Buraxılış
forması

Miqdar

Kapsul

2 x 15

Fışıldayan
tablet

1

Vitamin C - 240 mg

Additiva Energy Drink

toz

27,5 qr

Vitamin B2-0.8 mg;Niacin-9 mg;Pantothenic Acid-3 mg;Vitamin B6-1
mg;Vitamin C-30 mg;Vitamin B12-0.5 mkq;Taurine-500 mg; Caffeine-55
mg;Glucuronalacton-121 mg;İnositol-24,8 mg

sugar, acid citric acid,dextrose,sodium
hydrogen carbonate, flavouring,
beetroot juice powder, arabic gume 414

Additiva Jumbo-Mix

toz

10 q x 10

Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin 5.3 mg, Pantothenic acid- 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66
mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid,
Dr.B.Scheffler
Rasperry fruit powder, Hibiscus extract, Nachf.GmbH&Co.K
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide
G

Akvalor Baby

Damcı

15 ml

Maris salt- 30-33 ml

Aqua

Akvalor Baby

Sprey

150 ml

Maris salt- 30-33ml

Akvalor Extra Forte

Sprey

125 ml

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

Məhsulun adı
Absolut

Activline Vitamin C

Akvalor Forte

Akvalor Norm

Sprey

Sprey

150 ml

125 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Bioplus Life
Sciences PVT Ltd.

Hindistan

04.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Absolut(kapsul, № 30 - seriya nömrəsi:
HB0070001 , istehsal tarixi: 01.01.2020, son istifadə tarixi: 31.12.2021)
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, antioksidant
təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda müvafiq olaraq tərkib, yaş
həddi, saxlanm a şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Qeyd2: Texniki səhvə görə rəy dəyişdirilir.

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate,
Dr.B.Scheffler
İnulin, Flavouring, Starch, Sweetener Nachf.GmbH&Co.K
sodium cyclamate, Sweetener sodium
G
saccharin, Colour E110, Colour E122,
Colour E132

Almaniya

19.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan tablet,
№20 - seriya nömrəsi: L2000003, istehsal tarixi: 01.03.2020, son istifadə
tarixi: 01.09.2022) adlı məhsul C viitaminin 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.

Avstriya

15.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Energy Drink (toz, 27,5 g;
paket № 8) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: L0007 , istehsal tarixi:
07.01.2020, son istifadə tarixi: 31.07.2022) sərinləşdirici və
gümrahlaşdırıcı içki hazırlamaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.

Almaniya

15.05.2020

Müsbət

YS LAB

Fransa

07.05.2020

Müsbət

Aqua

YS LAB

Fransa

07.05.2020

Müsbət

Aqua

Aurena
Laboratories AB

İsveç

07.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10)
adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Baby (15ml Damcı, plastik flakonda
№1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Baby (150ml sprey, Dəmir balonda
№1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Extra Forte (125ml sprey, dəmir
balonda №1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizləməsi
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsideyil.

Köməkçi maddələr

Vitamin C 50 mg, Calcium 50 mg, Phosphorus 39 mg, Lactobacillus
Ethyl cellulose, Magnesium stearate,
sporogenes 50 mln, Magnesium 30 mg, Choline Bitartrate 25 mg, Citrus
Methylene chloride, Purified talc,
Bioflavonoids (8 mg of Bioflavonoids) 20 mg, Nicotinamide 20 mg, Zinc 15 İsopropyl alcohol, HG capsules size "0"
mg, Green Tea Extract equivalent to Polyphenols 10 mg, Iron 9.9 mg,
green cap./Green body capsules
Vitamin E 7.5 mg, Pantothenic acid 5 mg, Potassium 4 mg, Chloride 3.6
mg, Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 2 mg, Silicon 2 mg, Manganese 1.5 mg,
Vitamin B6 1 mg, Beta Carotene 0.8 mg, Copper 0.5 mg, Lutein 250 mcg,
Folic Acid 150 mcg, Iodine 150 mcg, Boron 150 mcg, Biotin 100 mcg,
Chromium 65 mcg, Molybdenum 25 mcg, Selenium 20 mcg, Vitamin K 10
mcg, Tin 10 mcg, Vanadium 10 mcg, Nickel 5 mcg, Vitamin B12 1 mcg,
Vitamin A 2500 IU, Vitamin D3 200 IU

NaCl-19-23 g

Maris salt-30-33ml

Aqua

Aqua

İstehsalçı şirkət

İnstantina
Entwicklungs-und
produktions
Ges.m.b.H

Nijfarm SC

YS LAB

Rusiya

Fransa

07.05.2020

07.05.2020

Müsbət

Müsbət

Akvalor Norm

Sprey

150 ml

Maris salt-8-11g

Aqua

Nijfarm SC

Rusiya

07.05.2020

Müsbət

Akvalor Protekt

Sprey

30 ml

Maris salt - 45%, Ascophillum nodosum - 0.1%

Aqua

YS LAB

Fransa

07.05.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Forte (150ml sprey, Alüminium
balonda), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizləməsi,
kəskin və xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin
profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Norm (125ml sprey, dəmir balonda
№1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərm an vasitəsideyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Norm (150ml sprey, Alüminium
balonda №1), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizlənməsi
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsideyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Protekt (30ml sprey, plastik
flakonda №1), adlı məhsul burun boşluğunun kəskin və xroniki xəstəlikləri
zamanı kompleks müalicəsi və profilaktikası üçün istifadə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi
Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Soft (150ml sprey, Alüminium
balonda), adlı məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizləməsi,
kəskin və xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin
profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsideyil.

Akvalor Soft

Sprey

150 ml

Maris salt-8-11g

Aqua

Nijfarm SC

Rusiya

07.05.2020

Müsbət

Akvalor Soft Mini

Sprey

50 ml

Maris salt-30-33ml

Aqua

YS LAB

Fransa

07.05.2020

Müsbət

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

Akvalor Soft Mini

Sprey

50 ml

Maris salt-8-11g

Aqua

Nijfarm SC

Rusiya

07.05.2020

Müsbət

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

Alflexil

Kapsul

3 x 10

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

Corn starch, Natural gelatin capsules

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

Türkiyə

18.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alflexil (kapsul, №30) adlı məhsul
dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq mıəqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşma və təlimatda istifadə qaydasında yaş həddinin rəyə
müvafiq olaraq qeyd edilməsi
b)Təlimatda və qablaşada qeyd edilən müalicəvi komponentlər,
analgezik, anti-inflamator yazılarının ləğv edilməsi zəruridir.

Alimentolax

Şərbət

200ml

Lactulose std. 66.7% - 5 g, Plum fruit (Prunus domestica L.) conc. juice 75 mg, Chamomile flower (Chamomilla recutita L.) glycerol extract - 100
mg, Peppermint leaf (Mentha piperita L.) glycerol extract – 0.2 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən ALİMENTOLAX, şərbət 200 ml (Seriya nömrəsi: 00393; İstehsal
tarixi: 01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul
bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "Mentha piperita" bitkisinin tərcüməsinin "istiot nanə" kimi tərcümə
olunması zəruridir.

Alimentolax

Şərbət

200ml

Lactulose std. 66.7% - 5 g, Plum fruit (Prunus domestica L.) conc. juice 75 mg, Chamomile flower (Chamomilla recutita L.) glycerol extract - 100
mg, Peppermint leaf (Mentha piperita L.) glycerol extract – 0.2 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən ALİMENTOLAX, şərbət 200 ml (Seriya nömrəsi: 00392; İstehsal
tarixi: 01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul
bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "Mentha piperita" bitkisinin tərcüməsinin "istiot nanə" kimi tərcümə
olunması zəruridir.

Alimentolax

Şərbət

200ml

Lactulose std. 66.7% - 5 g, Plum fruit (Prunus domestica L.) conc. juice 75 mg, Chamomile flower (Chamomilla recutita L.) glycerol extract - 100
mg, Peppermint leaf (Mentha piperita L.) glycerol extract – 0.2 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən ALİMENTOLAX, şərbət 200 ml (Seriya nömrəsi: 00391; İstehsal
tarixi: 01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul
bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "Mentha piperita" bitkisinin tərcüməsinin "istiot nanə" kimi tərcümə
olunması zəruridir.

Alimentolax

Şərbət

200ml

Lactulose std. 66.7% - 5 g, Plum fruit (Prunus domestica L.) conc. juice 75 mg, Chamomile flower (Chamomilla recutita L.) glycerol extract - 100
mg, Peppermint leaf (Mentha piperita L.) glycerol extract – 0.2 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən ALİMENTOLAX, şərbət 200 ml (Seriya nömrəsi: 00394; İstehsal
tarixi: 01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul
bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "Mentha piperita" bitkisinin tərcüməsinin "istiot nanə" kimi tərcümə
olunması zəruridir.

Məhsulun adı
Androdoz

Androstan Ultra

Argystrong

Asidolak / Acidolac

Asparan Max

Aspermed-L

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Kapsul

3 x 20

L-arginine-alpha-ketoglutarate (L-arginine-alpha-ketoglutarate - 180 mg) 200 mg, L-carnitine tartrate (L-carnitine - 60 mg) - 70 mg, ALL-Q
(Coenzyme Q10) 10% TG/P (Coenzyme Q10 - 2.5 mg ) - 30 mg, Lcarnosine (Carnosine - 23 mg) - 25 mg, Selenium and vitamin C
combination (Selenium - 8.5 mcg) - 20 mg, Liquorice dry extract
(Glycyrrhizic acid - 1.3 mg) - 10 mg, Zinc lactate (Zinc - 1.4 mg) - 5 mg,
Vitamin E 50% (Vitamin E - 0.8 mg) - 1.7 mg, Vitamin A acetate 500
(Vitamin A - 0.09 mg) - 0.1 mg

Lactose

FarmVilar MMC

Rusiya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən ANDRODOZ (kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: 130719 , istehsal
tarixi: 01.07.2019, son istifadə tarixi: 01.07.2021) adlı məhsul kişilərdə
reproduktiv qabiliyyəti yaxşılaşdırmağa kömək edən BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Təqdim olunan nümunənin içərisində olan içlik vərəqə rus
dilindədir.

Vaccinium oxycoccus leaf dry extract - 400 mg, Solidago virgaurea herb
dry extract - 100 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 100 mg,
Urtica dioica root dry extract - 100 mg, Equisetum arvense herb dry
extract - 50 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate,
Magnesium salts

Tablet

6 x 10

Kapsul

6

Arginine - 1000 mg, Carnitine - 250 mg, Ascorbic acid - 80 mg,
Ubiquinone - 30 mg, Zinc gluconate - 10 mg, Selenomethionine - 150 mcg

Cornstarch, Natural gelatin

toz

3g

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 4 mld (4x109 CFU), FOS
(Fructooligosaccharides) - 800 mg

Maltodextrin, Mono- and diglycerides of
fatty acids

Tablet

2 x 30

Tablet

1

Magnesium (as Magnesium carbonate) - 90 mg, Potassium (as Potassium
Cellulose, Polyethylene glycol,
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium salts of
chloride) - 300 mg
fatty acids, Aspartic acid

L-arginine - 500 mg, Zinc oxide - 15 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry
extract - 200 mg, Fructose - 200 mg, Vitamin E - 100 mg

Tricalcium phosphate, Maltodextrin,
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Androstan Ultra (tablet № 60) adlı
məhsu sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏl olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
QEYD:a) yaş həddivə tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin
b)istifadə üzrə təlim atda inqredientlərin elm iadları da təqdim olunsun.
c) qablaşdırmada məhsula aid olmayan "kapsul" sözü ləğv olunsun.

Türkiyə

14.05.2020

Müsbət

Alisa İlaç Qida
Kozmetik San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

12.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Argystrong (kapsul, №60) adlı məhsul
orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul
öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: a) Tərkib və yaş həddirəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

Grokam GBL sp.z
o.o. (for
Polpharma)

Polşa

18.05.2020

Müsbət

Polski Lek S.A

Polşa

13.05.2020

Müsbət

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Türkiyə

04.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidolac (toz, 3 qr; saşe № 10) adlı
məhsul l(Seriya nömrəsi: 230519 istehsal tarixi:23.05.2019 , son istifadə
tarixi: 23.05.2021) bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd 1:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki, ərizəçi
tərəfindən məhsulun südəmər(1 yaşa qədər) uşaqlarda istifadəsinin
təhlükəsizliyi ilə bağlı kifayət qədər məlumat təqdim
olunmamışdır.Baxmayaraq ki, birinci rəyimizdə bu haqqda iradımızı
bildirmişdik,təqdim olunan yeni seriyalı nümunənin qablaşdırılmasında
heç bir düzəliş olunmamışdır, içərisində olan içlik vərəqə isə Polşa
dilindədir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asparan Max(tablet N 60) adlı
məhsul kalium və maqnezium mineralların əlavə mənbəsi, ürək-damar
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)yaş həddirəyə uyğun olaraq göstərilsin
b)qablaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun
olaraq tərtib olunm alıdır.
c)istifadə üzrə təlimatda "ürək sistemi" ifadəsi "ürək-damar sistemi" ilə
əvəz olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aspermed-L (tablet, № 60) adlı
məhsul orqanizmi möhkəmləndirən, spermatogenezi 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:Qablaşdırmanın üzərində olan "Korsperan-L" yazısı məhsula
aidiyyəti olmadığı səbəbindən ləğv olunsun

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Atinex

Kapsul

3 x 10

Passiflora incarnata flower dry extract - 150 mg, Crataegus monogyna fruit
dry extract - 50 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg,
Magnesium (as Magnesium citrate) - 280 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine
hydrochloride) - 5 mg

