Prune juice concentrate - 15.0 g, NUTROİSE Corn fiber- 9.0 g,
Fig juice concentrate - 6.0 g, Fennel oil - 2.25 mg, Peppermint
oil - 2.25 mg

Potassium sorbate, Purified water

Biolit MMC

Generica spol. S.r.O

Rusiya

Slovakiya

21.05.2019

22.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Psoridont (krem tubda, 50 ml) adlı
məhsul müxtəlif növ psoriazların kompleks müalicəsi və
kəskinləşməsinin (residivlərin) profilaktikasında köməkçi vasitə kimi
istifadəsi tövsiyyə olunan kosmetoloji tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PURGETEN(şərbət,150 ml) adlı
məhsul bağırsaqların boşaldılmasını yüngünləşdirən vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "konsentrə olunmuş əncir" yazısı
"Konsentrə olunmuş əncir şirəsi" ilə əvəz olunsun; "istifadə qaydaları"
və əks göstərişlər" bəndləri rəyə uyğun olaraq korrektə olunsun.

Realizin

məhlul

50 ml

Choline chloride - 100 mg, Ginkgo biloba - 40 mg, Vitamin B6 1 mg

Potassium sorbate, Blackberry flavor,
Deionized water

Aktif Farma Kimya
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə

10.05.2019

Müsbət

Refluxaid Nipio

Şərbət

150 ml

Magnesium alginate - 0.0125 ml

Demineralized water, Xanthan gum,
Sucralose, Sodium methyl pHydroxybenzoate, Sodium Propyl pHydroxybenzoate

Pharcomed S.r.l

İtaliya

03.05.2019

Müsbət

Releva fast

Tablet

2 x 10

Senna (Cassia Senna L) dry hydroalcoholic extract (maltodextin
derived from corn max 30%) with 20% hydroxyantracene
glycoside calculated as senosides B - 100 mg, Aloe (Aloe Vera
L) dried aqueous extract (maltodextrin derived from corn max
30%) with 10% hydroxyanthracene derivates calculated as
barbaloin - 30 mg

Magnesium citrate tribasic anhydrous,
Isomalt, Co-processed maize starch,
Orange flavour, Magnesium stearate,
Sodium saccharin

Polisano Pharmaceuticals
S.A.

Rumıniya

02.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Realizin (məhlul 50 ml) adlı məhsul
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması və istifadə yaş həddinin rəydə qeyd
edilən kimi təqdim olunması zəruridir. (Avrupa Dərman Agentliyinin
(EMA) məlumatlarına əsasən Ginkgo biloba bitkisinin 18 yaşdan aşağı
istifadəsi məsləhət görülmür!)
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Refluxaid Nipio (şərbət, 150 ml) adlı
məhsul qastroezofaqeal reflüksün müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Releve fast (tablet № 30) adlı məhsul
bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyi. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə
əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
"istifadə qaydası" bəndində "12 yaşdan yuxarı, böyüklər və yaşlılar 1
tablet gündə 1 dəfə (7 gün) qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi
zəruridir. Bundan başqa, qablaşma eskizi üzərində Azərbaycan
dilində"Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısının qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin adı
"Polisano Pharmaceuticals S.A" əvəzinə "Polisano Pharmaceuticals
S.R.L." kimi qeyd edildiyindən rəy dəyişdirilmişdir.

Relizan

Kapsul

4

Silybum marianum seed extract - 10 mg, Amaranthus caudatus
seed extract - 20 mg, Helianthus tuberosus root powder - 20
mg, Avena sativa seed extract - 10 mg, Ananas comosus fruit
extract - 10 mg, Carum carvi seed extract - 5 mg, Foeniculum
vulgare herb extract -10 mg, Harungana madagascariensis fruit
extract - 10 mg, Carica papaya fruit extract - 20 mg, Pimpinella
anisum seed extract - 20 mg, Matricaria recutita leaf/flower
system extract - 20 mg, Melissa officinalis herb extract - 20 mg,
Mentha piperita herb extract - 20 mg, Linum altaicum seed
extract - 10 mg, Prunus armeniaca fruit extract -10 mg, Fucus
vesiculosus leaf extract - 20 mg, Trifolium pratense flower
extract - 20 mg, Ginkgo Biloba leaf extract - 20 mg, Larix
sibirica bark extract - 20 mg, Persea americana fruit extract - 20
mg, Citrullus lanatus seed extract - 10 mg, Daucus carota
subsp. sativus powder - 10 mg, Potentilla alba root extract - 10
mg, Stellaria media herb extract - 10 mg, Phaseolus vulgaris
fruit extract - 10 mg, Zea mays stigma extract - 10 mg, Ficus
carica fruit extract - 20 mg, Phoenix dactylifera fruit extract - 10
mg, Epilobium hirsutum herb extract - 20 mg, Hippophae
rhamnoides fruit extract - 15 mg, Diospyros lotus fruit extract 10 mg, Achillea millefolium herb extract - 10 mg, Coriandrum
sativum fruit extract - 10 mg, Capsicum annuum fruit extract 10 mg, Aloe barbadensis leaf extract - 10 mg, Plantago major
root extract - 10 mg

Potassium sorbate, Prufied water

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

Microcrystalline cellulose, Sorbitol, Talc.

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

Türkiyə

Renimax

Şərbət

600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) 600 mg, Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) - 400 mg,
Sideritis clandestine herbs powder - 170 mg, Rosmarinus
officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg, Cynodon
dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis
spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg

Restomag

Tablet

3 x 10

Magnesium lactate - 450 mg (54 mg equals to magnesium),
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) - 5 mg

Rest-Vit

REV-500

Riacor/Riakor

Tablet

Tablet

tablet

3

2 x 20

1

hydroxypropylmethylcellulose

Passiflora incarnata herb extract - 150 mg, Melissa officinalis
leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and
flower extract - 150 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) 90.4 mg (150 mg as magnesium oxide), Vitamin B6 - 1.5 mg,

Microcrystalline cellulose (E 460)

Folic acid - 500 mcg

Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium
stearate, Sugar, Calcium carbonate,
Polyvinyl pyrrolidone, Polyethylene
glycol, Silicon dioxide, Talc, Allura red,
Titanium dioxide

Salix alba bark extract - 150 mg, Magnesium hydroxide (eq to
Magnesium - 25 mg) - 54.84 mg

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

Saşera-Med MMC

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

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

Botofarma Sağlık Ürünleri
Tic. ve San. ltd.Şti

Rusiya

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Relizan (kapsul № 4 x 10) adlı
məhsul mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq qeyd edilməsi
zəruridir.

17.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renimax (məhlul 600 ml) adlı
məhsul böyrək və sidik yolları xəstəliklərinin profilaktikası məqsədi ilə
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.

27.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Restomag tablet №30” adlı məhsul
maqnezium və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

16.05.2019

10.05.2019

14.05.2019

29.04.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rest-Vit (tablet №30) adlı məhsul
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda məhsulun istifadə qaydalarında onu
yalnız böyuklərə tövsiyə etmək zəruridir, belə ki, tərkibdə olan
yemişanın yarpaq və çiçəklərinin preparatları ADA-nın(EMEA)
tövsiyələrinə görə 18 yaşdan aşağı uşaqlara təyin olunmur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən REV - 500 (tablet, N 40) adlı məhsul
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Riacor/Riakor (tablet № 90) adlı məhsul
ürək- damar sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə
qaydası" bəndində yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi və
Maqnezium hidroksid birləşməsinin miqdarının tərkibə aid sənədə
uyğun olaraq 54.84 mq miqdarında qeyd edilməsi zəruridir.

