Məhsulun adı

Buraxılış
forması

Miqdar

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

Aqua, Ascorbic Acid, C12-15 Alkyl
Benzoate, Cetyl Alcohol, Diazolidinyl
Allantoin 0.009%, Aloe Barbadensis Leaf Juice 36.5162% , Chamomilla
Urea, Dimethicone, Glyceryl Stearate,
Recutita Flower Extract 0.09%, Soluble Collagen 0.018%, Sodium
Hydrogenated Polyisobutene, Stearic
Hyaluronate 0.0009%, Hydrolyzed Elastin 0.018%, Methyl Gluceth-20
Acid, Triethanolamine, Methylparaben,
2.7%, Prunus Armeniaca Kernel Oil 1.53%, Simmondsia Chinensis Seed
Parfum, PEG-100 Stearate,
Oil 0.009%, Sodium PCA 0.045%, Sorbitol 2.7%
Polysorbate 60, Propylparaben,
Tocopherol

İstehsalçı şirkət

İstehsalçı
ölkə

Rəy tarixi

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

05.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul üz,əl və bədən dərisi üçün nəmləndirici kosmetik
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Aloe Moisturizing Lotion

losyon

118 ml

Aspermin 30 sachets

saşe

N30

Fructose-200 mg, L-arginine-250 mg, acetyl L-carnitine-250 mg,
glutathione-100 mg,epimedium extract - 50 mg, coenzime Q 10 -40
mg,zinc-15 mg, selenium-50 mcg, vitamin C-50 mg, Vitamin E-10IU, Vit
B6- 2 mg, B9 – 0,2 mg, B12 – 2 mcg

maltodextrin, sucralose

Veqa İlaç Kozmetik
Qida İmalat
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

04.09.2018

Müsbət

BCAA 5000 powder 380 g

toz

380 g

L-Leucine 2.5 g, L-Isoleucine 1.25 g, L-valine 1.25 g

Natural & Artificial Flavors, Citric acid,
Inulin, Sucralose, Tartaric acid, Silicon
dioxide, FD&C Red #40

Optimum Nutrition

ABŞ

25.09.2018

Müsbət

01 Essentials by Siberain Health Beaty Vitamins (550 mq/kap) Taurin
213.5 mq,Vitamin A 1.2 mq,Vitamin D3 0.01 mq,Vitamin E 15 mq, Vitamin
K1 0.09 mq, Vitamin B1
Trimeqavitals all natural beta-carotene in sea buckthorn oil (500 mq/kap)
:Beta-karotin 6 mq, Vitamin E 28.5 mq, Çaytikanı yağı 450 mq
1.75 mq, Vitamin B2 1.83 mq, Vitamin B6 2.25 mq, Vitamin B12 0.00387
mq, Vitamin C 127 mq, Vitamin PP 17.9 mq, Fol turşusu 0.56 mq,
Pantoten turşusu 6.3
mq,Koenzim Q10 19.6 mq, Biotin 0.14 mq. 02
Plants: sea buckthorn oil.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

Süd zülalının konsentratı 61 %, kakao tozu 10 %, laktuloza 7 %, yulafdan
alınmış beta- qlukan 1 %, zəncəfil tozu 3%, l-karnitin 2 %, qamma linolein bağayarpağı toxumlarının qabığı 12 %,
turşusunun tozu 1%,
steovizid 0.5 %
omega-3 1 %, aserola ekstraktı 0.5 %, momordika ekstraktı 1 %

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

30

Taurin 350 mq, Soya ekstraktı 110 mq, Qenistein Geni Vida 350 mq
(izoflovanlar 35 mq), Natrium hialuronat 23.5 mq,Vitamin D3 (Vitamin D3
15 mkq) 5 mq, fol turşusu0.5 mq

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

kapsul

30

Taurin 350 mq, Soya ekstraktı 110 mq, Qenistein Geni Vida 350 mq
(izoflovanlar 35 mq), Natrium hialuronat 23.5 mq,Vitamin D3 (Vitamin D3
15 mkq) 5 mq, fol turşusu0.5 mq

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

Denora Forte

damcı

7 ml

vitamin D3 (cholecalciferol) - 4,74 mg (1 damcı - 400 IU)