Cornstarch, Natural gelatin

Atmosil

Kapsul

1

Məhsulun adı

AYSIDA Quru və Həssas Üz
və Bədən Dərisi Üçün Krem

Baktistatin

BCAA 5000 Powder - Fruit
punch

Bernoli

Bifidion

Krem

250 ml

Kapsul

2 x 10

toz

380 g

Şərbət

120 ml

toz

750 mg

Boswellia serrata resin dry extract ( boswellic acids ≥65%) - 150 mg,
Magnesiun stearate, Titanium dioxide,
Passiflora edulis fruit dry extract - 110 mg, Euphrasia officinalis flower dry
Gelatin, Azorubine, Patent Blue V
extract - 83 mg, Quercetine - 20 mg, Pinus sylvestris bark dry extract - 20
mg, Hedera helix leaf dry extract - 17 mg, Pterostilbene - 20 mg, Lycopene
- 10 mg, Haematococcus pluvialis powder (astaxanthin ≥5%) - 10 mg

Purified water-up to 100%, Olive oil-8%, Linden flower oil (Tilia flower oil)5%, glycerin-5 %, Coco- Caprylate -4 %, Theobroma Cacao seed butter -4
%, Almond sweet oil -4 %, Pentaerythrityl distearate -3,8 %, Oat seed oil
(Avena sativa kernel oil) - 3,5 %, Lecithin -2 %, polypropylene glycolic
cornflower extract (Centaurea cyanus extract) -1%, Sodium polyacrylate 1%, Neem oil (Margoza) (Azadirachta indica oil)- 1 %, Schizandra
essential oil (Schisandra chinensis oil) -0,5 %, ASD-0,2%, Lavender
essential oil -0,2 %, Allantoin-0,2 %, Vitamin F 2% (complex of saturated
fatty acids) (Linoleic acid,Linolenic acid) - 0,2%, Vitamin E (Tocopherolyl
acetate) -0,2 %, methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone
(Cathon CG) -0,1%
Biologically active metabolites of cell-free culture liquid of B. subtilis strain
3 bacteria, immobilized on zeolite (395 ml – centrate expenditure during
cultivation of B. subtilis strain 3 bacteria per 385 mg of zeolite) - 395 mg,
Enzyme-converted soy flour hydrolysate - 100 mg

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

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

Türkiyə

12.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Atinex (kapsul № 30) adlı məhsul
aşağı MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.
c) "Melissa officinalis" bitkisi Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə edilsin
(Dərman bədrənci və ya limonotu).

Silvanols

Latviya

15.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən ATMOSİL (kapsul, № 15) (Seriya nömrəsi: 010319, istehsal
tarixi: 01.03.2019, son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul tənəffüs
sisteminin funksional vəziyyətini yaxşıllaşdırmaq 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.

Ayrıca qeyd edilməmişdir

AVZ S-P

Rusiya

18.05.2020

Müsbət

Calcium stearate or aerosil ,
Composition of capsule: Gelatin,
Indigotin, Titanium dioxide

Kraft

Rusiya

06.05.2020

Müsbət

Micronized L-Leucine - 2.5 g, Micronized L-Isoleucine - 1.25 g, Micronized
L-Valine - 1.25 g

Natural & Arificial flavors, Citric acid,
Inulin, Sucralose, Tartaric acid, Silicon
dioxide, FD & C Red # 40

Optimum Nutrition

ABŞ

01.05.2020

Müsbət

Echinacea purpurea dry extract - 250 mg, Malva sylvestris dry extract 250 mg, Althea officinalis dry extract - 250 mg, Plantago lanceaolata fluid
extract - 1200 mg, Polyphenols - 10 mg

Water, Fructose, Acacia honey, Black
currant juice, Flavourings, Citric acid,
Xanthan gum

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

İtaliya

04.05.2020

Müsbət

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

Mannitol (E 421), Strawberry flavor

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

Türkiyə

19.05.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSIDA Quru və Həssas Üz və Bədən
Dərisi Üçün Krem, 250 ml" adlı məhsul kosmetologiyada qıcıqlanmaya
meylli quru və həssas dəriyə intensiv qulluq üçün tövsiyyə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsideyil.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baktistatin (kapsul № 20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 5000 Powder - Fruit punch (toz,
380 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bernoli (şərbət, 120 ml - seriya
nömrəsi: 19030105, istehsal tarixi: 01.03.2019, son istifadə tarixi:
01.03.2022) adlı məhsul quru öskürək 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifidion (toz, 750 mg; saşe № 14) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b) "Doza həkim məsləhəti ilə dəyişə bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim
məsləhətiilə qəbuloluna bilər" ifadəsiilə əvəz olunsun.

Məhsulun adı
Bioner

BlackBull

Calcicost Neo

Calkade

Candi B

Carniton / Karniton

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

toz

5q

Saccharomyces boulardii – 0.4x10⁹, Bifidobacterium bifidum – 0.25x10⁹,
Bifidobacterium longum - 0.25x10⁹, Lactobacillus acidophilus - 0.25x10⁹,
Lactobacillus casei - 0.25x10⁹

Inulin, Oligofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

22.05.2020

Müsbət

Gelatin (Bovine), Magnesium Stearate

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

15.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bioner (toz 5 q, saşe № 10) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BlackBull (kapsul № 10) adlı məhsul
cinsi zəiflik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Kapsul

daxilə qəbul
üçün
suspenziya

Şərbət

10

150 ml

Ginger (Zingiber Officinale - rhizome) - 100 mg, Epimedium (Epimedium
Grandiflorum - herb) - 100 mg, Carob (Ceratonia Siliqua - fruit) - 100 mg,
Cardamom (Elettaria Cardamom - fruit) - 95 mg, Clove (Syzygium
Aromaticum - flower bud) - 90 mg, Saffron (Crocus Sativus - stigma) - 50
mg, Ginseng (Panax Ginseng - root) - 50 mg

Water, Fructose, Strawberry juice,
Calcium (from Calcium phosphate, Soy lecithin) - 510 mg, Magnesium
Sweetener: Sorbitol, Thickener: xanthan
(from Magnesium pidolate) - 56.25 mg, Zinc (from Zinc gluconate) - 12.5
gum, Flavoring, Acidifying: citric acid,
mg, Vitamin D3 (from Cholecalciferol, cornstarch, bovine gelatin, sucrose,
Preservatives: sodium benzoate,
dl-α-tocopherol) - 2 mcg
potassium sorbate

120 ml

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

ErgoPharma d.o.o.

Daxilə qəbul
üçün məhlul

200 ml

Vitamin C - 75 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin B3 - 8 mg, Royal jelly - 5
mg, Vitamin A 325000 IU/g (Vitamin A - 450 mcg) - 4.62 mg, Vitamin B5 3 mg, Vitamin D3 100000 IU/g (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2 mg, Vitamin B12
0.1% (Vitamin B12 - 1.1 mcg) - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin B6 0.8 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B9 - 0.15 mg, Vitamin H - 20 mcg

Tablet

3 x 10

L-Arginine - 500 mg, L - carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg

Apple juice, Glycerol, Apple
concentrate, Magnesium lactate,
Calcium gluconate, Xanthan, Apple
flavour, Sodium methyl
parahydroxybenzoate, Potassium
sorbate, Aspartame, Potassium
acesulfame, Yellow colorant

Microcrystalline cellulose, Strach,
Povidone (K-30), Sodium benzoate,
Croscarmellose sodium, Magnesium
stearate, Sodium laurylsulphate,
Magnesium Aluminium Silicate, Ready
mix Red iron oxide, Purified water

İtaliya

Sloveniya

04.05.2020

13.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcicost Neo (daxilə qəbul üçün
suspenziya, 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi
tərkibə dair sənədə əsasən).

“Azerbaijan Medical Group MMC” tərəfindən 30.03.2020-ci il tarixli
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Sloveniyanın “ErgoPharma d.o.o.”
şirkətinin istehsalı olan D 1488 seriyalı Calkade (məhlul 120 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 bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Xitam
Məhlulun həcmi: 112.0 ml (min 114.6 ml- NS-də verilən limitə uyğun
verilən
deyil).
müraciətlər
pH: 6.059 ( maks 5.5- NS-də verilən lim itə uyğun deyil).
Eyni zamanda aktiv komponentlərin qablaşma üzərində göstərilən
miqdarı ilə tərkibə aid sənəddəkim iqdar bir-birilə uyğunlaşm ır.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Alta Care
Laboratorires

Fransa

31.03.2020

Müsbət

Bion Corporation
Ltd

Böyük
Britaniya

04.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Candi B (daxilə qəbul üçün məhlul,
200 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının qeyd
edilməsi, "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"
yazısı ilə əvəz edilm əsi,
b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan
dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carniton/Karniton ( tablet, №30) adlı
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi
zəruridir.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

İstehsalçı şirkət

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

15 x 2

Phosphatidylserine 30%/Phosphatidylcholine 20% - 100 mg, Ginkgo
Biloba extract - 80 mg, Dimethylglycine HCL - 100 mg, Inositol - 100 mg,
Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 -1.4 mg, Folic
acid - 200 mcg, Vitamin B12 – 2.5 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose,
Sodium Croscarmellose, Silicon
Dioxide, Vegetable Grade Stearic Acid,
Vegetable Grade Magnesium Stearate,
Acacia Gum, Hypromellose, Titanium
Dioxide, Copper Chlorophyllin, Glycerin,
Dicalcium Phosphate, Soybean
phospholipides

Primea Limited

Latviya

Sodium Hyaluronate-0.120g, Rosemary acid-0.020g, Allantoine-0.100g,
Hypromellose (HPMC)-0.200g, Glycerol-1.0g, Cyanocobalamin-0.010g,
Sodium Chloride-0.495g, Sodium Phosphate monobasic monohydrate0.030g, Sodium Phosphate Dibasic dodecahydrate-0.250g, Water for
injections- to100 ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir

COC Farmaceutici
s.r.l

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Cerebrovin

Tablet

Ciamax

Göz üçün
damcı

10 ml

Citokin

Şərbət

200 ml

Propolis - 30 mg, 1,3-1,6 Beta glucan - 20 mg, Ascorbic acid (87% Vitamin Deionized water, Glucose syrup, Flavor,
C) - 17.24 mg, Zinc sulfate monohydrate (36% Zinc) - 13.88 mg
Xanthan gum (E415), Potassium
sorbate (E202), Sodium benzoate
(E211)

Cranberry HB

Tablet

2 x 15

Cranberry extract (10:1) - 300 mg, D-Mannose - 50 mg, Nettle leaf extract Croscarmellose sodium, Microcrystalline
Bioplus Life
(20% steroidal saponins) - 50 mg
cellulose powder PH 102, Povidone
Sciences PVT Ltd.
(PVPK - 30), Magnesium stearate,
Glycerine/Glycerol, Hydroxy Propyl
Cellulose, Purified water, Hydroxy
Propyl Methyl Cellulose

Creatine Powder

Cystolux

İstehsalçı
ölkə

Miqdar

toz

300 q

Tablet

2 x 15

Creatine monohydrate - 100 g

yoxdur

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

18.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrovin (tablet № 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.

İtaliya

19.05.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ciamax, göz üçün damcı, 10ml" adlı
məhsul mövsümi allergik konyuktivitlər, quru göz sindromu və gözdə
diskomfortu aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Türkiyə

19.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Citokin(şərbət, 200 ml) adlı məhsul
immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a) Yaş həddirəyə uyğun olaraq göstərilsin;
b)İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji təsiri" yazısı "Məhsulun
xüsusiyyətləri" ilə əvəz olunsun;
c)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır( inqredientlərin
Azərbaycan dilində olan adları ilə yanaşı elmi adları da təqdim olunsun).

Hindistan

05.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən CRANBERRY HB (tablet, № 30) (Seriya nömrəsi: HB0110001 ,
istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi: 31.01.2023) adlı məhsul
sidik yolları infeksiyalarının müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda rəyə müvafiq olaraq yaş
həddi qeyd edilsin.

Optimum Nutrition

ABŞ

07.05.2020

Müsbət

Nutrix Health Care

Pakistan

08.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Powder (toz 300 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
“Salco İnternational MMC” tərəfindən 16.03.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın “Nutrix Health Care” şirkətinin
istehsalı olan 001 seriyalı Cystolux (tablet №30) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Orta çəkisi: 507.33 m q (495.0 - 505.0 m q)- uyğun deyil
Sərtliyi: 128 N (8.0 - 12.0 N )-uyğun deyil
Eyni zamanda köməkçi maddələrin miqdarı və funsiyaları, istifadə olunan
bitkinin növü, xammalı və hansı təsir edici maddəyə əsasən
standartlaşdırılması göstərilməmişdir. Tərkibə aid informasiyalar bir-birini
doğrultmur.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

13.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3-Norm (daxilə qəbulu üçün məhluldamcı, 30 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Water, Glycerol, Glucose syrup, Sweet
orange, Polyoxyethylene sorbitan
monooleate, Potassium sorbate,
Sodium benzoate, Sucralose, Xanthan
gum

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

07.05.2020

Müsbət

Microcrystalline cellulose, Sorbitol,
Croscarmellose sodium, Stearic acid,
Silica, Magnesium stearate,
Hydroxypropylmethylcellulose,
Propylene glycol, Triacetin, Titanium
dioxide

Gemini
Pharmaceuticals.
Inc

ABŞ

01.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dalivit Plus (məhlul 30 ml) adlı məhsul
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən DeMiCalcin (tablet, №30 - seriya nömrəsi: 56223, istehsal tarixi:
01.06.2019, son istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı məhsul D3 vitamininin və
bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sozü "tablet" ilə əvəz
olunsun.