RibeFOL

RinoNes-Uro

Rokgakdaebotang
HH165

Kapsul

Daxilə qəbul üçün məhlul

Qranulalar

Rotavit Cardio/Rotavit
Kardio

toz

Sakura

Tablet

Salcofer

Santro D3

Tablet

Daxilə qəbul üçün məhlul

1

Polyunsaturated fatty acids - 1000 mg, EPA - 300 mg, DHA 200 mg, Alfa tocopherol (Vitamin E) - 15 IU, Folic acid (Vitamin
B9) - 400 mcg, İodine - 100 mcg

600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) 600 mg, Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) - 400 mg,
Sideritis clandestine herbs powder - 170 mg, Rosmarinus
officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg, Cynodon
dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis
spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg

1

Ginseng Radix Alba - 0.375 g, Atractylodis Rhizoma Alba - 0.375
g, Poria Sclerotium - 0.375 g, Rehmanniae Radix Preparata 0.375 g, Angelicae Gigantis Radix - 0.375 g, Cnidii Rhizoma 0.375 g, Astragali Radix - 0.375 g, Cinnamomi Cortex - 0.375 g,
Lycii Fructus - 0.375 g, Cyperi Rhizoma - 0.375 g, Citri Unshius
Pericarpium - 0.375 g, Amomi fructus - 0.375 g, Aucklandiae
Radix - 0.375 g, Cervi Cornu - 0.375 g, Glycyrrhizae Radix et
Rhizoma - 0.375 g

Gelatin, Glycerol E422, Water

Potassium sorbat, Purified water

qeyd edilməyib

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

Koç Pharmaceuticals
Co.Ltd

Kyung Hee Hospitalı

Türkiyə

Türkiyə

Cənubi Koreya

16.05.2019

17.05.2019

06.05.2019

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RinoNes-Uro (məhlul 600 ml) adlı
məhsul böyrək və sidik yolları xəstəliklərinin profilaktikası məqsədi ilə
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

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rokgakdaebotang HH165 (qranula, saşe
№30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rotavit Cardio/Rotavit Kardio (saşe,
toz, № 7 q x 20 ) 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.

7 q x 20

Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin B3 - 25 mg,
Vitamin B6 - 1.2 mg, Vitamin B9 - 400 mcg, Vitamin B12 - 2
mcg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E - 10 mg,
Potassium - 300 mg, Magnesium - 350 mg, Zinc - 8 mg,
Selenium - 50 mcg, Coenzyme Q10 10% - 100 mg, Hawthorn
dry extract - 20 mg, Motherwort dry extract - 20 mg

Citric acid anhydrous, Aspartame,
Orange flavouring, Silicon dioxide,
Maltodextrin

Kendy Ltd

Bolqarıstan

15.05.2019

Müsbət

3 x 20

Magnesium malate (eq to Magnesium - 73 mg) - 470 mg,
Vitamin B6 - 5 mg

Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium
stearate, Calcium carbonate, Stearic
acid, Polyvinyl pyrrolidone, Polyethylene
glycol, Silicon dioxide, Talc, Food
colorant

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

Türkiyə

16.05.2019

Müsbət

3 x 10

Folic acid - 400 mcg, İron bisglycinate (eq to İron - 3.45 mg) 15 mg, Vitamin C - 60 mg, Calcium - 50 mg, Vitamin B12 - 3
mcg

15 ml

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

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RibeFOL (kapsul, №60) 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, məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Microcrystalline cellulose, Gum arabic,
Magnesium stearate,
Polyvinylpyrrolidone

Alisa İlaç Qida Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti

Olive oil, BHA (E 320)

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

Türkiyə

Türkiyə

29.05.2019

01.05.2019

Müsbət

Müsbət

Qeyd: Qablaşma eskzi üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının qeyd
edilməsi və qeyd edilmiş "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"; "Dərman vasitəsi
deyil";“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə
bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal
qidalanmanı əvəz etmir”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə
saxlayın”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi
zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sakura (tablet, N 60) adlı məhsul
Maqnezium 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salcofer ( tablet, № 30) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda texniki
səhvin (məhsulun tərkibində olan inqredientlər kapsulun tərkibində
verilib) aradan qaldırılması zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santro D3( daxilə qəbul üçün
məhlul,15 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sanuslak

Seda Vert

Sedaplex

Sedoart

Kapsul

Kapsul

Tablet

Tablet

3 x 10

Lactobacillus Rhamnosus - 1 billion cfu (41.7 mg), Lactobacillus Fructooligosaccharide, Lactose, Capsule
shell
Reuteri - 1 billion cfu (41.7 mg), Lactobacillus Acidophilus - 1
billion cfu (41.6 mg)

06.05.2019

Müsbət

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seda Vert (kapsul № 24) adlı
məhsul sakitləşdirici kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun
tərkibində olan B6 vitamini 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 yol verilən maximal istifadə həddini aşır. B6
vitaminin gündəlik istehlak həddi 6 mq miqdarında tövsiyə olunur.

Vitamin B6 (Piridoksin hidroxlorid) – 0,06 qr (60 mq), Vitamin
B3 (Nikatinamid) – 0,01 qr (10 mq), Vitamin C – 0,05 qr (50
mq), Mavi göyümçiçək kökünün və kökümsovunun quru extraktı 50 mq, Şirquyruğu otunun quru ekstraktı - 50 mq, Keşniş
toxumunun quru ekstrakti - 30 mq

10 x2

Lemon balm ext. (Melissa officinalis L.) - 100 mg, Valerian ext.
(Valeriana officinalis L.) - 60 mg, Passiflora ext. (Passiflora L.) 100 mg, Hypericum ext. (Hypericum L.) - 100 mg, Tilia ext.
(Tilia L.) - 50 mg, Magnesium citrate - 10 mg

Maltodextrin, Calcium stearate

Euro Plus

3 x 10

Passiflora incarnata – 200 mg, Valeriana officinalis – 100 mg,
Magnesium – 60 mg, Humulus lupulus – 25 mg, Folic acid – 200
mcg

Microcrystalline cellulose, Silicon
dioxide, Magnesium stearate,
Maltodextrin

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

Türkiyə

17.05.2019

Müsbət

Bion Corporation Ltd

Böyük Britaniya

06.05.2019

Müsbət

Solepharm
Pharmaceuticals Ltd

Latviya

14.05.2019

Müsbət

Maqnezium laktat, Kalsium və ya
maqnezium laktat, laktoza

Sedofaq

Kapsul

3 x 10

Crataegus Sanguinea - 25 mg, Passiflora İncarnata - 25 mg,
Valeriana officinalis - 100 mg (valeric acid - 0.8%)

Selenara

Kapsul

2 x 15

Selenium yeast (eq to Selenium 150 mcg) - 112.5 mg

Fibrex, Gelatin

Tablet

Böyük Britaniya

4x3

Calcium hydrogen phosphate,
Microcrystalline cellulose, Colloidal
anhydrous silica, Povidone (K-30),
Sodium benzoate, Sodium methyl
paraben, Sodium propyl paraben,
Croscarmellose sodium, E HG Capsules
Red/White coloured; size '2'

SEMAXOL - sm
(SEMAKSOL - sm)

Bion Corporation Ltd

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanuslac (kapsul №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması,
qablaşma üzərində olan məlumatların Azərbaycan dilində də qeyd
edilməsi (BFMQƏ olması və dərman vasitəsi olmaması hadqa
informasiyalar daxil olmaqla) zəruridir

1

Cynara scolymus leaf extract - 200 mg, Silybum marianum fruit
,seeds, leaf , above ground extract - 150 mg, Glycine max (L)
fruit , seeds extract - 150 mg, Helichrysum sp. Flowers extract 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg, Vitamin E (Tocopherols) - 7,5
mg

Activated carbon, Maltodextrin, Tri
calcium phosphate TCP, Magnesium
salts of fatty acids

Verteks Əczaçılıq Firması

Zeyus Gida Takvieleri
Karışım Ürünleri

Ukrayna

Ukrayna

Türkiyə

13.05.2019

10.05.2019

03.05.2019

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEDAPLEX(tablet № 20) adlı məhsul
sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedoart (tablet №30) adlı məhsul MSS
fəalliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedofaq (kapsul №30) adlı məhsul MSS
funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib olunması,
qablaşma üzərində olan məlumatların Azərbaycan dilində də qeyd
edilməsi (BFMQƏ olması və dərman vasitəsi olmaması hadqa
informasiyalar daxil olmaqla) zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenara (kapsul, N 30) adlı məhsul
selenium inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Semaxol (tablet, N 30) adlı məhsul
qaraciyər xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi) qeyd edilməsi zəruridir

Semyn 100

Septikon

Tablet

Tablet

(3 x 10)