Extract of spinach leaves 3: 5(solvent
vegetable oil), tocopheryl acetate

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

19.09.2018

Müsbət

Desirial

iny/m

1 ml

cross-linked sodium hyaluronate-19 mg/g

mannitol, phosphate buffer

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Elbifid

kapsul

15

Bifidobakteriya konsentratı (B. Bifidum 15 mq, B. breve 30 mq, B.
infantis 30 mq, B. longum 25 mq) 5.05x109 KƏV, Laktobakteriya
konsentratı
(L. acidophilus 15 mq, L. casei 20 mq, L. plantarum 15 mq) 3.2x109
KƏV

pektin

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

24.09.2018

Müsbət

ElemVitals Ca

kapsul

60

Kalsium karbonat 432 mq, Kalsium hidroksiapatit 18 mq, Soya ekstraktı
30 mq, Qatırquyruğu ekstraktı 30 mq, Kalsium 176.5 mq, Vitamin D3 4.14
mkq,Vitamin C 54 mq, Vitamin B6 1.35 mq,Vitamin K1 92.1 mkq, Sink
4.91 mkq, Manqan 0.82 mq, İzoflavonlar 12 mq

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Beauty Box 2 in 1

kapsul

60

Body Compliment

toz

350 g

Chronolong (Xronolonq)

kapsul

Chronolong (Xronolonq)

Qeyd edilməyib.

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici nqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdirilməsı,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici nqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdirilməsı,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: : Növbəti istehsal prosesində qablaşma və istifadə üzrə təlimatda
məhsulun istifadə qaydasının yuxarıda qeyd olunan şəkildə tərtib
olunması zərurihesab olunur.
Adı çəkilən məhsul qadınlarda genital bölgənin korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mədə-bağırsaq sisteminin
funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdırılməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdırilməsi və ikincili qablaşdırma və
azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin
göstərilməsi zəruridir.

Elemvitals Ca 40% N60

tablet

N60

Kalsium karbonat 600 mq, Premiks H33792 (vitamin və mineral
kompleksi) 90 mq, kalsium bisqlisinat 50 mq, soya ekstraktı 30 mq,
qatırquyruğu ekstraktı 30 mq

Mikrokristallik selluloza, kalsium
stearat

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

24.09.2018

Müsbət

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

Elemvitals Mg

kapsul

60

Maqnezium sitrat 400 mq (Maqnezium 58 mq), Pişikotu ekstraktı 50 mq
(Seskviterpen turşuları valerian turşusu nəzərə alınmaqla 0.125 mq),
Yemişan çiçəyinin və
yarpaqlarının ekstraktı 25 mq (Viteksin-2 ramnozid və hiperozid 0.45
mq), Baykal başliqotu bitkisinin ekstraktı 25 mq (Baykalin 2.5 mq)

Elemvitals Zn

kapsul

60

Sink orotat 50 mq, sink laktat 35 mq, sink sitrat 30 mq (Sink 25.1 mq),
mis sitrat 3 mq (mis 1 mq ),Exinaseya ekstraktı 102 mq, Aserola
ekstraktı 100mq,İtburnu ekstraktı 50 mq,Vitamin C 18.25 mq, Fenol
birləşm ələri4 m q
mq, Aserola extraktı 100 mq, İnulin 90 mq, İtburnu extraktı 50 mq

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

24.09.2018

Müsbət

30 ml

Pişikotu bitkisinin kökü və kökümsovları 1600 qr, Çəhrayı radiola
bitkisinin kökü və kökümsovları 1500 qr, Tikanlı eleuterokok bitkisinin
kökü və köküm sovları1500 qr,
Damotu bitkisinin otu 1500 qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 843 qr, Aptek
çobanyastığı bitkisinin çiçəkləri 170 qr, Çöl qatırquyruğu bitkisinin otu
170, Dərm an gülüm baharı
bitkisinin çiçəkləri 150 qr, İstiotlu nanə bitkisinin yarpaqları 150 qr,
Mərcangilə bitkisinin yarpağı140 qr Tozağacıtum urcuqları140 qr
bitkisinin çiçəkləri 150 qr, İstiotlu nanə bitkisinin yarpaqları 150 qr,
Mərcangilə bitkisinin yarpağı 140 qr Tozağacı tumurcuqları 140 qr

Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil
spirti, kalium sorbat, içməli su