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

daxilə qəbul
üçün məhlul

30 ml

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU

Sunflower oil

Dalivit Plus

məhlul

30 ml

Vitamin A - 500 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin
B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin B5 - 6 mg,
Vitamin C - 80 mg

DeMiCalcin

Tablet

30

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1.25 mcg (50 IU), Calcium (from Calcium
citrate and Calcium carbonate) - 250 mg, Magnesium (from Magnesium
oxide) - 2 mg, Zinc (from Zinc oxide) - 2 mg, Copper (from Cupric oxide) 500 mcg, Boron (from Boron amino acid chelate) - 50 mcg

D3-Norm

Depovit

Derol Plus®

Diarsin

Digenzim Plus

Eliminal gel

Essential Mine Rals
İodine/Essential Orqanik Yod
ilə

daxilə qəbul
üçün məhlul

daxilə qəbul
üçün məhlul

15 ml

10 ml

Vitamin D3 - 50000 IU

K2 & Olive (Menaxinon-7 content min. 0.45%) - 250 mg, Cholecalciferol in
oil (Vitamin D3) cholecalciferol content min 2.5% - 60 mg

Şərbət

150 ml

Zinc (as Zinc sulfate) - 20 mg

Tablet

2 x 10

Pancreatin (as 4x) - 200 mg, Lipase - 15 mg, Malt diastase - 75 mg, Citrus
cellulose Pectin - 100 mg, Lactobacillus acidophillus - 7.2 mg, Bromelain 2 mg, Papain - 25 mg, Pepsin - 25 mg, L - glutamic acid - 15 mg

daxilə qəbul
üçün gel

20 qr

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

Kapsul

1

Olive oil

MCT oil (refined), Tocopherol rich
extract

Deionized water, Glycerol, Sugar,
Polyvinylpyrrolidone, Microcrysttalline
cellulose, Xanthan gum,
Macrogolglycerol hydroxystearate

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

ErgoPharma d.o.o.

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

Sloveniya

05.05.2020

05.05.2020

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Derol Plus® (daxilə qəbul üçün məhluldamcı, 10 ml) adlı məhsul D3 və K2 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b) İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə
uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Türkiyə

07.05.2020

Müsbət

ABŞ

19.05.2020

Müsbət

Orisil-Farm ASC

Ukrayna

30.04.2020

Müsbət

Sibirskoe Zdorovye
2000 MMC

Rusiya

Microcrystalline cellulose, Lactose,
Contract Pharmacal
Dicalcium phosphate, Stearic acid,
Corporation
Magnesium stearate, Crospovidone,
(Labormed Pharma
Silica, Coating (Hypromellose, Titanium
S.A.üçün)
dioxide, Talc, Mineral oil, FD&C yellow 5
Lake, FD&C yellow 6 Lake)

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

Türkiyə

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depovit (daxilə qəbul üçün məhluldamcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda 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 inqredientlərin Azərbaycan dili ilə
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİASİN(şərbət, 150 ml) adlı məhsul
sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun "xüsusiyyətləri" bəndində
"antiseptik və iltihab əleyhinə" ifadəsi ləğv olunsun. Belə ki, BFMQƏ
farmakoloji xüsuiyyətlərə malik ola bilməz.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən DİGENZİM PLUS (tablet, № 20) (Seriya nömrəsi: 485819 ,
istehsal tarixi: 01.10.2019, son istifadə tarixi: 01.10.2022) adlı məhsul
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eliminal gel (daxilə qəbul üçün gel,
birdəfəlik stik №10 x 20 q) adlı - Seriya nömrəsi: 010120; İstehsal tarixi:
01/2020; Son istifadə tarixi: 01/2022 olan 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.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

Daxilə qəbul
Essential Sorbents İntestinal
olunan məhlul
Defense / Essential Sorbents
hazırlamaq
Bağırsaq Fitosorbenti
üçün toz

Daxilə qəbul
Essential Sorbents Joint
olunan məhlul
Comfort / Essential Sorbents
hazırlamaq
Oynaq Üçün Fitosorbent
üçün toz

Eurofar

Exbona

Ezoflora

Femitrop

Kapsul

Kapsul

Miqdar

80 q

80 qr

1

15 x 2

toz/saşe

2 g x 10

Kapsul

15 x 4

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Common centaury (Centaurium erythraea) herb - 22 g, Tanacetum
parthenium - 21 g, Guar gum (Cyamopsis tetragonoloba) - 15 g, Sacred
thyme (Thymus serpyllum) herb - 12 g, Helianthus tuberosus root powder 10 g, Apple (Malus domestica) fruit powder (pectin concentrate) - 10 g,
Plantain (Plantago major) seed shells - 7 g, Artichoke (Cynara scolymus)
leaf extract - 2 g, Senna (Cassia acutifolia) fruit extract - 1 g

Rose hips fruits powder (Rosa majalis Herrm.) – 28.3 g, Collagen
hydrolysate Pepetan – 21.6 g, Guar gum - 20 g, Topinambur (Helyanthus
tuberosus) – 16 g, Pectin concentrate (Apple fruit powder) – 13 g, Willow
bark dry extract (Salix alba) – 1.1 g

Ferrous fumarate (eq.to 20 mg Iron) - 60.85 mg, Vitamin C - 40 mg, Zinc
sulphate (eq.to 4 mg Zinc ) - 10.98 mg, Manganese sulphate (eq.to 1 mg
Manganese) - 3.08 mg, Copper sulphate (eq.to 0.5 mg Copper) - 1.256
mg, Pyridoxine hydrochloride (eq.to 0.7 mg Pyridoxine) - 0.85 mg, Folic
acid - 100 mcg, Vitamin B12 - 1.25 mcg

Vitamin Е (source d-alpha tocopherol) - 200 IU, Vitamin А (source retinol
palmitate) - 800 IU, Zinc (source zinc sulfate) - 25 mg, Selenium (source
sodium selenite) - 150 mcg

Lactobacillus Casei – 0.5x10 9 CFU, Lactobacillus acidophilus – 1.5x10 9
CFU, Bifidobacterium bifidum - 1.5x10 9 CFU, Bifidobacterium breve –
1x10 9 CFU, Streptococcus thermophillus - 0.5x10 9 CFU,
Fructooligosaccharides - 80 mg, Saccharomyces Boulardii – 2.9x10 9
CFU

Soybean (Glycine max (L) Merr., maltodextrins) beans d.e.40%
isoflavones - 95 mg, Chaste tree (Vitex agnus -castus L., maltodextrins)
fruit d.e. 0.5% agnuside - 65 mg, Zinc gluconate (pure Zinc - 6.25 mg) 44.65 mg, Red clover (Trifolium pretense L., maltodextrins) herb d.e. 8%
isoflavones - 25 mg, Motherwort (Leonurus cardiaca L., maltodextrins)
herb with flowers d.e. - 15 mg, Vitamin B3 (Niacin)(pure Vitamin B3 - 9
mg) - 9.45 mg, L-phenylalanine - 7 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine
hydrochloride) (pure Vitamin B6 - 1 mg) - 1.29 mg

Köməkçi maddələr

Ayrıca qeyd edilməyib

ayrıca qeyd edilməmişdir

Maltodextrin, Gelatin (Bovine gelatin),
Magnesium stearate (E 470b), Silicon
dioxide (E 551)

Sunflower oil, Clover Yellow Beeswax,
Sunflower lecithin, Gelatin, Glycerin,
İron dioxide, Titanium dioxide

Maltodextrin, Orange flavor, Aerosil,
Magnesium stearate

Food gelatin, Maltodextrins, Vegetable
magnesium stearate, Silicon dioxide

İstehsalçı şirkət

Muasir Sağlamlıq
Laboratoriyası
MMC

Muasir Sağlamlıq
Laboratoriyası
MMC

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Primea Limited

İstehsalçı
ölkə

Rusiya

Rusiya

Türkiyə

Latviya

Rəy tarixi

04.05.2020

15.05.2020

20.05.2020

05.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents İntestinal Defense /
Essential Sorbents Bağırsaq Fitosorbenti (daxilə qəbul olunan məhlul
hazırlamaq üçün toz , 80 q) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ
dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents Joint Comfort /
Essential Sorbents Oynaq Üçün Fitosorbent (daxilə qəbul olunan məhlul
hazırlamaq üçün toz , 80 q) adlı məhsul oynaqların fəaliyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ
dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eurofar (kapsul, №60) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin
beynəlxalq elm iadlarının qeyd edilm əsizəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Exbona (kapsul, №30) 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
vasitəsideyil.
Qeyd:a)"İstifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "təyin olunur" yazısının
"istifadə olunur" yazısı ilə "Qəbul qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə
bilər" yazısının Digər hallarda həkim ilə məsləhətləşməli yazısı ilə əvəz
edilməsi
b) 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 Ezoflora (toz, saşedə № 2 q x 10) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Alisa İlaç Qida
Kozmetik San. Tic.
Ltd. Şti

Türkiyə

13.05.2020

Müsbət

Erbozeta S.p.A

San-Marino

20.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən FEMİTROP (kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: T118, istehsal tarixi:
01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul qadın
xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Feroglobin / Feroqlobin

Ferromed

Buraxılış
forması

Kapsul

Miqdar

2 x 15

Kapsul

Fervis

toz

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Iron (as Ferrous Fumarate - 73 mg) - 24 mg, Zinc (as Zinc Sulphate
Monohydrate - 33 mg) - 12 mg, Copper (as Copper Sulphate dried - 5.6
mg ) - 2 mg, Folic acid - 500 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine
(Vitamin B12) triturated - 0.5% - 1.8 mg) - 9 mcg, Vitamin B6 (as
Pyridoxine hydrochloride - 6.1 mg) - 5 mg

Vitamin C (ascorbic acid) - 60 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12
(cyanocobalamin) - 8 mcg, İron (Ferrous bisglycinate) - 28 mg

2,5 q

Fitoregulo

Kapsul

3 x 10

Flora Vision Dry Eyes

Göz üçün
damcı

15ml

Flora Vision Irritated Eyes

Göz üçün
damcı

Flora Vision Red Eyes

Göz üçün
damcı

15ml

15ml

Suprafer® (of which Bisglycinate iron (of which Iron - 30 mg) - 131.6 mg),
Vitamin C - 100 mg, Folic acid - 0.4 mg, Sugar spheres - 531 mg, Talc 125 mg, Shellac - 103 mg, Hydroxypropyl cellulose - 6 mg, Tartaric acid 3 mg) - 1 g, Baobab (Adansonia digitata L.) fructus powder - 500 mg,
Inulin - 100 mg

Köməkçi maddələr

Non pareil (sugar) seeds, Purified talc,
Sucrose, Potato starch,
Hydroxypropylmethylcellulose, Ethyl
cellulose, Gelatin

Microcrystalline cellulose, Capsule shell:
Gelatine (bovine), Croscarmellose,
Vegetable magnesium stearate, Silica

Fructose, Maltodextrin, Strawberry
flavour, Silicon dioxide, Sucralose

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

IVC Brunel
Healthcare

Böyük
Britaniya

12.05.2020

Müsbət

Nature’s Bounty,
INC

ABŞ

21.05.2020

Müsbət

İnalme S.r.L

Vega İlaç Koz.Gida
Vitex agnus castus fruit dry extract - 300 mg, Vitamin E - 10 mg, Humulus
Rice starch, Natural gelatin, Magnesium
lupulus flower dry extract - 25 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 52
İmalat
stearate, Silicon dioxide
mg, Mentha piperita leaf dry extract - 25 mg
San.Tic.Ltd.Şti

İtaliya

30.04.2020

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feroglobin/ Feroqlobin (kapsul, 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin qeyd
edilməsizəruriridir.

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən FERROMED, kapsul №30 (Seriya nömrəsi: 494582; İstehsal
tarixi: 01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2023)adlı məhsul dəmir, fol
turşusu və vitamin B12- in 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 Fervis (saşe/toz, № 2.5 q x 20) adlı
məhsul orqanizmin dəmirə olan tələbatını ödəmək 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və
stikerdə məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə aid sənədə uyğun olaraq
düzgün qeyd edilməsi,
b)"İstifadə qaydası" bəndində "qadınlar" yazısının əlavə edilməsi zəruridir.

Türkiyə

07.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitoregulo (kapsul № 20) adlı
məhsul qadınlarda hormonal səviyəni tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a) "tərkib", "istifadə qaydaları və doza" və"istifadə sahəsi və əsas
göstərişlər" bəndləridəyişdirilib, rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
b)İstifadə üzrə təlimatda "məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində
"dofaminomimetik təsir" ifadəsi "qadınlarda hormonal səviyəni
tənzimləmək üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ" ilə əvəz olunsun

Natrium hialuronat 0,3%

P-Plus, əsl əzvay (Aloe Vera), kalium
xlorid, kalsium xlorid, maqnezium xlorid,
natrium xlorid, SCO™, izotonik buferli
məhlulda.

Novax Pharma

Monako

30.04.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Flora Vision Dry Eyes, Göz üçün damcı,
15ml" adlı məhsul gözlərdə yaranan quruluğun və yorğunluğun aradan
qaldırılması üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Natrium hialuronat 0,3%

P-Plus, kalendula (gülümbahar) maye
ekstraktı, hamamelis (cadı fındığı) maye
ekstraktı, bağayarpağı maye ekstraktı,
kalium xlorid, kalsium xlorid, maqnezium
xlorid, natrium xlorid, SOK™, izotonik
buferli məhlulda.

Novax Pharma

Monako

30.04.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Flora Vision Dry Eyes, Göz üçün damcı,
15ml" adlı məhsul okulyar allergiya simptomlarını aradan qaldırmaq üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Natrium hialuronat 0,3%

P-Plus, Çobanyastığı (Chamomile)
maye ekstraktı, Çatılotu (Euphrasia)
maye ekstraktı, Sarıkök (Curcuma)
maye ekstraktı, kalium xlorid, kalsium
xlorid, maqnezium xlorid, natrium xlorid,
SCO™, izotonik buferli məhlulda.

Novax Pharma

Monako

30.04.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Flora Vision Dry Eyes, Göz üçün damcı,
15ml" adlı məhsul qızarmış və yorğun gözlər simptomlarını aradan
qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Floran Plus

Buraxılış
forması

Damcı

Miqdar

Kapsul

2 x 10

Forever Calcium

Tablet

1

Ginesilver

G-Lact

Glutamine Powder

Glyciron

Şərbət

100 ml

Vaginal kremgel

5q

Tablet

3 x 10

toz

300 q

Daxilə qəbul
üçün məhlul

Köməkçi maddələr

10 ml

Fomix / Fomiks

Gamalon Plus

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

50 ml

İstehsalçı şirkət

ErgoPharma d.o.o.