3 x 10

Serious Mass
Chocolate

toz

2,72 kq

Sillmer

Şərbət

120 ml

Simbavit

Simpro

Sinapsil

Şərbət

Kapsul

Daxilə qəbul üçün məhlul

N-acetylcysteine - 180 mg, L-reduced glutathione - 30 mg, Larginine - 80 mg, L-carnitine - 30 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Microcristalline cellulose, Dibasic calcium
Vitamin C - 120 mg, Vitamin E - 24 mg, Zinc - 10 mg, Selenium - phosphate, Hydroxypropyl cellulose,
55 mcg, Tribulus terrestris e.s. tit. 60% in saponins - 66.67 mg, Magnesium salts of fatty acids, Silicone
Panax Ginseng dry extract tit. 12% in total ginsenosides as
dioxide
ginsenoside RG1 - 30 mg

Ortosiphon stamineus root extract - 80 mg, Zea mays fringe dry
extract - 80 mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 40 mg,
Taraxacum officinalis radix dry extract - 40 mg, Arctostaphylos
uva ursi leaf dry extract - 80 mg, Magnesium citrate - 20 mg

Gum arabic, Micronized cellulose

Vitamin A – 5000 IU, Vitamin C – 60 mg, Vitamin D – 200 IU,
Vitamin E – 30 IU, Thiamin - 4.8 mg, Riboflavin – 4 mg, Niacin –
50 mg, Vitamin B6 – 5 mg, Folic Acid – 400 mcg, Vitamin B12 –
Maltodextrin, Protein Blend (Whey
10 mcg, Biotin – 300 mcg, Pantothenic Acid- 25 mg, Calcium – Protein Concentrate, Calcium Caseinate,
500 mg, Iron – 8 mg, Phosphorus – 430 mg, Iodine – 150 mcg,
Egg Albumin, Sweet Dairy Whey),
Magnesium – 140 mg, Zinc – 15 mg, Selenium – 70 mcg,
Natural And Artificial Flavors, Medium
Copper – 1.6 mg, Manganese - 2 mg, Chromium – 120 mcg,
Chain Triglycerides, Lecithin, Malic Acid,
Molybdenum - 75 mcg, Sodium - 410 mg, Potassium – 1560 mg, Acesulfame Potassium, Sucralose, FD&C
Creatine Monohydrate - 1 g, L-Glutamine – 500 mg, Glutamine
Yellow #5.
Peptides – 500 mg, Choline (As Choline Bitartrate) – 250 mg,
Inositol – 250 mg, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) – 5 mg

L-carnitine - 900 mg

Ekuberg Pharma s.u.r.l

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Optimum Nutrition

Oxydized water, Raspberry Flavor, Citric
Acid, Sucralose, Xanthan Gum,
Vega İlaç Koz.Gida İmalat
Trisodium Citrate, Sodium Benzoate,
San.Tic.Ltd.Şti
Potassium Sorbate

150 ml

Water, Sugar, Glycerol (E422),
Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 8 IU, Zinc - 5 mg, Beta glucan - Polisorbate 80 (E433), Citric acid (E330),
10 mg, Vitamin B3 - 8.5 mg, Vitamin B5 - 3.5 mg, Manganese Gum arabic (E414), Xanthan gum
1 mg, Vitamin A - 1667 IU, Vitamin B12 - 1.5 mcg, Vitamin B2 - (E415), Orange flavour (S 25695-E/01), Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Lemon flavour (31835020730000),
0.9 mg, Vitamin B1 - 0.8 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Vitamin D Şti
Sodium hydroxide (E524), Potassium
400 IU, Folic acid - 300 mcg, Selenium - 45 mcg, İodide - 75
sorbate (E202), Sodium benzoate
mcg, Vitamin K - 20 mcg, Biotin - 15 mcg
(E211), Calcium acetate (E263)

(2 x 10)

Lactobacillus Acidophilus - 2 Billion cfu/g, Bifidobacterium
Longum - 2 Billion cfu/g, Bifidobacterium Bifidum - 1 Billion
cfu/g, Lactobacillus Plantarum - 1 Billion cfu/g, Lactobacillus
Casei - 1 Billion cfu/g, Lactobacillus Bulgaricus - 0.5 Billion
cfu/g, Lactobacillus Fermentii - 0.5 Billion cfu/g, Bifidobacterium
Breve - 0.5 Billion cfu/g, Lactobacillus Reuteri - 0.5 Billion cfu/g,
Streptococcus Thermophilus - 0.5 Billion cfu/g, Bifidobacterium
İnfantis - 0.5 Billion cfu/g, İnulin - 1200 mg

150 ml

Peppermint (Mentha piperita folium) leaf tincture - 4 mg, Hop
strobile (Humulus lupulus) flos liquid extract - 3.33 mg, Melissa
(Melissa officinalis) leaf liquid extract - 3.33 mg, Passion
(Passiflora incarnata) leaf extract - 3.33 mg, Matricaria
(Matricaria chamomilla L.) flowers infusion - 2.5 mg, Linden
(Tilia cordata Miller)
flowers tincture - 2.5 mg, Orange (Citrus sinensis) aetheroleum 0.833 mg, Lavender (Lavandula angustifolia Miller)
aetheroleum - 0 066 mg

Dicalcium Phosphate Dihydrate,
Magnesium Stearate, Gelatin

A Pharma Sağlık Ürünleri
A.S

Deionized water, Potassium sorbate

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

İtaliya

Türkiyə

10.05.2019

13.05.2019

Mənfi

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Semyn 100 (tablet, №30) adlı
məhsul kişilərdə cinsi zəifliyi aradan qaldırmaq və reproduktiv
funksiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan preparat 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”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan
Tribulus L. bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan
bitkilərinin siyahısına daxildir (bu bitkinin elmi cəhətdən hipotoksikliyi,
nefrotokskliyi və neyrotoksikliyi sübut olunmuşdur və yalnız dərman
vasitələrinin tərkibində istifadə oluna bilər!). Həmçinin, istehsalçı
tərəfindən təqdim olunmuş tərkibə aid sənədlə qablaşma ilə istifadə
üzrə təlimat arasında N-acetylcysteinin miqdarın göstərilməsi ilə bağlı
uyğunsuzluq var.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Septikon (tablet, №30) adlı məhsul
böyrək və sidik- cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə
olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi
2 həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir
göstərir.

ABŞ

21.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Serious Mass Chocolate (toz 2.72 kq)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstrilən qaydada tərtib olunması
zəruridir.

Türkiyə

08.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sillmer (şərbət 120 ml) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simbavit (Şərbət, 150 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.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində tərkib rəyə uyğun
olaraq, istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən yazılsın.

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

21.05.2019

10.05.2019

30.04.2019

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİMPRO(kapsul № 20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 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:Qablaşdırmanın üzərindəki tərkib rəyə uyğun olaraq
yazılsın(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən).

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sinapsil (daxilə qəbul üçün məhlul, 150
ml) adlı məhsul mərkəzi sinir sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Sitrol

Sledge Hammer-Alfa
Man

Spazmoplex

Sperocal

Ssanghvatang HH008

Sunbangpaedoksan
HH199

Sunufer

Kapsul

Daxilə qəbul üçün məhlul

Tablet

Tablet

toz

toz

Şərbət

2

25 ml

3 x 10

10 X 3

5q

Cholecalciferol - 0.5 mcg

Vitamin E - 0,004 mq, Vitamin C - 0,018 mq, Sink - 0,013 mq, Lkarnitin - 0,06 mq, Radix Panax ginsenq extract - 0,016
mq,Radix euricoma longifolia extract-0,06 mq

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

Calcium lactate (as elemental Ca 74 mg) - 400 mg, Calcium
phosphate dehydrate (as elemental Ca 200 mg, as elemental P
155 mg) - 860 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg ( as
elemental Mg 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc sulphate 44.3 mg (as elemental Zn 10 mg), Copper gluconate - 10.7 mg
(as elemental Cu 1.5 mg), Menaquinone (Vitamin K2) - 70 mcg

Rehmanniae Radix Preparata - 0.4 g, Astragali Radix - 0.4 g,
Angelicae Gigantis Radix - 0.4 g, Cnidii Rhizoma - 0.4 g,
Cinnamomi Cortex - 0.318 g, Atractylodis Rhizoma Alba - 0.4 g,
Citri Unshius Pericarpium - 0.4 g, Amomi Fructus - 0.4 g,
Glycyrrhizae Radix Preparata Cum Mel - 0.318 g, Zingiberis
Rhizoma Crudus - 0.4 g, Zizyphi Fructus - 0.212 g

Olive oil, Hydroxypropyl methylcellulose

təmizlənmiş su, kalium sorbat
(konservant), Karboksimetilcellüloza
natrium duzu (sabitləşdirici).