Qeonek Sib MMC

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

Şirin biyanın kökləri və kökümsovları 2000 qr, Yemişanın meyvələri 1500
qr, Tikanlı eleuterokokun kökləri və kökümsovları 1500 qr, Arı südü 1000
qr, Propolis 702 qr,
Qalınyarpaq badanın kökümsovları 200 qr, Adi başınağacının meyvələri Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil
spirti, kalium sorbat, içməli su
200 qr, İkievli gicitkənin yarpaqları 200 qr, Aptek çobanyastığının
çiçəkləri200 qr,Q ırxbuğum
(Quşbuğdası) bitkisi 200qr,Adi boymadərən bitkisi 200 qr, Çaqa göbələyi
200 qr, May itburnusunun meyvələri 200 qr

Qeonek Sib MMC

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil
spirti, kalium sorbat, içməli su

Qeonek Sib MMC

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

Epam 1000

Epam 24

məhlul

məhlul

30 ml

Şirin biyanın kökləri və kökümsovları 1400 qr, Yemişanın meyvələri 1500
qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 843 qr, Adi başınağacının meyvələri 160
qr, İkievli gicitkənin
Epam 31

məhlul

30 ml

Epid Junior oral spray

sprey

15 ml

Propolis - 4.2 mg, acerola (intake in polyphenols - 0?13 mg), dehydrated
fruit juice - 10.4 mg,agrimony tops d.e - 4mg, lemon - 0.4 mg

potassium sorbate, sodium
bicarbonate, xanthan gum, strawberry
flavouring

Specchiasol S.r.l

İtaliya

17.09.2018

Müsbət

Erex Sper

kapsul

N 10

L-Arginin - 400 mg, Epimedium extract - 50 mg, Tongkat Ali extract 40mg, acetyl-L-carnitine – 200 mg, Ginkqo biloba leaf extract – 15 mg,
zinc – 15 mg, selenium – 50 mcg, Vitamin B6-2 mg, Vitamin B9-0.2 mg,
Vitamin B12 - 2mcg

cornstarch, gelatine

Veqa İlaç Kozmetik
Qida İmalat
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

04.09.2018

Müsbət

Essentials by Siberian
Health Glucosamine and
Chondroitin

kapsul

60

Qlyukozamin 282.2 mq, Xondroitin sulfat 108 mq

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

yarpaqları 160qr, Mərcagilə bitkisinin yarpağı 1500 qr, Mərcangilə
bitkisinin meyvələri 170 qr, At pıtrağı bitkisinin kökü 210 qr, Tozağacı
tumurcuqları 140 qr, Çöl
qatırquyruğu bitkisinin otu 110 qr, Mumiyo 50 qr
yarpaqları 160 qr,Adi boymadərən bitkisi 180 qr, Çaqa göbələyi 150 qr,

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdırilməsi və qablaşdırmaya üzərində
Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdırilməsi və köməkçi maddələrin göstərilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdırilməsi və köməkçi maddələrin göstərilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul fiziki və zehni yorğunluq zamanı
mərkəzi sinir sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə
görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz
olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul klimaks dövründə qadınlarda
hormonal disbalansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz
olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dayaq-hərəkət sisteminin
funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz
olunması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dayaq-hərəkət sisteminin
funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə
üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi
zəruriridir.Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker
üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının “Laktasiya dövrü” yazısı
ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Essentials by Siberian Health
Beauty Vitamins

kapsul

30

Taurin 213.5 mq,Vitamin A 1.2 mq,Vitamin D3 0.01 mq,Vitamin E 15 mq,
Vitamin K1 0.09 mq, Vitamin B1 1.75 mq, Vitamin B2 1.83 mq, Vitamin B6
2.25 mq, Vitamin B12 0.00387 mq, Vitamin C 127 mq, Vitamin PP 17.9
mq, Fol turşusu 0.56 mq, Pantoten turşusu 6.3 mq, Koenzim Q10 19.6
mq, Biotin 0.14 mq

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda
köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mərkəzi-sinir sistemini
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil,tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.