Lactobacillus acidophilus - 1.3 x 10 9 CFU, Bifidobacterium bifidum - 1.3 x
10 9 CFU, Lactobacillus rhamnosus - 1.0 x 10 9 CFU, Streptococcus
thermophilus - 0.4 x 10 9 CFU, Maltodextrin - 398.93 mg

GABA - 75 mg, Glycine - 37 mg, Glutamine - 25 mg, Magnesium - 25 mg,
Vitamin B6 - 25 mg

Purified water-88.2%, Butylene glycol-5%, Dimethicone-3%, Argenol
Solution B-1%, Sodium Polyacrylate-1%, Tocopherol-0.7%, Sodium
Stearoyl Glutamate-0.5%, Genistein-0.5%, Sodium hyaluronate-0.1%

L-Glutamine - 100 g

Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg

Gelatin, Potato starch, Magnesium
stearate, Titanium dioxide, Silicon
dioxide

İstehsalçı
ölkə

Sloveniya

Biofaktor Sp.z.o.o

Polşa

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

Rəy tarixi

12.05.2020

28.04.2020

Rəy

“Azerbaijan Medical Group MMC” tərəfindən 30.03.2020-ci il tarixli
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Sloveniyanın “ErgoPharma d.o.o.”
şirkətinin istehsalı olan 93015 seriyalı Floran Plus (məhlul 50 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
Xitam
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş
verilən
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
müraciətlər
Məhlulun həcm i: 8.5 m l( m in 9.1 m l- N S -də verilən lim itə uyğun deyil).
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomix/Fomiks (kapsul, №20) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasının fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamalon Plus (şərbət 100 ml) adlı məhsul
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan məhsul olub,
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə
ki,məhsulun tərkibində olan vitamin B6-ın miqdarı gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər üçün vitamin B6-ın
gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 6 mq-dır)

Deionized water, Sugar, Glycerine,
Lemon flavor, Citric acid, Sodim
metylparaben, Potassium sorbate,
Sucralose

A Pharma Sağlık
Ürünleri A.S

Türkiyə

04.05.2020

Mənfi

Ayrıca qeyd edilməmişdir

New Fa Dem Srl

İtaliya

06.05.2020

Müsbət

yoxdur

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

Nutrix Health Care

Pakistan

08.05.2020

Optimum Nutrition

ABŞ

07.05.2020

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

18.05.2020

Ekspertiza nəticəsi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ginesilver, Vaginal krem-gel, 6x5q” adlı
məhsul vaginit və vaginoz ilə əlaqəli olan quruluğu aradan qaldırmaq
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

“Salco İnternational MMC” tərəfindən 16.03.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın “Nutrix Health Care” şirkətinin
istehsalı olan 001 seriyalı G-Lact (tablet №30) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Orta çəkisi: 1.0495q (0.995-1.005q) 1.000q±0.005q U yğun deyil
Xitam
verilən
Dezinteqrasiya müddəti: həllolm ur (m aks.45dəq.) U yğun deyil
müraciətlər Eyni zamanda məhsulun tərkibində olan fol turşusu gündəlik istehsalın
maksimal yol verilən həddini keçir. Köməkçi maddələrin miqdarı və
funsiyaları göstərilməmişdir. Tərkibə aid məlumatlar təqdim edilən
sənədlərdə m üxtəliflik təşkiledir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glutamine Powder (toz 300 q) adlı
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyciron/Qlisiron( daxilə qəbul üçün
məhlul, 50 ml) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq və mərkəzisinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda rəyə
müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Məhsulun adı

Glycolik Plus

Helinorm

Helmizin-P

Hemifol

Hemobest

Hepanext

HepAS

Buraxılış
forması
xarici istifadə
üçün məhlul

Kapsul

Miqdar

50 ml

2 x 14

Şərbət

100 ml

Şərbət

150 ml

Tablet

Tablet

Tablet

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)
Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >10%-≤25%, Glycolic Acid- >0.1%≤1%

Chirata (Gentiana Chirata plant extract) - 20 mg, Cucurbita Pepo seed
Extract - 50 mg, Teucrium M.V. (plant extract) - 30 mg, Allium Sativum
bulb Extract - 30 mg, Atista Radix root extract - 20 mg, Vernonia
Purified Water, Flavoured Syrup Base,
Sugar, Citric Acid, Canthan gum
Amygdalina flower extract - 30 mg, Rhamnus Frangula (dry roots powder) 30 mg, Clerodendron leaf extract - 50 mg, Mentha Piperita (plant dry
extract) - 20 mg, Tanacetum Vulgare leaf extract - 30 mg

Iron (as Iron bisglycinate) - 14 mg, Rose hips fruits e.s. (Rosa canina,
Maltodextrin and Ascorbic acid) titled to 50% Vitamin C (15 mg) - 30 mg

Iron fumarate - 70 mg, Folic acid - 300 mcg, Cyanocobalamin - 3 mcg,
Ascorbic acid - 80 mg

3 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry
extract - 150 mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helichrysum
arenarium flower dry extract - 50 mg, Tocopherols (Vitamin E) - 7.5 mg,
Alpha lipoic acid - 30 mg

6 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry
extract - 150 mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helichrysum
arenarum flower dry extract - 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg,
Tocopherols (Vitamin E) - 7.5 mg

Şərbət

210 q

İmubest kids

Damcı

30ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir

PolypassTM (inactivated probiotic strain Lactobacillus reuteri, immobilized
Lactose, Silicon dioxide (E551), Gelatin
on maize dextrin) - 200 mg

3 x 10

İmmunoMix Plus

Köməkçi maddələr

Water, Fructose, Strawberry juice,
Lemon juice, Flavoring, Acidifying: Citric
acid, Thickener: Xantham gum,
Preservative: Sodium benzoate,
Potassium sorbate

İstehsalçı şirkət
Promoitalia Group
Spa

Kraft

İtaliya

Rusiya

Rəy tarixi

05.05.2020

29.04.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Glycolik Plus, xarici istifadə üçün məhlul,
1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 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 Helinorm (kapsul, №28) adlı məhsul
mədə mikroflarısının balansını tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bion Corporation
Ltd

Böyük
Britaniya

04.05.2020

Müsbət

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

İtaliya

04.05.2020

Müsbət

Maltodextrin, Tricalcium phosphate,
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Maltodextrin, Tri calcium phosphate,
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Maltodextrin, Tricalcium phosphate,
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Mallow (Malva sylvestris) mucilage leaves freeze-dried extract - 9.1 mg,
Strawberry natural flavour, Sugar Cane,
Echinacea pallida root multifraction freeze dried-extract (Echina 2-LMF) - 3
Water, Lemon natural flavour, Honey
mg, Black Elderberry (Sambucus nigra) fruits concentrate juice - 40.5 mg

İstehsalçı
ölkə

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

05.05.2020

01.05.2020

06.05.2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HELMİZİN (şərbət, 100 ml) adlı
məhsul qurd invaziyalar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Yararlıq müddətirəyə uyğun olaraq göstərilsin

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemifol (şərbət, 150 ml) 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.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemobest (tablet, №30) adlı məhsul
dəmir, vitamin B12 və fol turşusunun 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Müsbət

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

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPAS(tabletl, № 60) adlı məhsul
qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunoMix Plus (şərbət, 210 q) 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi
zəruridir.

Aboca S.p.A

İtaliya

01.05.2020

Müsbət

S.C.Laboratoarele
Medica S.R.L

Rumıniya

04.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

İmunoglukan P4H

Kapsul

4 x 10

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

Magnesium stearate,
Hydroxypropylmethylcellulose, Colour:
E171, E141

Pleuran S.r.O

Slovakiya

15.05.2020

Müsbət

İmunoglukan P4H

Şərbət

120 ml

İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) - 10 mg, L ascorbic acid 10 mg

Fructose, Citric acid, Potassium
sorbate, Water

Pleuran S.r.O

Slovakiya

15.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən İmunoglukan P4H (kapsul, № 40) (Seriya nömrəsi: V8331219,
istehsal tarixi: 03.12.2019, son istifadə tarixi: 30.11.2021) adlı məhsul
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən İmunoglukan P4H (şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: M9927,
istehsal tarixi: 22.01.2020, son istifadə tarixi: 31.12.2021) adlı məhsul
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

3 x 10

Humulus lupulus flower - 100 mg, Valeriana officinalis root dry extract 100 mg, Magnesium sulfate heptahydrate - 50 mg, Melissa officinalis leaf
dry extract - 50 mg, Passiflora incarnata leaf dry extract - 50 mg, GABA 50 mg, Melatonin - 1 mg

Məhsulun adı

İnevra

Tablet

Maltodextrin, Tricalcium fosfate,
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

KaDe-KİD

Şərbət

200 ml

Sorbitol solution 70%, Glycerin
Calcium lactate PLUS (eq. to 70 mg Ca) - 400 mg, Vitamin D3 /
vegetable, Turmeric essential oil,
S.C. Pharmex Rom
Cholecalciferol (eq. to 100 IU Vitamin D3) - 1 mg, Menaquinone-7 (eq. to Carboxymethylcellulose sodium, Sodium
İndustry S.R.L
30 mcg Vitamin K2) - 15 mg
benzoate, Dextrose, Strawberry flavour,
Purified water, Polyethylene glycol

Kalciferol D3

Damcı

30 ml

Alisa İlaç Qida
Kozmetik San. Tic.
Ltd. Şti

Kartil-MS Super Forte

Kapsul

3 x 10

Kom-forte

Şərbət

100ml

Krilom

Şərbət

150 ml

Laxaprim

Kapsul

3 x 10

Glucosamine sulphate potassium chloride - 350 mg, Chondroitin sulphate
sodium - 150 mg, Essential phospholipids - 100 mg, Vitamin C - 2 mg,
Vitamin E - 50 IU, Methyl sulfonyl methane - 125 mg

Talcum, Magnesium aluminum silicate
hydrate, Butylated hydroxy toluene,
Sodium benzoate

Nabros Pharma
Pvt. Ltd

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

Fish oil (Total Omega 3 - 705 mg, EPA - 376 mg, DHA - 235 mg) - 2350
mg,

Deionized water, Xylitol (E 967), Citric
acid (E 330), Orange flavour, Potassium
sorbate (E 202), Sodium benzoate (E
211), Polysorbate 80 (E 433), Xanthan
gum (E 415), Guar gum (E 412),
Sucralose (E 955), Tocopherol-rich
extract (E 306), Calcium acetate

Extract 10:1 of Chicory root (Cichorium intybus) with a content of 90% of
inulin - 150 mg, 4:1 extract of Senna leaves (Cassia angustifolia) with 20%
senozide content, micronized powder of Senna leaves (Cassia
Gelatin, Microcrystalline cellulose, Corn
angustifolia) - 100 mg, 10:1 Plum fruit (Prunus domestica) extract - 50 mg, starch, Talc, Colloidal silicon dioxide,
Buckthorn bark extract (Rhamnus purshiana) containing 20%
Vegetable magnesium stearate
glucofrangulin - 25 mg, 10:1 extract of China bark (Cinchonacalisaya) - 20
mg

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Laboratoarele
Remedia S.R.L

Türkiyə

12.05.2020

Müsbət

Rumıniya

13.05.2020

Müsbət

Türkiyə

12.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Hindistan

04.05.2020

Müsbət

Rumıniya

20.05.2020

Müsbət

Türkiyə

20.05.2020

Müsbət

Rumıniya

05.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İNEVRA(tablet, № 30) adlı məhsul
MSS-nin 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KaDe-KİD (şərbət, 200 ml) adlı məhsul
Ca mineralının, D və K vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Köməkçi maddələr siyahısı rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim
etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən).
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı
məhsulun tərkibində D vitam iniaşkar edilm əm işdir.
Həmçinin, istehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş tərkibə aid sənəddə
məhsulun tərkibində olan D vitamini 1 ml –də qeyd edildiyi halda,
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada 1
damcıda qeyd edilib.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kartil - MS Super Forte (kapsul N 30)
adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığını qorumaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kom-forte (şərbət 100 ml - seriya
nömrəsi: 1130220, istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi:
01.02.2023) adlı məhsul uşaqlarda mədə-bağırsaq traktı problemlərini:
spazmı, meteorizmi aradan qaldırmaq və perilstatikanı normallaşdırmaq
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom (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 və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin
beynəlxalq elm iadlarının qeyd edilm əsizəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laxaprim (kapsul № 30) adlı məhsul
qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi
zəruridir.