Bereket İlac Kozmetik San.
Tic.A.Ş

Alina Pharma MMC

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

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl
pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide,
Talc, Polyethylene glycol, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri
San ve Tic Ltd Şti

qeyd edilməyib

Kyung Hee Hospitalı

6q

Bupleuri Radix - 0.6 g, Forsythiae fructus - 0.4 g, Trichosanthis
radix - 0.4 g, Scutellariae Radix - 0.2 g, Angelicae Decursivae
Radix - 0.2 g, Saposhnikoviae Radix -0.2 g, Angelica dahurica
Bentham et Hokker f - 0.2 g, Poria sclerotium - 0.2 g, Osterici
Radix - 0.2 g, Araliae Continentalis Radix - 0.2 g, Aurantii
Fructus İmmaturus - 0.2 g, Platycodonis Radix - 0.2 g, Cnidii
Rhizoma - 0.2 g, Schizonepetae Spica - 0.2 g, Glycyrrhizae radix
et rhizoma - 0.2 g, Menthae herba - 0.1 g

qeyd edilməyib

Kyung Hee Hospitalı

100 ml

Iron fumarate - 35 mg (Equivalent to 11.2 mg of iron), Folic
acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mcg

Glycerin, Xantan gum, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, Deionized
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

Türkiyə

Rusiya

Türkiyə

Türkiyə

Cənubi Koreya

Cənubi Koreya

Türkiyə

10.05.2019

08.05.2019

10.05.2019

14.05.2019

06.05.2019

06.05.2019

17.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sitrol (kapsul № 30) adlı məhsul D
vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sledge Hammer-Alfa Man(daxilə
qəbul üçün məhlul,25 ml) potensiya və cinsi aktivliya müsbət təsir
göstərən vasitə kimi kişilərə 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:Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun
olaraq təqdim olunsun.Bitki inqredientlərin adları latın dilində verilməsi
zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spazmoplex (tablet, N 30) adlı
məhsul B 6 vitaminin 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.
Qeyd:Hamiləlik dövründə "1 həb gündə 1 dəfə qəbul etmək"
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SPEROCAL(tablet № 30) adlı
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ssanghvatang HH008 (toz, saşe №30)
adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sunbangpaedoksan HH199 (toz, saşe
№30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sunufer (şərbət, 100 ml) adlı
məhsul dəmir, vitamin B12, vitamin C və fol turşusunun əlavə
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Super Hair Activ

Kapsul

(5 x 10)

Metionin - 25.0 mg, Sistin - 25.0 mg, Mis asparaginat - 3.7 mg,
Sink asparaginat - 26.6 mg, Dəmir fumarat - 18.0 mg, Pivə
mayası - 50.0 mg, Kalsium karbonat - 100.0 mg, Fol turşusu 0.15 mg, Vitamin B6 (piridoksin) - 1.5 mg, Kalsium fosfat - 85.0
mg, Manqan asparaginat - 7.0 mg (Mis - 1.0 mg, Sink - 7.5 mg,
Dəmir - 6.0 mg, Kalsium - 56.5 mg, Manqan - 1.0 mg)

Kalsium stearat, Laktoza, Sorbit, MKS
(mikrokristallik sellüloza), Jelatin

Elit-Farm MMC

Ukrayna

30.05.2019

Müsbət

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen
carbonate, Maltodextrin (Glucidex IT
Potassium (Potassium bicarbonate) - 234 mg, Magnesium
19), Sorbitol P30/60, Sodium
(Magnesium carbonate) - 150 mg, Vitamin C (L-Ascorbic acid) saccharine, Sodium cyclamate, Beta tab
250 mg, Taurine - 25 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)
10%, Orange flavoring 10950 – 31,
- 1 mg
Lemon flavoring 610215 H, Polyethylene
glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd

Bolqarıstan

22.05.2019

Müsbət

Swiss Energy
Antistress

Fışıldayan tablet

1

Swiss Energy
Calcium+D3

Fışıldayan tablet

1

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

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)

Kendy Ltd

Bolqarıstan

20.05.2019

Müsbət

Swiss Energy Collagen

Fışıldayan tablet

1

Collagen (Hydrolized fish collagen) - 500 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen
carbonate, Isomalt 10 DC, Maltodextrin,
Sucralose, Beet root, Strawberry M58114, Raspberry 10721- 31,
Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd

Bolqarıstan

23.05.2019

Müsbət

Swiss Energy Gold

Swiss Energy
Magnesium + B
Complex

Fışıldayan tablet

Fışıldayan tablet

1

1

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
Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen
acid) - 60 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin H
carbonate, Sorbitol (Neosorb P30/60),
(D- Biotin) – 150 mcg, Vitamin E (DL- α- tocoferol acetate) - 10
Sodium saccharine, Sodium cyclamate,
mg, Manganese (Manganese sulfate monohydrate) - 0.4 mg,
Orange flavoring 10950 – 31, Lemon
Chromium (Chromium picolinate) - 25 mcg, Molybdenum
flavoring 610215 H, Peach flavoring IA
(Sodium molybdate dihydrate) - 25 mcg, Potassium (Potassium
026, Beta carotene 1%, Polyethylene
chloride) – 5 mg, Iodine (Potassium iodine 10%) –100 mcg,
glycol (PEG 6000)
Selenium (Sodium selenite 1%) - 30 mcg, Vitamin K1
(Phytomenadion 5 %) – 30 mcg, Lutein 10% CWS/S- TG - 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

Kendy Ltd

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen
Magnesium (Magnesium sulfate x H2O) - 150 mg, Vitamin B1
carbonate, Aspartame, Tangerine
(Thiamine hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 (Riboflavine 5flavoring DF 20817, Dextrose anhydrous,
phosphate sodium) - 0.8 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
Sorbitol (Neosorb P30/60), Apocarotenal
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0.5
1% CWS, Polyethylene glycol (PEG
mcg
6000)

Kendy Ltd

Bolqarıstan

Bolqarıstan

23.05.2019

23.05.2019

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Super Hair Activ (Kapsul №50) adlı
məhsul saç və dırnaqların möhkəmləndirilməsi 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.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq yazılsın, əks
halda mis, sink və dəmirin( kişilər üçün) dozaları aşır gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Swiss Energy Antistress fışıldayan
tablet №20” adlı məhsul MSS-in normal fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Swiss Energy Calcium+D3 fışıldayan
tablet №20” adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Swiss Energy Collagen fışıldayan tablet
№20” adlı məhsul dərinin ümumi vəziyətini yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Swiss Energy Magnesium + B Complex
fışıldayan tablet №20” adlı məhsul maqnezium və B qrup
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

Swiss Energy
Senna+Vitamin C

Fışıldayan tablet

1

Senna leaf extract (20% sennosides) - 110 mg, Vitamin C (Lascorbic acid) - 100 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen
carbonate, Sorbitol P30/60, Orange
flavoring 10950 – 31, Sodium
saccharine, Sodium cyclamate, Sunset
yellow, Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd

Bolqarıstan

20.05.2019

Müsbət

Swiss Energy Super
Energy

Fışıldayan tablet

1

Taurine - 1000 mg, Glucoronolactone - 300 mg, Caffeine - 80
Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen
mg, İnositol - 20 mg, Vitamin PP (Niacin) - 10 mg, Calcium Dcarbonate, Sorbitol P30/60, Acesulfame
pantothenate - 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5
K, Fruit mix flavor QL 34588, Colour
mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 3 mg, Vitamin B12 caramel, Polyethylene glycol (PEG 6000)
(Cyanocobalamin 0.1%) - 6 mcg

Kendy Ltd

Bolqarıstan

20.05.2019

Müsbət

Tenzim

Kapsul

4 x 10

Papain - 90 FIP units, Pancreatin - 345 FIP units, Bromelain Silicon dioxide, Magnesium stearate,
225 FIP units, Rutoside trihydrate (Rutin) - 50 mg, Lipase - 34
Hypromellose, Titanium dioxide, Gellan
FIP units, Trypsin - 360 FIP units, Chymotrypsin - 300 FIP units,
gum
Amylase - 50 FIP units

Fortex Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

06.05.2019

Müsbət

Triphalaclean

Tablet

3 x 10

Phyllanthus emblica fruit rind extract - 260 mg, Terminalia
belerica fruit rind powder - 260 mg, Terminalia chebula unripe
ruit extract - 260 mg, Foeniculum vulgare seed extract - 120
mg, Casia fistula fruit pulp extract - 50 mg