Essentials by Siberian Health
Valerian and Melissa

kapsul

30

Pişikotu extraktı 300 mq, Qaraqınıq otu 50 mq, Bədrəng otu 50 mq,
Seskviterpen turşuları (Valeren turşusu nəzərə alınmaqla ) 0.75 mq

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Estrolayf N30

kapsul

10

broccoli extract-100 mg,Vitex Agnus -20 mg,Vitamin E-20 mg

cornstarch, gelatine

Veqa İlaç Kozmetik
Qida İmalat
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

14.09.2018

Müsbət

Extreme Pre-Workout 300 g

toz

300 g

Stimulating formula (Taurine, Caffeine, Cayenne) 1.35 g; NOX formula
(Beta-alanine, L-arginine alpha-ketoglutarate, L-citruline base, Ltyrosine) 6.15 g; Multicreatine formula (Creatine nitrate, Tricreatine
malate) 1.60 g; Vitamins and minerals formula - Vitamin B1 1.1 mg,
Vitamin B3 16 mg, Vitamin B6 1.4 mg, Calcium 207 mg, Sodium 282 mg.

Citric acid, Ascorbic acid,
Glucoronolactone, Theobromin,
Naringenin, Lemon juice powder,
Sweetener sucralose, Colour
azorubine, Brilliant blue FCF

Hardcore Nutrition

Yeni
Zelandiya

25.09.2018

Müsbət

Fixer

yerli istifadə
üçün məhlul

10 ml

Dimethyl Mea 0.1-0.9 %, Glycolic Acid 0.1%, HydrolyzedHibiscus
Esculentus extract 0.1%, Camellia Sinesis leaf extract 0.1%, Acetyl
Hexapeptide-8 0.1%, Acetyl Hexapeptide-30 0.1%, Arginine 0.1%

Aqua, Sodium Chloride, , Caprylyl
Glycol

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

10.09.2018

Müsbət

Forever Aloe Activator

xaricə istifadə
üçün məhlul

118 ml

Aloe Barbadensis Leaf Juice 99.6032%, Allantoin 0.18%

Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

05.09.2018

Müsbət

Gold Series BCAA 120 caps

kapsul

No. 120

L-leucine 5.05 g,L-isoleucine 2.51 g, L-valine 2.5 g, Vitamin B6-0.43 mg

E-407b, E-171, Gelatin

Hardcore Nutrition

Yeni
Zelandiya

25.09.2018

Müsbət

Gold Series Whey 2.270 kg

toz

2.270 kg

Whey protein concenytrate 82.1 g

Chocolate powder, Acidity regulator E330, Flavourings, Sweetner stevia,
Hardcore Nutrition
Digezyme, Colouring E-122

Yeni
Zelandiya

25.09.2018

Müsbət

Harma-L 30 ml damcı

şərbət

30 ml

Passiflora -50mg,melissa-56 mg,valeriana-10 mg,crataegus-25mg

Medicure İlaç
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti

Türkiyə

06.09.2018

Xitam
verilən
müraciətlər

Laboratoriya nəticələrinə əsasən məhsulun Ph göstəricisi normativ
sənədlərlə uyğunlaşmır.

Hyaldew

iny/m

1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid 20mg/mL

Divinyl sulfone, Phosphate buffered
saline

BioPlus Co.,Ltd.

Cənubi
Koreya

04.09.2018

Müsbət

10

Avstraliya kolostrumu (İmmuniglobulin İgG from pure Australian
Colostrum) – 125 mg, Dəniz kollagen peptidi (Maririne collagen peptides)
- 300 mg, Fransız şamı qabığının ekstraktı (French pine bark extract) 57 mg, C vitamini (Vitamin C) – 60 mg, Təbii E vitamini (Natural vitamin
E) – 10IU, Likopen (Licopene from tomato) - 2 mg, Sink– 15mg,
Selenium – 30 mcg

Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

cornstarch,gelatine

Veqa İlaç Kozmetik
Qida İmalat
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə

04.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən adı göstərilən məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun
tərkibində olan D və B12 vitaminlərinin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddiniaşır.
Eyni zamanda, məhsulun ekspertizasının bir hissəsi laborator
sınaqlarından ibarət idi və müəyyən olundu ki, məhsulun tərkibində olan
C vitaminin miqdari təyini ilə bağlı alınan nəticələr normativ sənədlərlə
uyğunlaşmır. Beləliklə, məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi
və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi
də m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

İmmunospes 30 caps

Kidaktivit sirop

kapsul

şərbət

120 ml

vit A-2250 BV; vit D- 360 BV; vit C- 24 mq; vit B1- 0,814 mq; vit B2-1,08
mq; vit B6- 0,945 mq, vit B12-0, 0405mq; niasin- 12, 2 mq; lesitin-10 mq.

su, limon turşusu, monohidrat, kaliy
sorbat, natrium benzoat, moruq
ətirləndici, quar qətranı, sukralos,
qlukoza.