Buraxılış
forması

Miqdar

Laytvit

Damcı

15 ml

Lefolat

Tablet

2 x 15

Calcium-L-methylfolate - 400 mcg

Lefolat Plus

Tablet

2 x 15

Calcium-L-methylfolate - 400 mcg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 6
mcg, Potassium iodide (of which Iodine - 50 mcg) - 65 mcg

Məhsulun adı

Legam

Litonefron

Liv-Aktiv

Livolen Plus

Magnez+vitB6

Şərbət

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

150 ml

L - carnitine - 500 mg

Şərbət

150 ml

Polygonum avicularis herb glycerin extract - 500 mg, Equisetum arvense
herb glycerin extract - 350 mg, Solidago virgaurea herb glycerin extract 150 mg, Levisticum officinale root and rhizome glycerin extract - 150 mg,
Rozmarinus officinalis leaf glycerin extract - 50 mg, Phyllantus emblica
fruit glycerin extract - 50 mg, Orthosifon stamineus folium glycerin extract 50 mg, Abies sibirica leaf glycerin extract - 50 mg, Anisum vulgare fruit
essential oil - 50 mg, Mentha piperita leaf essential oil - 50 mg,
Foeniculum vulgare fruit essential oil - 10 mg, Pinus sylvestris leaf
essential oil - 10 mg

Tablet

2 x 15

Tablet

3 x 10

Tablet

2 x 30

Artichoke (Cynara scolumus L., maltodextrins) leaves d.e. 5% Chloregenic
acid - 150 mg, Milk thistle (Silybum marianum Gaertn.) fruits d.e. 80%
Silymarin - 143.75 mg, L-Methionine - 150 mg, L-Glutathione - 10 mg

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Maximum Sağlık
Ürünleri San ve Tic
Ltd Şti

Türkiyə

18.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

“Yusif-Tahir MMC” tərəfindən 15.04.2020-ci il tarixli məktubuna cavab
olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd
Şti” şirkətinin istehsalı olan 4387 seriyalı Laytvit (məhlul 15 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 bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Məhlulun həcmi: 16.5 ml (14.25 -- 15.75 ml). NS-də verilən limitə uyğun
deyildir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur

Microcrystalline cellulose, Dicalcium
phosphate, Vegetable magnesium
stearate, Silicon dioxide

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.05.2020

Müsbət

Microcrystalline cellulose, Dicalcium
phosphate, Vegetable magnesium
stearate, Silicon dioxide

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lefolat (tablet №30) adlı məhsul fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lefolat Plus (tablet №30) adlı məhsul
fol turşusu, B12, B6 vitaminlərinin və yod 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.

Köməkçi maddələr

Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Deionize water

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

13.05.2020

Müsbət

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

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

Türkiyə

12.05.2020

Müsbət

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

Erbozeta S.p.A

San-Marino

19.05.2020

Müsbət

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 300 mg, Alpha - lipoic acid - 50
Cellulose (E 460), Maltodextrin,
mg, Shiitake mushroom (Lentinula edodes) dry extract - 10 mg, Reishi
Tricalcium phosphate (E 341), Opadry II
mushroom (Ganoderma lucidum) extract - 5 mg, Sodium Selenate
yellow 85F32410, Croscarmellose
(Selenium - 50 mcg) - 0.12 mg, DL-alfa-tokoferil asetat (50%) (vitamin E - sodium (E 468), Magnesium stearate
100 IU) - 200 mg
(E470b)
Magnesium (as Magnesium carbonate) - 56.25 mg, Vitamin B6 (as
Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg

İstehsalçı şirkət

Cellulose, Sorbitol, Talc, Magnesium
salts of fatty acids, Polyvinylpyrrolidone

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

22.05.2020

Müsbət

Polski Lek S.A

Polşa

12.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Legam (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litonefron (şərbət, 150 ml) adlı
məhsul sidik-ifrazat sistemin 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 tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liv-Aktiv(tablet, № 30) adlı məhsul
qaraciyərin 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.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasına əsasən Livolen plus (tablet №30) adlı məhsul qaraciyərin
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnez+vitB6(tablet, № 60) adlı
məhsul Mg mineralının və B6 vitaminin əlavə mənbəsi kimi və MSS-nin
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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
vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə
uyğun olaraq tərtib olunm alıdır;
b)yaş həddirəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir.

Buraxılış
forması

Miqdar

Tablet

3 x 10

Mand-Pro PLus F3

xarici istifadə
üçün məhlul

Mand-Pro Plus F6

xarici istifadə
üçün məhlul

Məhsulun adı
Magnimore

Maribiol kids

Mass Builder (chocolate)

Masto-End

Melasom plus

daxilə qəbul
üçün məhlul

toz

Daxilə qəbulu
üçün məhluldamcı

Kapsul

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.05.2020

Müsbət

50 ml

Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >25%-≤50%, Mandelic Acid- >0.1%≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

50 ml

Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >25%-≤50%, Mandelic Acid- >0.1%≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

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

AO LYSİ

İslandiya

30.04.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnimore (Tablet №30) adlı məhsul
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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)İstifadə qaydasında yaş həddinin,
b)Təlimatda rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mand-Pro PLus F3, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mand-Pro Plus F6, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MARİBOL KİDS (daxilə qəbul üçün
məhlul, 240 ml - seriya nömrəsi: PO9227901, istehsal tarixi: 01.12.2019,
son istifadə tarixi: 01.12.2022) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Magnesium acetyl taurate (ATA-Mg)(eq.to 57 mg Magnesium) - 919.5 mg Ludipress, Polyvinylpyrrolidone (E1201),
Croscarmellose sodium (E468),
Magnesium stearate (E470b), Silicon
dioxide (E551)

240 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

2.3 kq

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg,
Vitamin D - 5 mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 1.1 mg, Riboflavin - 1.4
mg, Niacin - 16 mg, Vitamin B6 -1.4 mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin
Maltodextrin, Whey Protein
B12 - 2.5 mcg, D-Biotin -50 mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium Concentrate, Fructose, Sucrose, Waxy
56 mg, Potassium- 300 mg, Calcium - 1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron -2.1
Maize Starch, Reduced Fat Cocoa
mg, Manganese - 0.3 mg, Copper - 0.15 mg, Chromium - 40 mcg, Iodine Powder, Isomaltulose, Flavouring,
22.5 mcg (Amino acid profile, per 100 g protein: Alanine – 4.8 g, Arginine
Thickener (Carboxy Methylcellulose),
– 2.7 g, Aspartic acid – 10.7 g, Cystine – 2.4 g, Glutamic acid – 17.1 g,
Sweetener (Sucralose), Emulsifier (Soy
Glycine – 1.9 g, Histidine – 1.8 g, İsoleucine – 5.7 g, Leucine – 10.5 g,
Lecithin)
Lysine – 9.1 g, Methionine – 1.8 g, Phenylalanine – 3.2 g, Proline – 5.7 g,
Serine – 5.3 g, Threonine – 7.2 g, Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 3 g,
Valine – 5.7 g)

50 ml

Rubus fruits (Rubus idaeusL.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 768 mg,
White willow bark (Salix alba L.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 720
mg, Chaste tree fruits (Vitex agnus-castus L.) concentrated glyceric ex.
E/D: 4/1 - 540 mg, Feverfew aerial parts (Tanacetum parthenium (L.) Sch.
Bip.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 540 mg, Sage leaves (Salvia
Glucose syrup, Sucrester, Aroma, Citric
officinalis L.) d.e. E/D 1:4 - 540 mg, Angelica sinensis root (Angelica
acid, Potassium sorbate, Sodium
sinensis Diels) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 444 mg, California
benzoate, Water
poppy (Eschscholtzia californica Cham) aerial parts concentrated glyceric
ex. E/D: 4/1 - 444 mg, Orthosiphon leaves (Orthosiphon stamineus Bent.)
f.e. E/D: 4/1 - 312 mg, Brassica seeds (Brassica nigra (L.) Koch.) ex - 60
mg (Of which indole-3-carbinol 24 mg)

Gricar Chemical
SRL

1 x 30

L-Tryptophan - 200 mg, L-Glycine - 50 mg, Passion flower dry extract
Fatty acids diglyceryde dicalcium
(Passiflora incarnata) - 15 mg, Pyridoxine hydrochloride – 5 mg, Riboflavin phosphate, Talcum, Magnesium salts of
fatty acids, Silicon dioxide,
- 5 mg, Melatonin - 1 mg, Magnesium citrate – 50 mg, Calcium carbonate
Hydroxypropyl methyl cellulose
– 25 mg

Plameca Plantas
Medicinales Y
Complementos
Alimenticios,S.A

VP Laboratory Ltd

Böyük
Britaniya

İtaliya

İspaniya

07.05.2020

12.05.2020

20.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Builder (chocolate) (toz 2.3 kq)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Masto- end(daxilə qəbulu üçün məhluldamcı, 50 ml) adlı məhsul mastopatiya, menstruasiya önü sindrom,
menstrual tsiklin pozulması və miomalar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ.
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melasom plus (kapsul № 30) adlı
məhsul yuxunu 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.

Məhsulun adı

Melofast

Melosedin

Memori Şarp

Metornit

Nagflor forte

Buraxılış
forması

Miqdar

Tablet

2 x 15

Tablet

2 x 15

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

L-tryptophan - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 80 mg,
Calcium phosphate, Microcrystalline
Valeriana officinalis root dry extract - 25 mg, Matricaria chamomilla flower
cellulose, Sodium croscarmellose,
dry extract - 25 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 25 mg,
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium
Eschscholtzia californica aerial parts dry extract - 25 mg, Tilia cordata
stearate, Silicon dioxide, Iron oxide
inflorescences dry extract - 20 mg, Lavandula officinalis flowering tops dry
Tablet coating:
extract - 20 mg, Passiflora incarnata flowering aerial parts dry extract - 9
Hydroxypropylmethylcellulose,
mg
Microcrystalline cellulose, Stearic acid,
Glycerin, Titanium oxide

Kapsul

3 x 10

Hexaphospholipids - 225 mg, Ginkgo biloba extract - 30 mg

toz

5 q x 30

L-ornitine L-aspartate - 800 mg, Lecithin - 1000 mg, Glutathion - 500 mg,
Methionin - 500 mg, Silymarine - 150 mg, Artichoke (Cynara scolymus)
fruits and anthodiums extract - 300 mg

vaginal şam

2300 mg

PEG-32-30%, PEG-90-25%, Cetyl alcohol-20%, Propylene glycol13.9897%, Polysorbate-60-10%, Colloidal Silver-1%, Sodium hyaluronate0.01%, Lactobacillus Acidophilus-0.0003%

Lactose, Sodium methyl paraben,
Sodium propyl paraben, Magnesium
aluminum silicate hydrate, Talcum

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Nutrix Health Care

Pakistan

08.05.2020

Labomar SPA

İtaliya

21.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

“Salco İnternational MMC” tərəfindən 16.03.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın “Nutrix Health Care” şirkətinin
istehsalı olan 001 seriyalı Melofast (tablet №30) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Orta çəkisi: 0,5207q (0,495 -- 0,5050q) -- (N S ə əsasən uyğun deyildir)
Xitam
verilən
Sərtliyi: 142 N (8 -- 12 N ) (N S ə əsasən uyğun deyildir)
müraciətlər Eyni zamanda köməkçi maddələrin miqdarı və funsiyaları, istifadə olunan
bitkinin növü, xammalı və hansı təsir edici maddəyə əsasən
standartlaşdırılması göstərilməmişdir. Tərkibə aid informasiyalar bir-birini
doğrultmur. Melatonin 18 yaşdan aşağı istifadəsinə icazə verilm ir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur

Müsbət

Nabros Pharma
Pvt. Ltd

Hindistan

06.05.2020

Müsbət

Natural bilberry concentrate, Stevia,
Oligofructose

Saşera-Med MMC

Rusiya

22.05.2020

Müsbət

Ayrıca qeyd edilməmişdir

New Fa Dem Srl

İtaliya

06.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melosedin(tablet,№ 30) adlı məhsul
(Seriya nömrəsi: J0170A , istehsal tarixi:01.01.2020 , son istifadə tarixi:
01.07.2022) MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memori Şarp (kapsul № 30) adlı
məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdıran 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "18 yaşdan yuxarı uşaqlar
və böyüklər" ifadəsinin "18 yaşdan yuxarı şəxslər" ifadəsi ilə əvəz
edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit (toz 5 q, saşe № 30) adlı
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.
b) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nagflor forte, Vaginal şam, 1qx12” adlı
məhsul müxtəlif xarakterli vaginit və vaginoz səbəbilə müşaidə edilən
vaginal quruluğu aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı
məhsulun tərkibində C vitamini - 7.0 mq/tab (30.0 mq/tab olmalıdır),
dəm ir - 1.26 m q/tab (19 m q/tab olm alıdır) aşkar edilm işdir.

Naprim

Tablet

2 x 15

MNC Bitkisel Sağlık
Ürünleri Ltd. Şti

Türkiyə

13.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Həmçinin, Türkiyə Cumhuriyyəti Tarım və Orman Bakanlığından əldə
edilən məlumata əsasən məhsulu istehsal edən şirkətin Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin satışı ilə məşğul olmaq hüququ var.Həmin
istehsalçının istehsal etmək hüququ yoxdur.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

Navi İnfla

Göz üçün
damcı

NBL Probiotic ATP

Nelsa

toz

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

15 ml

Purified water-q.s. to 100%, Distlled water of Rosa Damascena-13.0%,
Distilled water of Curcuma-8%, Discilled water of Emblica officinalis11.0%, PEG 400-0.3%, Poloxamer 188 (Lutrol)-0.015%, Hypromellose0.1%, EDTA disodium salt-0.1%, Potassium hydroxyde-0.01%, Dibasic
sodium phosphate-0.4%, Monobasic sodium phosphate-0.15%, Sodium
Chloride-0.59%, SCO (Stabilized Oxychloro Complex)-0.007

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Novax Pharma

Monako

21.05.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "NAVI İnfla, göz üçün damcı, 15ml" adlı
məhsul kəskin, xroniki və allergik konyunktivit səbəbindən əmələ gələn
simptomrarı aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

2 q x 20

Polydextrose (Fibre, 74 %) - 466.2 mg, Fructooligosaccharide (Fibre, 90
%) - 437.085 mg, Galactooligosaccharide (Fibre, 95 %) - 95 mg, Lascorbic acid (Vitamin C, 100 %) - 25 mg, Lactobacillus casei - 8.2x108
CFU, Lactobacillus rhamnosus - 4.1x108 CFU, Lactobacillus plantarum 4.1x108 CFU, Bifidobacterium lactis - 4.1x108, Vitamin E (DL-alphatocopheryl acetate) - 2 mgα- TE, Riboflavin (Vitamin B2, 100 %) - 0.45
mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6, 82 %) - 0.369 mg, Thiamine
hydrochloride (Vitamin B1, 78 %) - 0.351 mg

Cell Biotech Co.Ltd.