Eternitive Herbals Private
Limited

Hindistan

22.05.2019

Mənfi

Triptodep

Kapsul

3

Hypericum perforatum - 100 mg, L-Tryptophan - 100 mg

Acacia arabica, Microcrystalline cellulose

Starch, Tri Calcium Phosphate,
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

Türkiyə

17.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Senna+Vitamin C
(fışıldayan tablet №20) 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Swiss Energy Super Energy fışıldayan
tablet №20” adlı məhsul idman və fiziki iş zamanı fiziki yüklənmələrə
qarşı dözümlülüyü artırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tenzim (kapsul, № 40) adlı məhsul
mədə - bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "BFMQƏ " yazısının istehlakçı
tərəfindən aydın başa düşülməsi üçün "Bioloji fəallığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triphalaclean (tablet, № 30) adlı
məhsul orqanizmi zərərlı maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə
olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir.Belə ki,məhsul Ayurved ənənəvi təbabətin dərmanlarına aid
olub, birbaşa farmakoloji təsir göstərir. Belə məhsullar adətən həkim
nəzarəti altında qəbul olunmalıdır! Hətta qablaşma üzərində də
preparatı qəbul etməzdən əvvəl mütəxəssis məsləhəti alınması tövsiyə
olunur.Məhsulu istehsal edən müəssisə yalnız Ayurved dərmanlarını
hazırlamağa hüquqa malikdir.Həmçinin, məhsulun tərkibinin əsas
hissəsini təşkil edən 3 bitkidən ibarət olan "Triphala" adlı məhsul
Ayurved ənənəvi təbabətdə istifadə olun dərman vasitəsi kimi öz
ölkəsində qeydiyyatdan keçmişdir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triptodep(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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində
göstərilən yazıların əvəzinə rəyə uyğun olaraq göstərilsin:"MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ";"Göstərişlər" bəndində bütün hallarda "profilaktika" sözü və "
bütün növ depressiyaların profilaktikası" yazısı ləğv olunsun.
"Antidepressantlarla birgə qəbul etməmək, Qəbul zamanı UB
şüalalanma və Günəş şüaları altında çox gəzməmək tövsiyə olunur"
mətnli "Xüsusi xəbərdarlıq" bəndi əlavə olunsun.

Ultra Mens sport

Tablet

1

Vitamin A (as Beta-Carotene & Retinyl Acetate) - 5000 IU,
Vitamin C (As Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) - 300 mg,
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 1600 IU, Vitamin E (as DAlpha Tocopheryl Acetate) - 30 IU, Vitamin K1 (as
Phytonadione) - 80 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) 50 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 50 mg, Vitamin B3 (as
Niacin & Niacinamide) - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine
Hydrochloride) - 50 mg, Folic Acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as
Cyanocobalamin) - 50 mcg, Biotin - 300 mcg, Pantothenic Acid
(as D-Calcium Pantothenate) - 50 mg, Calcium (as Calcium
Carbonate) - 200 mg, Iodine (as Potassium Iodide) - 150 mcg,
Magnesium (as Magnesium Oxide) - 100 mg, Zinc (as Zinc
Oxide) - 25 mg, Selenium (as L-Selenmethionine) - 200 mcg,
Copper (as Copper Oxide) - 2 mg, Manganese (as Manganese
Sulphate) - 2 mg, Chromium (as Chromium Chloride) - 120 mcg,
Molybdenum - 75 mcg, Amino Blend (L-Taurine, L-Methionine, LGlutamine, L-Carnitine) - 102 mg, Fruit & Vegetable PowerBlend
(Orange Peel Powder, Acai Fruit Powder, Cranberry Fruit
Powder, Blueberry Fruit Powder, Pomegranate Fruit Powder,
Broccoli powder, Spinach Leaves Powder, Elderberry Fruit
Powder, Grape Skin Powder, Tomato Powder) - 87 mg,
MemoBlend (Choline (as Choline Bitartrate), Inositol, Silicon (as
Silicon Dioxide)) - 25 mg, ProstaBlend (Pumpkin Seed Powder,
Saw Palmetto Berry Extract, Lycopene) - 19 mg, Alpha Lipoic
Acid - 25 mg, Green Tea Leaf Extract - 40 mg, Lutein - 950 mcg,
Zeaxanthin - 190 mcg, Astaxanthin - 50 mcg

Microcrystalline Cellulose, Silicon
Dioxide, Vanilla Powder

VP Laboratory Ltd

Böyük Britaniya

27.05.2019

Mənfi

Ultra Vitamin D 2000
BV

Tablet

2 x 48

Vitamin D3 ( as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.00 IU/g) - 20.0
mg) - 50 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose,
Syloid (Colloidal silica, Silicon dioxide),
Stearic acid Veg., Magnesium stearate,
White color dispersion, Glycerine BP
vegetable grade

Thompson and Capper ltd

Böyük Britaniya

23.05.2019

Müsbət

Ultrain

Tablet

3 x 10

Calcium (as Calcium carbonate) - 480 mg, Zinc (as Zinc oxide) 10 mg, Vitamin K2 (as Phytomenadion) - 25 mcg, Vitamin D3
(as Cholecalciferol) - 400 IU

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic
gum, Microcrystalline cellulose,
Magnesium stearate.

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

Türkiyə

22.05.2019

Müsbət

Uplink (Aplink)

məhlul

8 ml

Maca extract - 60 mg, Whitania somnifera – 20 mg, L-arginine –
20 mg, L-carnitine tartrate – 20 mg, Ginkgo biloba extract – 20
mg, Zinc - 1,5 mg, Selenium – 55 mcg

Water, Liquid cola flavor, Potassium
sorbate, Sucralose, Sodium benzoate,
Citric acid

Pharmalink,S.L

İspaniya

29.05.2019

Mənfi

Urnesist-sm

Tablet

1

Türkiyə

02.05.2019

Müsbət

Urocyst

Kapsul

3 x 15

Vaccinium macrocarpon fruits juice powder - 300 mg,
Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Arctostaphylos Uva Ursi leaf dry extract - 150 mg, Equisetum Tri calcium phosphate, Magnesium salts
Üretim ve Araştırma
of fatty acids, Maltodextrin
arvense herb dry extract - 100 mg, Dried Zea mays silk powder Merkezi
150 mg, Urtica dioica leaf dry extract - 100 mg

Levisticum officinale root extract 4:1 - 18 mg, Centaurinum
erythraea herb extract 4:1- 18 mg, Rosmarinus officinalis leaf
extract 18:1 - 18 mg

Soybean oil, Soybean oil partially
hydrogenated, Soybean oil
hydrogenated, Soy lecithin, Gelatine
bovine, Glycerol 95%, Sorbitol,
Carmoisine, Titanium dioxide, Sunset
yellow, Aqua purificata

Noventis s.r.o

Çex respublikası

23.05.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ultra Mens (tablet №90) adlı məhsul
idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Vitamin D (maksimum yol
verilən həddi 600IU), Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg),
Riboflavin (maksimum yol verilən hədd 6 mg), Vitamin B6 ( maksimum
yol verilən həddi - 6 mg), Vitamin B12 (maksimum yol verilən həddi 9 mcg), Biotin (maksimum yol verilən həddi - 150 mcg), Pantothenic
Acid (maksimum yol verilən həddi 15 mg), Selenium (maksimum yol
verilən həddi -150 mcg) maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin D 2000 BV (Tablet
№96) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
preparat olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsidir. Belə ki, D3 vitamininin dozası 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 gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini(15-30
mkq)aşır
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ultrain №30” adlı məhsul
postmenopauzal və yaşlanma ilə əlaqədar osteoporozların
profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Uplink (məhlul 8 ml №10) adlı məhsul
kişilərə reproduktiv funksiyanın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Whitania somnifera bitkisi
BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin
siyahısına daxildir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Urnesist-sm (tablet, №30) adlı məhsul
böyrək və sidik- cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə
olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi
2 həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir
göstərir.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda məhsulun qeydiyyat
statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) yazısının qeyd edilməsi
zəruridir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urocyst (kapsul, № 45) adlı məhsul
böyrək və sidik yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan preparat olub, öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında
eyni tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcuddur
(Kanefron).Həmçinin, istehsalçı şirkətin Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinn istehsalı ilə məşğul olmaq hüququna malik olması haqda
sənədi yoxdur.Buradan da belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu
istehsalçı ancaq dərman vasitələrinin istehsalı ilə məşğul ola bilər.