Koç İlaç LTD

Türkiyə

13.09.2018

Qeyd:İdxal zamanı Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın ikincili
qablaşdırmaya yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış
stiker üzərində yazılmış "Valerik turşusu" yazısının "Valeren turşusu"
yazısı ilə əvəz olunması və ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə
təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.
Adı çəkilən məhsul üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün yerli istifadə olunan
kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Adı çəkilən məhsul dəri üçün təmizləyici və nəmləndirici kosmetik
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.

fibrex,gelatin,fatty acid magnesium
salts

Lactofar

kapsul

N10

Saccharomyces boulardii-250 mg,chamomile flower dry extract-100mg

L-Carnitine 3000 25 ml

daxilə qəbul
üçün məhlul

25 ml

L-Carnitine tartrate-3000 mg, Vitamin B5-6 mg, Vitamin B6-1.4 mg,
Vitamin C-120 mg, Chromium-150 ug

Maltodextrin, CMC, Tricalcium
phosphate, Flavouring agent,
Sweetener E-955

Solepharm
Pharmaceuticals
Ltd

Latviya

14.09.2018

Müsbət

Yeni
Zelandiya

24.09.2018

Müsbət

Hardcore Nutrition

Yeni
Zelandiya

21.09.2018

Müsbət

Water, L-tartrate, Citric acid,
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Hardcore Nutrition
Flavourings, Sucralose, Acesulfame-K,
Tartrazine

Mass Gainer 2.7 kg

toz

2.7 kg

Protein 42 g, Calcium 896 mg, Magnesium 432 mg, Phosphate 416mg,
Valine 4,9 g, Isoleucine 4,85 g, Threonine 6,2 g, Alanine 4,1 g, Histidine
1,55 g, Phenilalanine 2,75 g, Arginine 2,3 g, Methionine 1,55 g,
Glutamine 14,65 g, Proline 4,85 g, Glycine 1,6 g, Serine 4,55 g, Cysteine
2,05 g, Tyrosine 2,6 g, Trytophan 1,2 g, Aspartic acid 9,15 g, Lysine 7,8
g

MedeoDerma 2ml

inyeksiya
üçün gel

2 ml

Sodium hyaluronate - 20 mg

Sodium chloride phosphate buffer

Bloomage Freda
Biopharm Co. Ltd

Çin Xalq
Respublikası

05.09.2018

Müsbət

Nasisoft

İnhalyasiya və
intranazal
yeridilmə üçün
steril məhlul

4 ml

sodium chloride – 9 mg/ml, sodium hyaluronate – 1 mg/ml

purified water

Yuriya farm MMC

Ukrayna

06.09.2018

Müsbət

25

Süd zülalının konsentratı 81.48 %, buğda cücərtilərinin unun 5%, xörək
duzu 4.5 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatorları
(pendir tozu 3%,xırdalanmış quru tərəvəzlər 0.5 %,), buynuzcuqlu ağac
kitrəsi 1 %, maya ekstraktı 0.3 %,limon turşusu 0.2 %, askorbin turşusu
0.02 %

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

25

Süd zülalının konsentratı 81.48 %, buğda cücərtilərinin unun 5%, xörək
duzu 4.5 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatorları
(pendir tozu 3%,xırdalanmış quru tərəvəzlər 0.5 %,), buynuzcuqlu ağac
kitrəsi 1 %, maya ekstraktı 0.3 %,limon turşusu 0.2 %, askorbin turşusu
0.02 %

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Natural protein soup
parmigiano

Natural protein soup
parmigiano

toz

toz

New Ferzym Junior sol

məhlul

8 ml

bulking agent: maltodextrin, anti-caking
agents: talc, silicon dioxide, water,
Bacillus coagulans BC513 - 4 billion, Bifidobacterium infantis SP37 - 1
sugar cane, preservatives: potassium
billion, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1 - 1 billion, Lactobacillus
sorbate, sodium benzoate; strawberry
acidophilus LA3 - 1 billion, Fructo-oligosaccharides s.c. - 500 mg, Fresh
flavour, acidifier: citric acid; sweetener:
Royal jelly - 100 mg, papaya fermented - 100 mg
Steviol glycosides (from Stevia
rebaudiana Bertoni leaves)