Cənubi
Koreya

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nelsa (kapsul № 30) adlı məhsul sidikifrazat 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "Vaccinium oxycoccos" bitkisinin adı düzgün tərcümə
olunmamışdır, belə ki, "quşüzümü" deyil, "mərcanı" kimi tərcümə
olunmalıdır.

Kapsul

3 x 10

Neyrobut

Şərbət

100 ml

Neyrodoz

Kapsul

3x20

Novarest

Novarest Kids

Tablet

Şərbət

Arctostaphylos uva-ursi leaf extract – 100 mg, Zea mays silk extract – 100
mg, Vaccinium oxycoccos fruit extract – 100 mg, Equisetum arvense herb
extract – 80 mg, Taraxanum officinale root extract – 40 mg, Vaccinium
myrtillus fruit extract – 40 mg

Dextrose, Silicon dioxide.
May contain traces of soy.

Corn starch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida
Kozmetik San. Tic.
Ltd. Şti

GABA - 150 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1.8 mg, Vitamin
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.8 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.5
mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 3 mcg

Purified water, Sugar, Citric acid,
Potassium sorbate

Tyrosine - 110 mg, DL-phenylalanine - 106.7 mg, L-tryptophan - 26.7 mg,
Glutamine - 13.3 mg, Magnesium - 10 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg

Gelatine (capsule shell)

10 x 3

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose,
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide,
Vegetable grade magnesium stearate,
Passion flower dry extract (Passiflora incarnata L.) - 150 mg, Hawthorn
Ethyl cellulose,
dry extract (Crateagus monogina std. 1.8% vitexin) - 150 mg, Melissa
Hydroxypropilmethylcellulose, Glycerin
ofﬁcinalis dry extract (std. 4% rozmarinic acid) - 100 mg, Maqnesium - 150
eur vegetable grade, Medium chain
mg, Vitamin B6 - 3 mg
triglycerides, Oleic acid, Ammonium
hydroxide, Sodium alginate, Stearic
acid, Gum arabic

150 ml

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

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

Türkiyə

18.05.2020

Müsbət

MM VitapharmCom MMC

Moldova

07.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyrobut (şərbət, 100 ml) adlı məhsul
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.

FarmVilar MMC

Rusiya

15.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyrodoz (kapsul, № 60) adlı
məhsul(Seriya nömrəsi: , 020120 istehsal tarixi:01.01.2020 , son istifadə
tarixi: 01.01.2022) B6 vitamin, tirozin,fenilalanin, triptofan, qlutaminin
əlavə mənbəyi və cinsi fəaliyyəti 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin! Belə ki, təqdim olunan
nümünənin qablaşdırılmasında və istifadə üzrə təlimatında göstəriilən
tərkib təqdim olunan normativ sənədlərlə uyğunlaşmır, təqdim olunan
nümunənin içərisində olan içlik vərəqə rus dilindədir.

Primea Limited

Gricar Chemical
SRL

Latviya

İtaliya

21.04.2020

14.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novarest (tablet, №30) adlı məhsul
MSS- nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan bitkilərin Azərbaycan dilində
tərcüməsinin düzgün qeyd edilməsi, (Passiflora incarnata - inkarnat
passiflorası, Melissa officinalis- dərm an bədrənci)
b) İstifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "Qəbul qaydası həkim
tərəfindən tənzimlənə bilər" yazısının "Digər hallarda həkim ilə
məsləhətləşm əli" yazısı ilə əvəz edilm əsi,
d)İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6)
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novarest Kids (şərbət 150 ml) adlı
məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun düzəldilməsi zəruridir.

Məhsulun adı

Novasan

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Vitamin A (retinol palmitate) - 800 mcg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 120
Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose,
mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (DL-alpha
Croscarmellose Sodium, Silicon
tocopherol) - 40 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Nicotinamide Dioxide, Stearic Acid, Magnesium
20 mg, Panthothenic acid - 10 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 400
Stearate, Hydroxypropylmethylcellulose,
mcg, Vitamin B12 - 9 mcg, Biotin - 70 mcg, Vitamin K1 – 50 mcg, Calcium
Hydroxypropyllcellulose, Medium Chain
- 120 mg, İron - 20 mg, Magnesium - 100 mg, Potassium - 40 mg, Zinc Triglycerides, Titanium Dioxide,
25 mg, Selenium - 150 mcg, İodium - 150 mcg, Copper – 2 mg,
Riboflavin, Carmin
Molybdenum – 90 mcg, Manganase – 4 mg

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan (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
vasitəsideyil.
Qeyd: məhsulun miqdarında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy
dəyişdirilir.

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən NOVASAN D3, məhlul 15 ml (Seriya nömrəsi: 0112; İstehsal
tarixi: 01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2023) adlı məhsul vitamin Dnin 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.

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty
acids - 0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids
(EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar 0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100
mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2
mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, Mn 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg,
Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.3 mcg, Vitamin C - 10 mg,
Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic acid - 0.60 mg, Biotin 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine

Nutrichem Diät
Pharma GmbH (for
B.Braun Melsungen
AG)

Almaniya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən NUTRİCOMP STANDART (məhlul, 500 ml) (Seriya nömrəsi:
2001570565 , istehsal tarixi: 03.01.2020, son istifadə tarixi: 02.07.2021)
adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər 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.

3x10

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

Gelatin, Glycerin, Deionized water

Maximum Sağlık
Ürünleri San ve Tic
Ltd Şti

Türkiyə

20.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omeganorm (kapsul №30) adlı məhsul
omeqa 3 yağ turşularının və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda EPA və DHA komponentlərinin
qarşısında "minimum" yazılmasına ehtiyac yoxdur və götürülməsi tövsiyə
olunur.

190 ml

Fish oil omega-3 polyunsatured fatty acid (EPA - 54 mg. DHA - 234 mg) 600 mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 5 mg, Vitamin
A - 0.4 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg

Honey, Natural aroma, Pear juice
concentrate, Lemon juice concentrate,
Polysorbat 20, Water

Medex d.o.o

Sloveniya

21.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OMEQAPİN/OMEGAPIN (şərbət, 190
ml) - seriya nömrəsi: 10911, istehsal tarixi: 01.01.2020, son istifadə tarixi:
01.01.2022) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının və vitaminlərin
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.

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

Nutricomp Standart Neutral

məhlul

500 ml

Omeganorm

Kapsul

OMEQAPİN/OMEGAPIN

Şərbət

toz

Ekspertiza nəticəsi

Sunflower seed oil, Mix of tocopherols

15ml

Ornoflex

Rəy

Müsbət

məhlul

Tablet

Rəy tarixi

04.05.2020

Novasan D3

Ornafer

İstehsalçı
ölkə

Latviya

10x3

Kapsul

İstehsalçı şirkət

Primea Limited

Tablet

Ornacard

Köməkçi maddələr

10 x 3

Soybean lecithin, Softisan, Yellow
L-Carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q-10 - 20 mg, Fish oil Omega-3 beeswax, Gelatin, Glycerin, Iron dioxide,
600 mg
Sorbitol

2 x 15

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose,
Croscarmellose Sodium, Silicon
Dioxide, Vegetable Grade Magnesium
Stearate, Vegetable Grade stearic acid,
Ferrous gluconate - 175.4 mg (iron 20 mg), Vitamin C (ascorbic acid) - 80
Ethyl Cellulose,
mg, Copper gluconate - 700 mcg (copper 96 mcg), Folic acid - 350 mcg,
Hydroxypropilmethylcellulose, Glycerin
Vitamin B12 - 9 mcg
pheur Vegetable Grade, Medium Chain
Triglycerides, Oleic Acid, Ammonium
Hydroxide, Sodium Alginate, Purified
Stearic Acid

1

Hydrolysed collagen - 5000 mg, Glucosamine Sulphate 2KCl - 500 mg,
Chondroitin sulphate - 500 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 400 mg,
Devil’s claw extract (Harpagophytum procumbens) - 50 mg, Bamboo
extract (Bambusa vulgaris) - 150 mg, Horsetail extract (Equisetum
arvense) - 100 mg, Vitamin C - 15 mg

Lemon flaovuring, Citric acid, Sucralose,
Lechitin

Primea Limited

Primea Limited

Primea Limited

Latviya

Latviya

Latviya

22.04.2020

22.04.2020

05.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornacard (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 və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "təyin olunur" yazısının
"istifadə olunur" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornafer (tablet №30) adlı məhsul
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornoflex (toz, saşedə № 30) adlı
məhsul dayaq - hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

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

2 x 15

Calcium (as Calcium carbonate 1000 mg) - 400 mg, Magnesium (as
Magnesium hydroxide 359.7 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulphate
monohydrate 13.7 mg) - 5 mg, Vitamin D (as Vitamin D3 (500 IU/mg) EC
0.4 mg) - 5 mcg

Çeynəmə
tablet

3 x 10

Calcium (as Calcium carbonate DC 1098.9 mg) - 400 mg, Magnesium (as
Magnesium hydroxide DC 399 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc oxide 50%
microencapsulated 12.4 mg) - 5 mg, Copper (as Copper sulphate 50%
microencapsulated 2.6 mg) - 0.5 mg, Manganese (as Manganese
sulphate 50% encapsulated 1.6 mg) - 0.25 mg, Selenium (as Sodium
selenate Anhydrous 61 mcg) - 25 mcg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100
CWS/AM (100000 IU/g) 2 mg) - 5 mcg, Boron (as Disodium tetraborate
2.7 mg) - 0.3 mg

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

Şərbət

150ml

Calcium lactate - 278 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Magnesium chloride (of
which Magnesium - 28 mg) - 230 mg, Zinc gluconate (of which Zinc - 1.5
mg) - 10 mg

Otacı Herbal HOT

toz

1 x 12 qr

Otacı Herbal HOT

toz

Osteocare

Osteocare Çeynəmə tablet

Ostin

Otacı Pastil Portağal

Pikovit 4+

Piulatte Plus (Mango
flavour)/Piulatte plus (Manqo
dadlı)

Tablet

İstehsalçı şirkət

Laleham Healthy
and Beauty

İstehsalçı
ölkə

Böyük
Britaniya

Rəy tarixi

19.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda 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 inqredientlərin Azərbaycan dili ilə
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Çeynəmə tablet (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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda 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 inqredientlərin Azərbaycan dili ilə
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Thompson and
Capper ltd

Böyük
Britaniya

20.05.2020

Müsbət

Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Glucose syrup, Sucrose, Sucralose,
Aroma, Water

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

20.05.2020

Müsbət

Ginger root powder - 240 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg

Saccharose, Ginger flavor, Orange
flavor, Sodium bicarbonate, Cinnamon
flavor, Menthol flavor, Lemon flavor,
Citric acid anhydride, Tricalcium
phosphate, Sunset yellow

Kurtsan Ilacları A.Ş

Türkiyə

29.04.2020

Müsbət

1 x 12 qr

Ginger root powder - 240 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg

Saccharose, Ginger flavor, Orange
flavor, Sodium bicarbonate, Cinnamon
flavor, Menthol flavor, Lemon flavor,
Citric acid anhydride, Tricalcium
phosphate, Sunset yellow

Kurtsan Ilacları A.Ş

Türkiyə

29.04.2020

Müsbət

Sorma Pastil

2 x 12

Ascorbic acid - 7.5 mg

Saccharum, Glucosum, Orange aroma, Kurtsan Ilacları A.Ş
Citric acid, Mint oil, Glyceryl
monostearate, Beta carotene, Propolis

Türkiyə

01.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Çeynəmə
tablet

2 x 15

Sloveniya

20.05.2020

Müsbət

toz

5q

Retinol (as retinol-palmitate) - 600 IU, Cholecalcipherol (vitamin D3) - 80
Lactose monohydrate, Orange oil
IU, Ascorbic acid (vitamin С) - 10 mg, Thiamine nitrate (vitamin В1) - 0,25 05073, Polysorbat 80, Glycerol, Castor
mg, Riboflavin(vitamin В2) - 0,30 mg, Pyridoxine chloride (vitamin В6) - oil, Anhydrous citric acid, Sorbitol, Liquid
0,30 mg, Cyanocobalamin (vitamin В12) - 0,20 mcg, Nicotinamide (vitamin
glucose, Antifoaming agent 1510,
PP) - 3 mg, Calcium pantothenate (vitamin B5) - 1,20 mg, Folic acid - 0,04
Magnesium stearate, Capol 600
mg, Calcium (Ca2+) - 12,5 mg, Phosfor (P5+) - 10 mg
pharma, Liquid paraffin, Povidone,
Titanium dioxide, Sucrose, Colurings

Milk thistle (Silybum marianum) extract - 2.6% (130 mg),
Phosphatidylserin - 2.6% (130 mg), Goats Rue (Galega officinalis L.) 2.1% (105 mg)

KRKA d.d.

Sugar, Soy lecithins, Maltodextrin, Citric
INPHARMA S.p.A.
acid, Flavouring, Silicon dioxide

İtaliya

01.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən OSTİN (şərbət, 150 ml) (Seriya nömrəsi: 0170 , istehsal tarixi:
01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul D3 vitamini və
bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadəsinə dair göstərişlər bəndində "müalicə xarakterli"
tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal HOT (saşe, № 12 - seriya
nömrəsi: 220310, istehsal tarixi: 24.03.2020, son istifadə tarixi:
24.03.2022) adlı məhsul soyuqdəymə və qripin simptomlarını
yüngünləşdirmək üçün tovsiyə 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 Otacı Herbal HOT (saşe, № 12 - seriya
nömrəsi: 220309, istehsal tarixi: 24.03.2020, son istifadə tarixi:
24.03.2022) adlı məhsul soyuqdəymə və qripin simptomlarını
yüngünləşdirmək üçün tovsiyə 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 Pikovit 4+(çeynəmə tablet, № 30) adlı
məhsul (Seriya nömrəsi: L92047, istehsal tarixi: 01.11.2019, son istifadə
tarixi: 01.11.2022)bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 4
yaşdan yuxarı uşaqlar üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Piulatte Plus (Mango flavour)/Piulatte
plus (Manqo dadlı)(toz/saşe, № 5 q x 14) adlı məhsul laktasiyanı 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.
Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda rəyə
müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin əlavə edilm əsizəruridir.
Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun seriyasında texniki
səhvə yol verildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Məhsulun adı

PQAGE Evolution Plus

PROBalans Baby

Buraxılış
forması
xarici istifadə
üçün məhlul

məhlul

Miqdar

3 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)
Aqua - >50%, Chloroacetic Acid - 10%-24.9%, Glycerin - 5%-9.9%,
Sodium Hydroxide - 5%-9.9%, Propylene Glycol – 1%-4.9%, PEG-40
Hydrogenated Castor oil - 1%-4.9%, Mandelic Acid - 1%-4.9% and etc.