Uro-DayBi

Urolizin

Uroseptin N

Kapsul

Kapsul

Kapsul

(3 x 10)

3 x 10

(3 x 10)

D-mannose - 150 mg, Vaccinium oxycoccus leaf, fruit - 300 mg,
Arctostaphylos uva-ursi leaf - 100 mg, Zea mays - 150 mg,
Potassium citrate - 30 mg, Trisodium citrate - 30 mg.

Stigmata maydis - 120 mg, Phlomis pungens - 80 mg, Mentha 100 mg, Taraxacum officinale - 50 mg

Oxycoccus quadripetalus extract - 300 mg, Ortosiphon
stamineus extract - 100 mg, Rosa canina extract - 30 mg,
Centaurium erythraea extract - 18 mg, Levisticum officinale
extract(4:1) - 18 mg, Rosmarinus officinalis extract - 18 mg

Starch, Tri Calcium Phosphate,
Magnesium salts

Cornstarch, Natural gelatin

Magnesium stearate (E470b), Silicon
dioxide (E551), Capsule (gelling agent
gelatin, colors titanium dioxide (E171),
İron dioxide (E172))

Diosmin (bioflavanoids from lemon) - 250 mg, Hesperidin
(bioflavonoids from citrus lemon) - 30 mg, Rutin (bioflavonoids
from Buckwheat (Fagopyrum esculentum)) - 60 mg, Ginkgo
Gelatin, Magnesium stearate,
biloba leaf - 80 mg, Butchers broom (Ruscus aculeatus) rhizome Micricrystalline cellulose, Silicone dioxide
- 30 mg, Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) leaf - 20
mg, Ascorbic acid - 60 mg

Ensa MNS GİDA Takviyeleri
Üretim ve Araştırma
Merkezi

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

Fortex Nutraceutical LTD

Türkiyə

Türkiyə

Bolqarıstan

21.05.2019

02.05.2019

14.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

GH YİLDİZ İLAÇ VE
KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə

24.05.2019

Müsbət

Potato starch, Magnesium stearate,
Vitamin C

Reform Pharma İlaç Kimya
Gida Kozmetik Ticaret
Sanayi Anonim Şirketi

Türkiyə

20.05.2019

Müsbət

Diosmin - 450 mg, Hesperidin - 50 mg, Aesculus hipocastinum
extract - 250 mg, Taraxacum officinale extract - 100 mg

Gum Arabic, Micronized cellulose

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

16.05.2019

Müsbət

Magnesium - 200 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Microcrystalline cellulose (E460),
Polyvinylpyrrolidone (E1201),
Croscarmellose sodium (E468),
Magnesium stearate (E470b), Silicon
dioxide (E551)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Türkiyə

23.05.2019

Müsbət

Vazosmin

Kapsul

1

Vebilak

Kapsul

2

(Lactobaciluus helveticum , Lactobacillus rhamnosus,
Bifidobacterium longum) - 5 billion CFU, Saccharomyces
boulardii - 125 mg

Vena Care

Tablet

(6 X 10)

VeNatura Magnezium
və B6 Vitamini

Tablet

60

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uro-DayBi(kapsul № 30) adlı məhsul
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
QEYD:İstifadə üzrə təlimatda "Məhsul 2 həftə qəbulundan sonra 1
həftə fasilə veilib yenidən qəbul oluna bilər" yazısı "Məhsul 2 həftədən
artıq qəbul oluna bilməz" ilə əvəz olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UROLİZİN(kapsul № 30) adlı məhsul
sidik- ifrazat orqanlarının iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun
olaraq(istehsalçının sənədinə əsasən göstərilsin). Tərkib düzgün
Azərbaycan dilinə tərcümə olunsun, nanənin hansı növü olması,
istifadə olunan inqredientlərin xammalları(kök.yarpaq və s) və istifadə
formaları göstərilsin(ekstrakt, toz və s.)
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uroseptin N(kapsul № 30) adlı
məhsul sidik- ifrazat orqanlarının xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
QEYD:qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr
rəyə uyğun olaraq yazılsın(istehsalçının təqdim edilmiş sənədinə
əsasən)

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vazosmin (kapsul № 30) adlı məhsul
aşağı ətraf venalarının möhkəmlənməsi və kiçik damarlarda
mikrosirkulyasiyanın normallaşdırılması məqsədi ilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Vebilak (kapsul №14) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "BFMQƏ " yazısının
istehlakçı tərəfindən aydın başa düşülməsi üçün "Bioloji fəallığa malik
qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş istifadə üzrə təlimatda isə "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"
yazısının qeyd edilməsi zəruridir
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vena Care(tabletl № 60) adlı məhsul
aşağı ətraf venoz sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Magnezium və B6 Vitamini
(tablet №60) adlı məhsul Mg mineralı və B6 vitaminin əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa
malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunması
zəruridir

Venatura Omega-3

Venatura Selenium

Kapsul

Tablet

5 x 10

3

Bovine gelatin, Deionized water,
Fish oil - 950 mg, Omega 3 - 608 mg, EPA - 304 mg, DHA - 219
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Glycerol, Orange flavour, Tocopherol rich
mg
Şti
extract

L- selenomethionine (eq to Selenium - 200 mcg) - 0.5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Türkiyə

Türkiyə

30.04.2019

02.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Omega-3 (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 dərman vasitəsi deyil.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Venatura Selenium (tablet, №30)
adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 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”-in tələblərinə əsasən məhsulun
tərkibində olan Selen inqredientinin gündəlik istehlak həddi 140 mkq
miqdarında tövsiyə olunur.

VeNatura Vitamin D3
və Menaquinon 7

Daxilə qəbul üçün məhlul

20 ml

Menaquinone 7 (Vitamin K2) mixture (Olive oil - 4.42 mg,
Menaquinone 7 - 0.02 mg ) - 4.44 mg, Cholecalciferol - 0.025
mg

Olive oil, Mixed tocopherol (E 306)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti

Türkiyə

29.05.2019

Müsbət

Venogel

Xarici istifadə üçün gel

75 ml

Hippocastani semen extract 10 g, Melissae aetheroleum 0.02g,
Lavandulae aetheroleum 0.03 g

Isopropyl alcohol, Carbopol 940,
Glycerol, Sodium hydroxide, Purified
water

Pharmamed d.o.o Travnik

Bosniya və
Herseqovina

10.05.2019

Müsbət

Verfen

Kapsul

4

Saşera-Med MMC

Rusiya

14.05.2019

Müsbət

Vetadep

Tablet

3

Reform Pharma İlaç Kimya
Gida Kozmetik Ticaret
Sanayi Anonim Şirketi

Türkiyə

13.05.2019

Müsbət

Vetolec

məhlul

30 ml

Hypericum perforatum extract - 80 mg, Glycine - 100 mg, LThyrosine - 200 mg, Valerian officinalis extract - 100 mg

Iron sulphate – 149 mg (equivalent to 30 mg of iron)

Microcrystalline cellulose,
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium
stearate

Methyl paraben, Propyl paraben, Citric
acid, Saccharin, Sucrose, Orange
flavoring, Glycerol,
Carboxymethylcellulose, Prufied water

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

Türkiyə

08.05.2019

Xitam verilən
müraciətlər

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin D3 və Menaquinon
7 ( daxilə qəbul üçün məhlul,20 ml) adlı məhsul D və K 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.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Venogel, xaricə istifadə üçün gel, 75 ml,
tubda N1, adlı məhsul ayaqlarda yorğunluq və ağırlıq hisslərini
yüngülləşdirmək məqsədi ilə tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vetadep (tablet № 30) adlı məhsul
mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

“Healty Life MMC” şirkətinin 14.03.2019-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç Pharmaceuticals Co.Ltd”
şirkətinin istehsalı olan HM0218 seriyalı Vetolec (məhlul 30 ml) 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 dəmir sulfatın miqdarı istehsalçı tərəfindən təqdim
olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki,
laboratoriya sınaqları zamanı dəmir sulfat 68.8 % olaraq aşkar
edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 85.0115.0% intervalında olduğu qeyd olunmuşdur). Məhlulun 1 ml-nin
ehtiva etdiyi damcı sayı göstərilməmişdir.
Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma
texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı
qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur.
Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun
olaraq yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Viapain (Karipain)