Novomin

kapsul

120

Askorbin turşusu 182 mq, Vitamin E 80 mq ( 50 % - 40 mq), Vitamin A 10
mq (50000 BV/qr -1.52 mq)

Novomin

kapsul

120

Olibrey

sprey

Piena kids syrup 150 ml

şərbət

Rusiya

Rusiya

27.09.2018

27.09.2018

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul uşaqlarda mədə bağırsaq
sisteminin funksiyasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mədə - bağırsaq
sisteminin funksiyasını 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, tərkib və istifadə qaydalarına görə
dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün istifadə olunan vasitə olub,
tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd: Qablaşdırma üzərinə "Uşaqlar üçün istifadə olunmur" yazısını
qeyd etmək tövsiyə olunur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd: Qablaşdırma üzərinə "Uşaqlar üçün istifadə olunmur" yazısını
qeyd etmək tövsiyə olunur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Daha keyfiyyətlistikerden istifadə olunm asızəruridir.

Specchiasol S.r.l

İtaliya

06.09.2018

Müsbət

Mikrokristallik selluloza

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

Askorbin turşusu 182 mq, Vitamin E 80 mq ( 50 % - 40 mq), Vitamin A 10
mq (50000 BV/qr -1.52 mq)

Mikrokristallik selluloza

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

30 ml

Tea tree oil 0.01 ml, Sea-buckthorn oil 0.1 ml

aqua

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

11.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul, ağız boşluğu və dəri xəstəliklərinin
kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

150 ml

vitamin A – 2800 BV,vitamin D-18,7 mkq ,vitamin C-250 mq,vitamin E 4,5 mq TE,vitamin B1-3,2 mq,vitamin B2-5,2 mq , vitamin B6 -5,5
mq,naisin-45,7 mq NE,vitamin B5-19,9 mq,vitaminB12-2,9 mq,lesitin 228,7 mq,L-lizin-215,6 mq,itburnunun sulu ekstraktı,kökün yağlı
ekstraktı,mals ekstraktı

Sorbitol və ksilitol,qliserin,polisorbat
80,limon turşusu,natrium
benzoat,ksantan rezin,şəftəli aromatı

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

03.09.2018

Xitam
verilən
müraciətlər

Laboratoriya nəticəsinə əsasən askorbin turşusunun miqdarı uyğun
deyil.Sənədlərdə uyğunsuzluq var

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.

Ritmı zdorovya

Ritmı zdorovya

Serious Mass 2.7 kg

kapsul

Ritmı zdorovya səhər (0.45/kap) Vitamin A 1.15 mq, Vitamin E 19.4
mq,Vitamin B1 1.5 mq, Vitamin B2 1.53 mq, Vitamin B6 1.9 mq, Vitamin
B12 3.23 mkq, Vitamin K1 0.072 mq, Vitamin C 106 mq, Vitamin D3
0.0132 mq, Vitamin PP 14.7 mq, Fol turşusu 0.545 mq, Pantoten turşusu
5.23 mq, Biotin 0.12 mq, beta-karotin 5 mq, dihidrokversetin 9 mq,
Koenzim Q10 11.25 mq,likopin 4 mq, paraaminbenzoy turşusu 16.2 mq,
Ekstrakt eleuterokok ( eleuterozidlıər B +E 0.28 m q) 35.1 m q,Yaşılçay
ekstraktı 35.1 mq.Ritmı zdorovya axşam (0.4 qr/kap): sink 13 mq, mis
0.73 mq, yod 0.117 mq, dəmir 10.7 mq, manqan 2 mq, selen 0.08 mq,
xrom 0.02 mq, Adaçayı ekstraktı 55.575 mq, Pişikotu ekstraktı 53.75 mq,
Qatırquyruğu ekstraktı 53.75 mq, Baykal başlıqotu 33.325 mq (baykalin
3.6 mq)