Köməkçi maddələr
Ayrıca qeyd edilməmişdir

Olive oil; refined and extra virgin,
Medium-chain triglyceride oil, Corn
starch, Silicon dioxide

İstehsalçı şirkət
Promoitalia Group
Spa

İstehsalçı
ölkə
İtaliya

Rəy tarixi

05.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “PQAGE Evolution Plus, xarici istifadə
üçün məhlul, 1x3.0 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin
korreksiyası 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 PROBalans Baby (məhlul 10 ml) adlı
məhsul D vitamini çatışmamazlığı və bağırsaq mikrofloranın bərpası
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifafdə qaydasının rəyə uyğun olaraq təqdim olunması, İstifadə
üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib
olunması zəruridir.

10 ml

Vitamin D3 solution in medium-chain triglyceride oil, 1.0 MIU/g – 12.3 g (6
drop=400 IU (10 mcg)), Lyophilized culture of Lactobacillus rhamnosus
SP1. 2x10¹¹ cfu/g – 769.6 g

Maize starch, Maltodextrins, Inulin,
Potassium chloride, Magnesium
sulphate, Fructo-oligosaccharides,
Enzymes (Amylases), Vanilla powder,
Manganese sulphate

Haliçfarm İSC

Ukrayna

06.05.2020

Müsbət

PharmaS Ltd

Xorvatiya

05.05.2020

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probilans (kapsul № 20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probilans uşaqlar üçün (toz/saşe-paket
№ 10) adlı məhsul uşaqlarda bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probiocsin (kapsul № 30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proline-F (kapsul, №30) adlı məhsul
dəmir çatışmazlığı 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.

Probilans

Kapsul

1

(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus
faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei
W20, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24,
Lactococcus lactis W19) - 7.2 mg.The total number of viable bacterial
cells is at least 1 x 10⁹ CFU/g

Probilans uşaqlar üçün

toz

1q

(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus
acidophilus W55, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius W57,
Lactococcus lactis W58) - 15 mg.The total number of viable bacterial cells
at least 5 x 10⁸ CFU/g

Rice starch, Maltodextrins

Haliçfarm İSC

Ukrayna

08.05.2020

Müsbət

Probiocsin

Kapsul

1

Lactic acid and bifido bacteria complex (Biﬁdobacterium biﬁdum,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Streptococcus
thermophilus, Biﬁdobacterium longum) - 2x 10⁹ CFU, Saccharomyces
boulardii - 2x 10⁹ CFU

Maltodextrin, Inulin, Gelatin, Titanium
Dioxide

Primea Limited

Latviya

18.05.2020

Müsbət

Kapsul

3 x 10

Iron gluconate (12% Iron) - 158.3 mg, Cyanocobalamin - 0.002 mg,
Ascorbic acid - 34.48 mg

Microcrystalline cellulose, Bovine
gelatine, Magnesium stearate, Silicon
dioxide

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Türkiyə

05.05.2020

Müsbət

şampun

250 ml

Qətran-1.0%, D-pantenol-1.0%, Yatıqqanqalın sulu konsentrantı-0.5%,
Dəmrovotunun sulu konsentrantı-0.5%, Dazının sulu konsentrantı-0.5%,
Çaytikanı yağı-0.5%

Su, Teksapon, Deksiton, Sulfaksinat
dinatrium laureat, Oramiks, DS 8411,
Süfrə duzu, Lamesoft, Nipaqard, Ətirli
ağcaqayın,Katon.

Biolit MMC

Rusiya

29.04.2020

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Psoridont, Şampun, 250ml plastik
flakonda" adlı məhsul kosmetologiyada müxtəlif növ psoriazların,
ekzemaların, seboreyaların kompleks müalicəsi və residivlərinin
profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Purzol (şərbət 120 ml) adlı məhsul qurd
invaziyaları zamanı tövsiyə olunan preparat öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində
BFMQƏ-n tərkibində istifadə üçün qadağan olunan Artemisia absinthum
bitkisindən alınmış inqredient mövcuddur ( bax: 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”-əlavə
2).Həmçinin, məhsulun tərkibində mövcud olan bitki mənşəli
inqredientlərin pediatriada istifadəsi də Avropa Dərman Agentliyi(EMEA)
tərəfindən tövsiyə olunmur.

Proline-F

Psoridont

Purzol

Şərbət

120 ml

Pumpkin dry extract (Cucurbita pepo L. var. Oleifera PIETSCH seeds) 999.6 mg, Garlic dry extract (Allium Sativum L. bulb) - 999.6 mg, Cloves
(Eugenia Caryophyllata. THUNB flos) - 199.8 mg, Artichoke dry extract
(Cynara scolymus L., leaves) - 199.8 mg, Tanacetum dry extract
(Tanacetum Parthenium SCH. BIP. capitula) - 150 mg, Absinthium dry
extract (Artemisia absinthum L. floribus) - 99.6 mg, Gentian fluid extract
(Gentiana lutea L., radix) - 99.6 mg

Pyruvic-Pro F2S

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Propylene Glycol- >75%-≤100%, Pyruvic Acid- >0.1%-≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

Pyruvic-Pro F4S

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Propylene Glycol- >75%-≤100%, Pyruvic Acid- >0.1%-≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

Pyruvic-Pro Plus F2S

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >10%-≤50%, Pyruvic Acid- >0.1%≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

Water, Fructose, Aroma, Citric acid,
Potassium sorbate

Promo Pharma

İtaliya

28.04.2020

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pyruvic-Pro F2S, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pyruvic-Pro F4S, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pyruvic-Pro Plus F2S, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Pyruvic-Pro Plus F4S

Buraxılış
forması
xarici istifadə
üçün məhlul

Miqdar

50 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)
Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >25%-≤50%, Pyruvic Acid- >0.1%≤1%

Köməkçi maddələr
Ayrıca qeyd edilməmişdir

İstehsalçı şirkət
Promoitalia Group
Spa

İstehsalçı
ölkə
İtaliya

Rəy tarixi

05.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pyruvic-Pro Plus F4S, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı
məhsulun tərkibində C vitamini - 35.83% ( NS-əsasən 80.0 - 120.0%),
dəm ir - 14.46% (N S -ə əsasən 80.0 - 120% ) aşkar edilm işdir.

Qanalin Forte

Quick Sleep-Sueno Rapid /
Kvik Slip-Sueno Rapid

Ramix-Bio

Reasist

Renalin

Tablet

məhlul

10 ml

toz

5g

Kapsul

30

Saccharomyces boulardii - 10⁹, Streptococcus thermophilus - 10⁹,
Bifidobacterium lactis - 10⁹, Lactobacillus reuteri - 10⁹, Lactobacillus
rhamnosus - 10⁹

Vaccinium oxycoccos fruit extract - 500 mg, D-mannose - 400 mg,
Arctostaphylos uva ursi leaves extract - 150 mg, Potassium citrate - 20
mg, Magnesium citrate - 20 mg

14.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Water, Polysorbate 80, Glycerin, Citric
acid, Potassium sorbate, Sucralose,
Sodium benzoate, Mix of natural
tocopherols

Farmalink S.L

İspaniya

30.04.2020

Müsbət

Oligofructose, Inulin

Saşera-Med MMC

Rusiya

21.05.2020

Müsbət

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Silicone dioxide, Gelatine

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

08.05.2020

Müsbət

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Türkiyə

30.04.2020

Müsbət

Hyaluronic acid-2.2%, Sodium hydroxide-0.330%, Hydrochloric acid0.586%, Phosphoric acid-0.036%, BDDE-0.127%, L-Glycine-0.1%, LProline-0.100%, Water for injection

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Revitacare SAS

Fransa

15.05.2020

Müsbət

6x5

Alpha-Lipoic Acid - 100 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, L-Carnitine - 300
mg, Vitamin E - 36 mg, Selenium (as Sodium selenite heptahydrate) - 83
mcg (276.5 mcg)

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

Maximum Sağlık
Ürünleri San ve Tic
Ltd Şti

Türkiyə

01.05.2020

Müsbət

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Propylene Glycol- >75%-≤100%, Salicylic Acid- >0.1%-≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Propylene Glycol- >75%-≤100%, Salicylic Acid- >0.1%-≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

3 x 10

inyeksiya üçün
gel

1 ml

Tablet

Sali-Pro F1

Sali-Pro F2S

Roicard

Melatonin - 1 mg, Bitter orange (Citrus aurantium ssp amara) essential oil 50 mcg

Türkiyə

Maltodextrin, Calcium carbonate,
Magnesium salts o fatty acids

Tablet

Revitafill Xtra 2

MNC Bitkisel Sağlık
Ürünleri Ltd. Şti

2 x 15

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

Həmçinin, Türkiyə Cumhuriyyəti Tarım və Orman Bakanlığından əldə
edilən məlumata əsasən məhsulu istehsal edən şirkətin Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin satışı ilə məşğul olmaq hüququ var.Həmin
istehsalçının istehsal etmək hüququ yoxdur.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Quick Sleep-Sueno Rapid / Kvik SlipSueno Rapid (məhlul, 10 ml) adlı məhsul yuxu prosesini 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 qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin və
bitkinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin "Narınc" kimi qeyd edilməsi
zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ramix Bio (toz 5 q, saşe № 10) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Yaş həddi və dozalanma rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reasist (kapsul № 30) adlı məhsul
sidik 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "2 həftədən artıq təyin
edilməməlidir" yazısının "2 həftədən artıq istifadə edilməməlidir" yazısı ilə
əvəz edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renalin (tablet, № 30) adlı məhsul
böyrək və sidik-sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda Adi lobya bitkisinin istifadə edilən xammalının rəyə müvafiq
olaraq düzgün qeyd edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Revitafill Xtra 2, inyeksiya üçün gel, 2x1.0
ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Roicard (tablet, №30) adlı məhsul
orqanizmin ümumi müqavimətini artırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sali-Pro F1, xarici istifadə üçün məhlul,
1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sali-Pro F2S, xarici istifadə üçün məhlul,
1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Sali-Pro Plus F1

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >25%-≤50%, Salicylic Acid- >0.1%≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

Sali-Pro Plus F2S

xarici istifadə
üçün məhlul

50 ml

Aqua/Water- >50%-≤75%, Glycerin- >25%-≤50%, Salicylic Acid- >0.1%≤1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

05.05.2020

Müsbət

Sambovin Kids

Şərbət

150 ml

Beta Glucan (from mushroom and oats) - 125 mg, Vitamin C - 90 mg,
Vitamin E (DL- alpha tocopheryl acetate)- 35 mg, Selenium - 125 mcg,
Zinc (as gluconate) - 21 mg

Water, Sorbitol liquid, Apple syrup,
Xanthan gum, Pineapple flavoring,
Lemon flavoring, Sodium benzoate,
Potassium sorbate, Citric acid

Primea Limited

Latviya

22.04.2020

Müsbət

Samerin

Tablet

Sanosed

Sanuslak

Tablet

Kapsul

3x8

S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, Silybum
marianum Gaert., fruit dry extract 80% - 175 mg (of which sylimarin 140
mg), Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Mannitol,
Truffini&Regge
Fatty acids, Magnesium oxide,
Farmaceuticl S.r.L
Hydroxypropyl cellulose, Silicon dioxide,
Magnesium salts of fatty acids, Talc,
Titanium dioxide, Etilcellulose,
Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide,
Glycerol, Carnauba wax, E 133

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

1

3 x 10

Lactobacillus Rhamnosus - 1 billion cfu (41.7 mg), Lactobacillus Reuteri 1 billion cfu (41.7 mg), Lactobacillus Acidophilus - 1 billion cfu (41.6 mg)

Fructooligosaccharide, Lactose,
Capsule shell (Gelatin)

Bion Corporation
Ltd

İtaliya

Türkiyə

Böyük
Britaniya

14.05.2020

08.05.2020

05.05.2020

Müsbət

Ekspertiza nəticəsi
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sali-Pro Plus F1, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sali-Pro Plus F2S, xarici istifadə üçün
məhlul, 1x50 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sambovin Kids (şərbət 150 ml) adlı
məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "təyin olunur" yazısının
"istifadə olunur" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN(tablet № 24) adlı məhsul
qara ciyərin 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 dərm an vasitəsideyil.
Qeyd1: a)tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.
keçirilməsiQ AY D A S I”
Belə ki, təqdim olunan nümünənin qablaşdırılması və istifadə
üzrə təlimat təqdim olunan sənədlərlə uyğunlaşmır.

“Goldfarm MMC” tərəfindən 19.03.2020-ci il tarixli məktubuna cavab
olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan SS-001 seriyalı Sanosed
(tablet №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir.
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı
müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı
Xitam
tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun
verilən
deyildir.
müraciətlər
Eyniliyin təyini: qamma-amin-yağ turşusu -- qeyri-məqbul test, qlisin -qeyri-məqbultest.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanuslak (kapsul, №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə
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.