Viscoderm
hydrobooster

Vitcofol

toz

inyeksiya üçün gel

Kapsul

1 q x 10

1,1 ml

3 x 10

Papain 15%, Lysozime 3 %

Sodium chloride, Lactose monohydrate

As-Kom

Crosslinked Hyaluronic Acid - 2.5%

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium Cloride,
BDDE in finished product, Water for
injections

İBSA Farmaceutici İtalia
S.r.l

İron fumarate ( eq to İron - 38.5 mg) - 122.5 mg, Zinc
Gelatin, Microcrystalline cellulose,
gluconate (eq to Zinc - 7.5 mg) - 52.28 mg, Cyanocobalamine
Magnesium salts of fatty acids, Titanium
(0.1%) - 7.5 mg (1.5 mg of Vitamin B12), Vitamin B6 - 1.5 mg,
dioxide, Silicon dioxide
Pteroylmonoglutamic acid - 0.44 mg (Folic acid - 0.4 mg)

Biofaktor Sp.z.o.o

Rusiya

İtaliya

Polşa

13.05.2019

29.05.2019

23.05.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Fish oil - 200 mg, Vitamin C - 35 mg, Zinc - 10 mg,
Deionized Water, Sugar, Sucralose,
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve
Nicotinamide - 18 mg, Vitamin B2 – 1.7 mg, Vitamin B1 – 1.4
Saccharin, Glycerol, Orange Flavoring,
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz.
mg, Vitamin A – 0.9 mg, Vitamin B6 – 0.7 mg, Vitamin D – 0.01 Citric Acid, Xhantan gum, BHT, Twin-80,
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti
mg
Sodium Benzoate

Türkiyə

06.05.2019

Müsbət

Aqua

Bereket İlac Kozmetik San.
Tic.A.Ş

Türkiyə

30.05.2019

Müsbət

Orange aroma, Sodium benzoate,
Potassium sorbate,

Catalysis S.L

İspaniya

16.05.2019

Müsbət

Biodermis Corporation

ABŞ

24.05.2019

Müsbət

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

07.05.2019

Müsbət

Vitmix Multivitamin

Şərbət

100 ml

Vitoba

Göz damcı

10 ml

Alpha tocopherol acetate (Vitamin E)-50mg, Vitamin B6-100mg,
Chondroitin sodium sulfate-100mg, Ginkgo biloba - 50mg

Viusid

toz

4q

Maltodextrina - 1200 mg, Glucosamine sulfate potassium
chloride - 666 mg, L - arginine - 666 mg, Malic acid - 666 mg, Lglycine - 333 mg, Citric acid - 100 mg, Alfalfa extract (Medicago
sativa L.) - 40 mg, Liquorice extract (Glycyrrhiza glabra L.) - 33
mg, Vitamin C (L- ascorbic acid) - 20 mg, Aspartame - 8 mg,
Zinc sulfate - 5 mg, Honey - 4 mg, Pantothenic acid (D- calcium
pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) 0.6 mg, Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 66 mcg, Vitamin
B12 (Cyanocobalamin) - 0.3 mcg

Xeragel

gel

10 q

Polyorganosilxoane (Dimethyl methylvinyl siloxane) - 100%

Xoledok

Tablet

3 x 10

Silybum marianum fruit extract (25:1) - 150 mg, Taraxaci radix
extract - 350 mg, Carvi fructus extract - 100 mg, Menthae
folium extract - 100 mg

Gum arabic, Micronized cellulose

Ekspertizaya təqdim olunmuş Karipain (Viapain) quru balzam, liofolizə
olunmuş toz, 1 g, şüşə flakonda N10 adlı məhsul müxtəlif onurğa
xəstəlikləri zamanı yerli istifadə üçün (massaj yolu ilə) tövsiyyə
olunan kosmetik vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Qeyd.
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirlıyinin Dövlət reyestrində
"Viapan" liofilizə olunmuş toz N1, adı ilə artıq dərman vasitəsi
mövcuddur. Bunu nəzərə alaraq "Viapain" adı ilə kosmetik vasitəsinin
olması istehlakcılar üçün təhlükəlidir və məqsədəuyğun hesab edilmir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Viscoderm hydrobooster, inyeksiya üçün
gel, 1x1.1 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitcofol (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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "qadınlar 1 kapsul gündə 1 dəfə"
qəbul etmək tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir
Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitmix Multivitamin (şərbət 100 ml) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitoba, (göz üçün damcı, 10 ml) adlı
məhsul kök və retinanın deqenerativ-distrofik patologiyalarının
müalicəsində köməkci 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 Viusid (saşe, toz, № 4 q x 90) adlı
məhsul immun 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:ADA-nın (EMEA)tövsiyələrinə görə Biyan bitkisinin preparatları
18 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olduğu üçün, məhsulun istifadə
qaydalarında(rəyə uyğun olaraq) müvafiq dəyişikliklər edilməsi
zəruridir.Həmçinin, "BFMQƏ " yazısının istehlakçı tərəfindən aydın başa
düşülməsi üçün "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz
edilməsi zəruridir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xeragel (xarici istifadə üçün gel, 10q)
adlı məhsul çapıqlara və yara izlərinə qarşı tövsiyyə olunan kosmetik
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xoledok (tablet № 30) adlı məhsul
mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil
və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş
həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi və məhsulun qeydiyyat
statusunun (Bioloji əallığa
f
malik qida əlavəsi) qeyd edilməsi zəruridir.

Xolenol

Kapsul

(3 x 10)

XondroAs

gel

100 ml

Xtend BCAAs

toz

416 q

Yodiron

Youngnoesohapvon
HH074

Yupungdan HH075

Kapsul

Tablet

Tablet

3 x 10

Taraxacum officinale radix dry extract - 250 mg (80-110 %),
Cirsium vulgare (Silybum marianum) seed dry extract - 200 mg
(80-110 %), Mentha Piperita folium dry extract - 50 mg (80-110
%), Curcuma longa rhizoma dry extract - 50 mg (80-110 %),
Pinus nigra bark dry extract - 17 mg (80-110 %), Olive Oil dry
extract - 33 mg (80-110 % )

Glucosamine sulfate - 1.5 q, Chondroitin sulfate - 1.2 q,
Methylsulfonylmethane - 0.5 q, Eucalyptus oil - 2.3 q, Clove oil 1 q, Rosemary oil - 0.5 q, Menthol - 0.25 q, Camphor - 0.25 q

Cornstarch(10 mg), Natural gelatin
capsules(120 mg)

Methylsalicylate, Parafin, Glycerin

BCAA 2:1:1 - 51.042 %, L-Glutamine - 17.708 %, L-Citrulline DLCitric acid, Flavor, Sucralose (E955),
Malate - 7.118 %, Trisodium citrate - 4.077 %, Magnesium
Steviolglycosiden (E960), Polydextrose,
citrate - 2.682 %, Potassium chloride - 2.432%, Sodium
Brilliant Blue (E133)
chloride - 1.645%, Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6) - 0.007 %

İron (as ferrous fumarate 30 mg) - 9 mg, İodine (as Potassium
iodide) - 150 mcg, Folic acid - 400 mcg

1

Atractylodis Rhizoma Alba - 0.06 g, Aucklandiae Radix - 0.06 g,
Aquilariae Lignum - 0.06 g, Moschus - 0.06 g, Benzoinum - 0.06
g, Syzygii Flos - 0.06 g, Terminaliae Fructus - 0.06 g, Cyperi
Rhizoma - 0.06 g, Piperis Longi Fructus - 0.06 g, Liquidambar
Orientalis Miller - 0.03 g, Olibanum - 0.03 g, Bomeolum - 0.03
g, Bovis cornu - 0.06 g, Santali Albi Lignum - 0.06 g, Aurum 0.003 g, Linderae Radix - 0.03 g

1

Glycyrrhizae radix cum mel - 0.45 g, Ginseng radix Alba - 0.226
g, Typhae pollen - 0.226 g, Massa Medicata fermentata - 0.16
g, Cinnamomi cortex - 0.16 g, Liriopus tuber - 0.135 g,
Scutellariae radix - 0.135 g, Angelicae Gigantis radix - 0.135 g,
Saposhnikoviae radix - 0.135 g, Atractylodis rhizoma Alba 0.135 g, Bupleuri radix - 0.113 g, Platycodonis radix - 0.113 g,
Armeniacae semen - 0.113 g, Poria sclerotium -0.113 g, Cnidii
rhizoma -0.113 g, Zizyphi fructus - 1.2 g, Aurun - 0.012 g,
Zingiberis rhizoma - 0.06 g