kapsul

Ritmı zdorovya səhər (0.45/kap) Vitamin A 1.15 mq, Vitamin E 19.4
mq,Vitamin B1 1.5 mq, Vitamin B2 1.53 mq, Vitamin B6 1.9 mq, Vitamin
B12 3.23 mkq, Vitamin K1 0.072 mq, Vitamin C 106 mq, Vitamin D3
0.0132 mq, Vitamin PP 14.7 mq, Fol turşusu 0.545 mq, Pantoten turşusu
5.23 mq, Biotin 0.12 mq, beta-karotin 5 mq, dihidrokversetin 9 mq,
Koenzim Q10 11.25 mq,likopin 4 mq, paraaminbenzoy turşusu 16.2 mq,
Ekstrakt eleuterokok ( eleuterozidlıər B+E 0.28 mq) 35.1 mq,Yaşıl çay
ekstraktı 35.1 mq.Ritmı zdorovya axşam (0.4 qr/kap): sink 13 mq, mis
0.73 mq, yod 0.117 mq, dəmir 10.7 mq, manqan 2 mq, selen 0.08 mq,
xrom 0.02 mq, Adaçayı ekstraktı 55.575 mq, Pişikotu ekstraktı 53.75 mq,
Qatırquyruğu ekstraktı 53.75 mq, Baykal başlıqotu 33.325 mq (baykalin
3.6 mq)

toz

Siberian Super Natural Sport
BCCA İNSTANT POWDER
(Natural orange)

toz

Siberian Super Natural Sport
BCAA complex

tablet

Siberian Super Natural Sport
BCAA instant powder
(Natural lemon)

toz

Siberian Super Natural Sport
Joint Health Formula

tablet

Siberian Super Natural Sport
Mega Essentials

tablet

2.72 kg

Qeyd edilməyib

Qeyd edilməyib

Protein Blend 50 g, Cholesterol - 55 mg, Total carbohydrates - 251 g,
Vitamin A - 5000 IU, Vitamin C - 60 mg, Vitamin D - 200 IU
Vitamin E - 30 IU, Thiamine 4.8 mg, Riboflavin 4 mg, Niacin 50 mg,
Maltodextrin, Cocoa, Natural and
Vitamin B6 - 5 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 10 μg, Biotin - 300
Artificial flavors, Medium chain
μg, Pantothenic acid - 25 mg, Calcium 680 mg, Iron - 9 mg, Phosphorus
triglyceries, Creatine monohydrate,
410 mg, Iodine - 187 μg, Magnesium 155 mg, Zinc 15 mg, Selenium 70
Creamer, Choline bitartrate, Glutamine
μg, Copper - 1.6 mg
peptides, L-Glutamine, Salt, Inositol,
Manganese - 2 mg, Chromium - 120 mcg, Molybdenum 75 μg
Sucralose, Acesulfame Potassium
Sodium - 400 mg, Potassium - 1520 mg, Creatine monohydrate - 1 g, Lglutamine - 500 mg, Glutamine Peptides 500 mg, Choline (choline
bitartrate) 250 mg, Inositol 250 mg, PABA (p-aminobenzoic acid) 5 mg

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Optimum Nutrition

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Rusiya

ABŞ

28.09.2018

24.09.2018

Müsbət

Müsbət

L-leysin 4.52 qr, l-izoleysin 2.04 qr, valin 2.32 qr

Limon turşusu, portağal şirəsi,
sukraloza

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

L-leysin 400 mq, L-izoleysin 202 mq, L-valin 200 mq

Mikrokristallik selluloza, maqnezium
stearat

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

L-leysin 4.7 qr, l-izoleysin 2 qr, valin 2.25 qr

Limon turşusu, limon şirəsi, sukraloza

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Qlükozamin hidroxlorid 800 mq, Xondroitin sulfat 200 mq

Mikrokristallik selluloza, laktoza,
maqnezium stearat

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

60

Kalsium 201 mq, Vitamin A 0.56 mq, Vitamin D 259.5 BV, Vitamin E
10.94 mq, Vitamin B1 0.809 mq, Vitamin B2 0.837 mq, Vitamin B6 1.05
mq, Vitamin B12 1.79 mkq, Vitamin C 58.96 mq, Vitamin PP 8.277 mq,
Fol turşusu 276 mkq, Pantoten turşusu 2.9 mq, Biotin 66.77 mkq.