Məhsulun adı

Sedin Plus

Buraxılış
forması

Damcı

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Bereket İlac
Kozmetik San.
Tic.A.Ş

50 ml

İstehsalçı
ölkə

Türkiyə

Rəy tarixi

12.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

“Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən 27.02.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş”
şirkətinin istehsalı olan EX2020-039 seriyalı Sedin plus (məhlul 50 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 bəzi göstəricilər istehsalçı
tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun
Xitam
deyildir.
verilən
Məhlulun xarici görünüşü: tünd qəhvəyi rəngli, qeyri-şəffaf, xarakterik
müraciətlər
qoxulu məhlul(N S də rəng haqqında m əlum at təqdim olunm ayıb)
Sıxlıq: 1,1748q/ml (1,000q/ml ±10%) (NSə əsasən uyğun deyildir)
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

ŞƏFA VİTAMİNİ

Selen

Şərbət

100 ml

Herba Flora MMC

Tablet

2

Selenium (from L-selenomethionin) - 110 mcg

Simbavit

Şərbət

150 ml

Vitamin C - 60 mg, DL-alpha-tocopherol acetate 50% (Vitamin E - 8 IU) 16 mg, Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 5 mg) - 13.7 mg, Beta glucan
75% (Beta glucan - 10 mg) - 13 mg, Vitamin B3 - 8.5 mg, D-pantothenate,
calcium (Vitamin B5 - 3.5 mg) - 3.8 mg, Manganese sulfate (Manganese 1 mg) - 30.77 mg, Retinil palmitate (Vitamin A - 1667 IU) - 1.663 mg,
Cyanocobalamin (0.1%) (Vitamin B12 - 1.5 mcg) - 1.5 mg, Riboflavin 5phosphate, sodium (Vitamin B2 - 0.9 mg) - 1.2 mg, Thiamin hydrochloride
(Vitamin B1 - 0.8 mg) - 1.07 mg, Pyridoxin hydrochloride (Vitamin B6 - 0.5
mg) - 0.61 mg, Vitamin D - 400 IU, Folic acid - 300 mcg, Sodium selenite
(Selenium - 45 mcg) - 0.099 mg, Potassium iodide (İodide - 75 mcg) 0.098 mg, Vitamin K - 20 mcg, Biotin - 15 mcg

SMARTEX

Kapsul

2X15

Stevia

Turozil Honey & Lemon
lozenges

Turozil Ginger Lozenges

Ultra Fol Turşusu /Ultra Folic
Acid

Daxilə qəbul
üçün
konsentrat

sorma tablet

sorma tablet

Tablet

30 ml

Stevia concentrated extract - 100%

Azərbaycan

Xitam
verilən
müraciətlər

Microcrystalline cellulose, Magnesium
salts of fatty acids, Silicon dioxide

Olimp Laboratories
Sp. z.o.o

Polşa

01.05.2020

Müsbət

Water, Sugar, Glycerol (E422),
Polysorbate 80 (E433), Citric acid
(E330), Gum arabic (E414), Xanthan
gum (E415), Orange flavour (S 25695E/01), Lemon flavour
(31835020730000), Sodium hydroxide
(E524), Potassium sorbate (E202),
Sodium benzoate (E211), Calcium
acetate (E263)

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

19.05.2020

Müsbət

Rad Gida
Laborotuvari ve İlaç
Sanayi Ticaret
Limited Şirketi

Türkiyə

12.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

Meqan 2000 MMC

Rusiya

yoxdur

2x 12

Cinnamomum Camphora Nees & Eberm - 0.18 mg, Mentha Piperita - 5.75
mg, Eucalyptus Globulis Labill - 1.5 mg, Citrus sinensis - 0.5 mg,
Glycyrrhiza Glabra - 2.2 mg

2x12

Cinnamomum Camphora Nees & Eberm - 0.18 mg, Mentha Piperita - 5.75
mg, Eucalyptus Globulis Labill - 1.5 mg, Zingiber officinale - 0.5 mg,
Glycyrrhiza Glabra - 2.2 mg

Sugar, Liquid glucose, Purified water,
Ginger flavour, Tartrazine colour

Lozen Pharma Pvt.
Ltd

Hindistan

Folic Acid – 400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

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

Thompson and
Capper ltd

Böyük
Britaniya

30 x 2

20.05.2020

Sugar, Liquid glucose, Purified water,
Honey flavour, Lemon flavour,
Tartrazine colour

Lozen Pharma Pvt.
Ltd

Hindistan

30.04.2020

08.05.2020

08.05.2020

13.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen (tablet, №30) adlı məhsul selen
elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
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
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində məhsulun tərkibinin
rəyə və istehsalçının təqdim etdiyi sənədə uyğun olaraq qeyd edilməsi
zəruridir.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stevia (daxilə qəbul üçün konsentrat,
30 ml) adlı məhsul şəkər əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan qida məhsulu
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və dərman vasitəsi
deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turozil Honey & Lemon lozenges
(tablet № 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin
profilaktikasında 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 Turozil Ginger Lozenges (tablet № 24)
adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikasında 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 Ultra Fol Turşusu /Ultra Folic Acid
(tablet №60) adlı məhsul fol turşusu və vitamin B12 -nin əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Məhsulun adı
Ultra Vitamin D (D3) 1000 IU

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Tablet

2 x 48

Vitamin D3 - 1000 IU (25 mcg)

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

Thompson and
Capper ltd

Böyük
Britaniya

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Uva ursi
(Arctostaphylos Uva Ursi) herb dry extract - 80 mg, Vitamin C - 50 mg,

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Gelatin capsule

300 ml

D-mannoza - 350 mg, Vaccinium oxycoccos fruit extract - 280 mg,
Orthosiphon stamineus leaves extract- 200 mg, Hydrangea arborescens
root extract- 150 mg, Eupatoriadelphus purpureus root extract- 120 mg,
Chanca Piedra leaves , flowers, seeds and stems extract - 100 mg,
Equisétum arvénse herba extract - 100 mg

Sugar, Water, Sodium benzoate,
Potasium sorbate, Orange flavor

Kapsul

10 x 3

Fish oil – 500 mg (250 mg DHA/50 mg EPA), Potassium – 40 mg (as
potassium orotate), Magnesium (as Magnesium oxide) - 120 mg, Inositol 80 mg, Vitamin E natural (D-alpha-tocopherol) - 40 mg, Vitamin B3
(Nicotinamide) - 30 mg, Coenzyme Q10 - 25 mg, Dihydroquercetin - 20
mg, Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg

Vazosmin

Kapsul

1

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

Venomed

Tablet

15x1

Urozed

Kapsul

1

Utidoc

Şərbət

Vascard

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

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

14.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin D (D3) 1000 IU (tablet
№96) 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.

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urozed (kapsul № 30) adlı məhsul
sidik yollarının iltihab xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası zamanı
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə
əsasən Utidoc (şərbət, 300 ml) (Seriya nömrəsi: UT-00663 , istehsal
tarixi: 01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul böyrək və
sidik yollarının xəstəliklərində profilaktika məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə
görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib və yaş həddi rəyə
müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Türkiyə

19.05.2020

Müsbət

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

08.05.2020

Müsbət

Sunflower oil, Sunflower lecithin,
Softisan, Beeswax, Gelatin, Glycerin,
Red Iron oxide, Titanium dioxide

Primea Limited

Latviya

05.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vascard (kapsul №30) adlı məhsul
orqanizmin müqavimətini gücləndirmək 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.

Gelatin, Magnesium stearate,
Micricrystalline cellulose, Silicone
dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

08.05.2020

Müsbət

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.

Naturmed İlaç
Kimya ve Kozmetik
San. Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə

14.05.2020

Xitam
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı açıqsarımtıl-qəhvəyi rəngli, oval formalı, çilli, bir tərəfində istehsalçının loqotipi
verilən
müraciətlər
olan tablet (NSdə dəqiq rəng, çillər və loqotip haqqında məlumat
verilməyib) olduğu aşkar edilmişdir.Həmçinin,təqdim edilən normativ
sənədlərdə m əhsulun orta çəkisibardə m əlum at qeyd edilm əyib.
Bundan başqa, tərkibə aid sənəddə At şabalıdı bitkisinin
standarlaşdırıldığı maddənin adı qeyd edildiyi halda, onun miqdarı
göstərilm əyib.

Vitaboron

Tablet

2x15

Rad Gida
Laborotuvari ve İlaç
Sanayi Ticaret
Limited Şirketi

Türkiyə

14.05.2020

Xitam
verilən
müraciətlər

“Mango Natural MMC” tərəfindən 14.04.2020 -ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Rad Gida Laborotuvari ve İlaç
Sanayi Ticaret Limited Şirketi “ şirkətinin istehsalı olan X-2204 seriyalı
Vitaboron (tablet №30 ) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olubolmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri
zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə
uyğun deyildir.
Orta çəkisi: 44.388q/30tab. ( 41.65q/30tab ±2% ) U Y Ğ U N D E Y İL
Eyni zamanda köməkçi maddələrin miqdarları və funksiyaları
göstərilm əm işdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Məhsulun adı

Vita-Lizin

Vitazim

Vitmakol

Buraxılış
forması

Miqdar

Şərbət

200 ml

Tablet

2x10

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

L-carnitine - 200 mg, L-lysine - 60 mg, Thiamine hydrochloride - 6 mg,
Riboflavin - 6 mg, Niacinamide - 6 mg, D-calcium pantothenate - 5 mcg,
Carob syrup, Glycerin, Sodium
Pyridoxine hydrochloride - 1 mcg, Cyanocobalamin - 3 mcg, Tocopherols - benzoate, Potassium sorbate, Deionize
water
10 mg, Ascorbic acid - 60 mg, Magnesium sulphate - 40 mg, Iron fumarate
- 28 mg, Zinc sulphate heptahydrate - 10 mg

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

Tablet

4 x 15

Vuka Vuka

Tablet

2 x 10

Securinega virosa root extract - 100 mg, Heteromorpha arborescens root
extract - 100 mg, Carissa edulis root and rhizoma extract - 80 mg,
Triumfetta welwitschii above ground part extract - 80 mg, Ozorea
reticulata root extract - 40 mg,

Xromin

Kapsul

3 x 10

Chromium picolinate (eq. to 12.5 mcg Cr) - 100 mcg, Vitamin B6 (as
Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Curcuma longa standardised extract.
95% curcumin - 3 mg

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

İstehsalçı şirkət

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

Gemini
Pharmaceuticals.
Inc

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Türkiyə

06.05.2020

Müsbət

ABŞ

05.05.2020

Müsbət

Ekspertiza nəticəsi
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita-Lizin (şərbət, 200 ml) adlı məhsul
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibi rəyə uyğun olaraq
(istehsalçının təqdim etdiyitərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitazim (tablet № 20) adlı məhsul
həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

“Salco İnternational MMC” tərəfindən 16.03.2020-ci il tarixli məktubuna
cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın “Nutrix Health Care” şirkətinin
istehsalı olan 001 seriyalı Vitmakol (tablet №30) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
Orta çəkisi: 0.6141 q (600 m q ±5 m q) uyğun deyil
Xitam
verilən
Sərtliyi: 114 N (8-12 N ) uyğun deyil
müraciətlər Eyni zamanda köməkçi maddələrin miqdarı və funsiyaları, istifadə olunan
bitkinin növü, xammalı və hansı təsir edici maddəyə əsasən
standartlaşdırılması göstərilməmişdir. Tərkibə aid informasiyalar bir-birini
doğrultmur. B12 vitamininin miqdarı gündəlik istehsakın yolverilən
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsim əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Nutrix Health Care

Pakistan

08.05.2020

Lactose, Calcium stearate

Vitamer MMC

Rusiya

19.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vuka Vuka(tablet № 20) adlı məhsul)
(Seriya nömrəsi: 030619 , istehsal tarixi: 01.06.2019, son istifadə
tarixi:01.06.2022 ) yetkin kişilərdə cinsi zəifliyi zamanı tövsiyə olunan
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır, təqdim
olunmuş dosyeya uyğun olaraq.Belə ki, təqdim olunan nümünənin
qablaşdırmasında Azərbaycan dilində stiker yox idi. İstifadə üzrə təlimat
rus dilində idi.
b) Carissa edulis bitkisinin adı rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Microcrystalline cellulose, Magnesium
stearate, Silicon dioxide,
Polyvinylpyrrolidone

S.C. Pharmex Rom
İndustry S.R.L

Rumıniya

08.05.2020

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xromin (kapsul, № 30) adlı məhsul
xrom mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi, həmçinin metabolik
prosesləri yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Məhsulun adı

Zestrong

Zinco Green

Buraxılış
forması

Tablet

daxilə qəbul
üçün məhlul

Miqdar

1

150 ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Humulus lupulus flower dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root dry
extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Passiflora
incarnata flower dry extract - 100 mg, Leonurus quinquelobatus herb dry
extract - 100 mg, Magnesium citrate - 100 mg, Melatonin - 1 mg

Zinc sulfate heptahydrate - 17.69 mg, Ascorbic acid - 10 mg

Köməkçi maddələr

İstehsalçı şirkət

Microcrystalline cellulose, Cornstarch,
PVP, Magnesium stearate, Silicon
dioxide

Alisa İlaç Qida
Kozmetik San. Tic.
Ltd. Şti

Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Xanthan gum, Glycerin (vegetable
based), Deionized water

Ensa MNS GİDA
Takviyeleri Üretim
ve Araştırma
Merkezi

İstehsalçı
ölkə

Türkiyə

Türkiyə

Rəy tarixi

06.05.2020

19.05.2020

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zestrong(tablet № 45) adlı məhsul
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:a)Hər iki qablaşdırmanın(ilkin və ikincili) üzərində tərkib haqqında
məlum at uyğunlaşsın və rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b)İstifadə üzrə təlimatda hamilələrə istifadəsinə dair tövsiyələr
haqqında məlumat ləğv olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinco Green (daxilə qəbul üçün
məhlul, 150 ml) adlı məhsul C vitamini və sink mineralının əlavə mənbəyi
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Tərkib və buraxılış forması rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