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide

qeyd edilməyib

qeyd edilməyib

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

Türkiyə

10.05.2019

Müsbət

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

Türkiyə

31.05.2019

Müsbət

Scivation Inc

ABŞ

30.05.2019

Müsbət

Fortex Nutraceutical LTD

Kyung Hee Hospitalı

Kyung Hee Hospitalı

Bolqarıstan

Cənubi Koreya

Cənubi Koreya

29.05.2019

06.05.2019

06.05.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XOLENOL(kapsul № 30) adlı məhsul
qaraciyər və öd yollarının xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vastə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkibdə inqredientlər
rəyə uyğun olaraq yazılsın, Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə
olunsun;"Həkim məsləhəti ilə qəbul olunmalıdır" yazısı ləğv olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XondroAs (gel, 100 ml) adlı məhsul
qığırdaq toxumasının regenerasiyasını stimulə edən, zədələnmış
oynağın funksiyasının bərpasına kömək edən, oynaqlarda olan ağrını
azaldan vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə kimi tövsiyə olunan
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtend BCAAs (toz, 416 qr) adlı
məhsul idmançıların qida rasionunu amin turşuları, vitamin və
minerallarla 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.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yodiron (kapsul №30) adlı məhsul
dəmir, yod və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib
ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşmada "BFMQƏ" qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın
basa düşülməsi məqsədilə açıq şəkildə yazılması ("bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi") tövsiyə olunur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Youngnoesohapvon HH074 (tablet,
№10) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib
və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yupungdan HH075 (tablet, №6) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Adı çəkilən məhsul Kyung Hee Universisteti Koreya Təbabəti
hospitalında Koreya tibb qanununa uyğun, GMP standartına cavab
verən öz imkanları hesabına istehsal olunub.Bu səbəbdən adı çəkilən
məhsulun yalnız Seba Fito Tibb klinikası daxilində və həmin klinikanın
bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislərinın nəzarəti altında istifadə
edilməsi zəruridir.Məhsul aptek şəbəklərində satış üçün nəzərdə
tutulmur.

Zabiter

Zarim

Zekran

Zermis

Zevitsel

Zimogen

toz

gel

Kapsul

Şərbət

Kapsul

Tablet

3,6 q x 10

LA-5®, Lactobacillus acidophilus - 1 bln, BB-12 ®,
Bifidobacterium - 1 bln, Streptococcus thermophilus SP4 - 1 bln,
Fructooligocaccharides - 1000 mg, Maltodextrins - 260 mg, Zinc 6.25 mg

40 ml

Nanə yağı (Mentha piperita oil) - 0.000375 g, Qara zirə
toxumlarının yağı (Nigella sativa seed oil) - 0.00025 g, Qərənfil
yağı (Caryophylli floris aetheroleum) - 0.00025 g, Dazıotu yağı
(Hypericum perforatum oil) (Adi günəbaxan tumlarının yağı
(Helianthus annuus seed oil) 95-99 %, Dazıotu çiçəklərinin
ekstraktı (Hypericum perforatum flower extract) 1-5 %,
Askorbil palmitat (Ascorbyl palmitate) 0,01-0,014 %) - 0.00025
g, Kəklikotu otunun cövhəri (Thymi herbae tinctura) - 0.000125
g, Askorbin turşusu (Ascorbic acid) - 0.000125 g, Salisil turşusu
(Salicylic acid) - 0.0000625 g, Allantoin - 0.00005 g, Qliserin
(Glycerin) – 30 g, Su (Aqua) - 62.248513 g, Natrium benzoat
(Sodium benzoate) - 0.2 g, Disodium EDTS (Disodium EDTA) 0.05 g, Poloksamer 407 (Poloxamer 407) -15 g

ayrıca göstərilməmişdir

Esensa d.o.o

3

Cranberry extract (Vaccinium oxycoccos) - 250 mg,
Arctostaphylos Uva Ursi - 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

120 ml

2 x 15

(3 x 10)

Fructose, Aroma, Sucralose (E955)

Water, Citric acid monohydrate,
Allium sativum extract - 1200 mg, Syzygium aromaticum Potassium sorbate, Sodium benzoate,
343,20 mg, Carob molasses - 150 mg, Mentha piperita extract Raspberry flavor, Guar gum, Sucralose,
36 mg, Cynarae scomuli foliae extract - 0.24 mg
Glucose

Selenium - 150 mcg, Vitamin E - 10 mg, Zinc - 15 mg

Pancreatin (amylase 4500 FIP, lipase 6000 FIP, protease 300
FIP ) - 192 mg, Pepsin (1:10000) - 10 mg, Tripsin (Tripsin 42.5
TV avr; Ximotripsin-300 TV Avr) - 5 mg,
Simeticone - 33.3 mg

Lactose monohydrate

Gum Arabic, Micronized cellulose

Difass İnternational S.r.L

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

Cydonia doo

İmhotep İlaç Kozmetik ve
Gida Tic. Ltd. Şti

İtaliya

Serbiya

Türkiyə

Türkiyə

Bosniya və
Herseqovina

Türkiyə

28.05.2019

22.05.2019

26.04.2019

04.05.2019

30.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zabiter(saşe № 10) 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: Ölkəmizdə mövcüd olan normalara əsasən"Uşaqlar və
yeniyetmələr üçün sinkin gündəlik qəbulu 7,5 mq-dan çox olmamalıdır"
yazısı ləğv olunmalıdır. İstifadə üzrə təlimatda"İstifadə qaydaları və
dozaları" bəndi rəyə uyğun olaraq yazılmalıdır, "əks göstəricilər" bəndi
əlavə olunmalıdır. Ümumilikdə, istifadə üzrə təlimat 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 olunmalıdır.

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zarim (gel 40 ml) adlı məhsul daxili və
xarici babasil, anal çatların müalicəsində tövsiyə olunan məhsul olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,
adı göstərilən çoxkomponentli preparatın tərkibində olan təsiredici
maddələr birbaşa terapevtik təsir göstərir və məhsulun tibbi vasitə
olmasına əsas göstərən heç bir təsdiqedici sənəd təqdim olunmamışdır
(eyni zamanda məhsulun tərkibinə daxil olan inqradientlərin rektal gel
kimi tibbi vasitədə istifadəsinə dair heç bir məlumat aşkarlanmamışdır,
salisil turşusunun yalnız kosmetik vasitə kimi istifadə olunmasına icazə
verilir), original istifadə üzrə təlimatda da məhsulun müalicə
xüsusiyyəti haqda məlumat mövcuddur.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zekran (kapsul №30) adlı məhsul sidik
sistemi xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ZERMİS(şərbət, 120 ml) adlı məhsul
invaziyalarının müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydalarında rəyə uyğun olaraq dəyişikliklər edilsin;
Syzygium aromaticum , Carob molasses bitkilərinin xammalları və
istifadə formaları ı;Allium sativum etract inqradientinin xammalı
göstərilsin. Qablaşdırma Azərbaycan dilində də tərtib olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zevitsel (kapsul, № 30) adlı məhsul
Selen, Sink 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.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd
edilməsi zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində aydın seçilən
“Dərman vasitəsi deyildir” yazısının qeyd edilməsi zəruridir.Bundan
başqa, qablaşma eskizi və Azərbycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda köməkçi maddənin qeyd edilməsi zəruridir.

16.05.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ZİMOGEN ( tablet № 30) adlı məhsul
həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi mddələrin
siyahısı rəyə uyğun olaraq verilsin(istehsalçının təqdim etdiyi rəsmi
sənədə əsasən)

Z-Nephro

Kapsul

3

Cranberry extract (Vaccinium macrocarpon) - 400 mg

Sunflower seed oil, Bovine gelatin,
Deionized water, Glycerol (E 422), Soya Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd.
lechitin (E 322), Beeswax white (E 901),
Şti
Iron oxide (red) (E 172)

Türkiyə

07.05.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Z- Nephro (kapsul №30) adlı məhsul
sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin profiaktikası zamanı tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