Polivinil spirti, poletilenqlikol, titan
dioksid, mikrokristallik selluloza,
maqnezium stearat, talk, dəmir oksidi

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

Steviya yarpaqlarının ekstraktı 0.5 %

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

Steviya yarpaqlarının ekstraktı 0.5 %

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

10 g

10 qr

Siberian Super Natural Sport
Multicomponent Hi-Grade

toz

500 g

Zərdab zülalının konsentratı 80%, zərdab zülalının hidrolizatı 4%, zərdab
zülalının izolyatı 4 %, amin turşu kompleksi BCAA (2:1:) 4%, kakao tozu
7.5 %

Siberian Super Natural Sport
Natural Cacao

toz

30 g

Zərdab zülalının konsentratı 80%, zərdab zülalının hidrolizatı 4%, zərdab
zülalının izolyatı 4 %,amin turşu kompleksi BCAA (leysin:izoleysin:valin2:1:1) 4 %, kakao tozu 4 %

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdirilməsı,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerin yapışdırılması zəruridir.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə
üzrə təlimatın yerləşdirilməsı,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat
olan stikerin yapışdırılması zəruridir.

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:Qablaşdırma üzərinə Azərbaycan dilində yazılar olan stikerin
yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul idmançılarda dayaq-hərəkət
sisteminin funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddiniaşm ır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd: Qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan
stikerin yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.

Siberian Super Natural Sport
protein Apple

toz

25 g

Süd zülalının konsentratı 83.34 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%,
zərdab zülalının hidrolizatı 4 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida
aromatizatoru (alma) 0.5 %, meyvə-giləm eyvə tərkiblitoz (alm a) 1%

stevioqlikozidlər 0.16 %

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

stevioqlikazid 0.16 %

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

Rusiya

26.09.2018

Müsbət

0.5%, stevioqlikazid 0.16 %

Siberian Super Natural Sport
protein Banana

toz

25 g

Süd zülalının konsentratı 83.84 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%,
zərdab zülalının hidrolizatı 4 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %,meyvəgiləmeyvə (banan) tərkibli toz 3%, təbii qida aromatizatoru(Banan) 1 %

Siberian Super Natural Sport
protein Bilberry

toz

25 g

Süd zülalının konsentratı 89.3 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, qida
aromatizatoru (qaragilə) 3 %, l-karnitin tartrat 2%, qaragilənin quru şirəsi
1.5 %

stevioqlikozidlər 0.2 %

stevioqlikazid 0.16 %

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd: Qablaşdırma üzərinə Azərbaycan dilində yazılar olan stikerin
yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd: Qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan
stikerin yapışdırılması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşmır.
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Siberian Super Natural Sport
protein Vanilla

toz

25 g

Süd zülalının konsentratı 87.84 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%,
zərdab zülalının hidrolizatı 4 %,zərdab zülalının çıxarışı 4 %,təbii qida
aromatizatoru
(vanil) 0.5%

Siberian Super Natural Sport
Whey

toz

500 g

Zərdab zülalının çıxarışı 79.2 %, süd zülalının konsentratı 7%, amin turşu
kompleksi BCAA (leysin:izoleysin:valin-2:1:1) 3.6 %, kakao tozu 6.75 %

steovizid 0.45 %,bağayarpağı
toxumlarının qabığı 3%,

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

Skinfill Diamond Plus

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Hyaluronic Acid 25 mg

Saline solution

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

10.09.2018

Müsbət

Skinfill Gold Plus

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Hyaluronic Acid 20mg

Saline solution

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

10.09.2018

Müsbət

Skinfill Silver Plus

inyeksiya
üçün gel

1 ml

Hyaluronic Acid 15 mg/ml

Saline solution

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

10.09.2018

Müsbət

Stylage Hydro

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-14 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage Hydromax

iny/m

1 ml

cross-linked sodium hyaluronate-12.5 mg/g

phosphate buffer, sorbitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage L

iny/m

1 ml

cross linked hyaluronic acid - 24 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

19.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage L Lidocaine

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-24mg/g

lidocaine hydrochloride (0,3 %),
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Stylage M

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-20 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

19.09.2018

Müsbət

Stylage M Lidocaine

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-20 mg/g

lidocaine hydrochloride (0,3 %),
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Stylage S

iny/m

0.8 ml

cross linked sodium hyaluronate-16 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Stylage S Lidocaine

iny/m

0.8 ml

cross linked sodium hyaluronate-16 mg/g

lidocaine hydrochloride (0,3 %),
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Stylage Special Lips

iny/m

1 ml

cross linked hyaluronic acid-18.5 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage Special Lips
Lidocaine

iny/m

1 ml

cross linked hyaluronic acid-18.5 mg/g

lidocaine hydrochloride (0,3 %),
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi
vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage XL

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-26 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage XL Lidocaine

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-26 mg/g

lidocaine hydrochloride (0,3 %),
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsi deyil

Stylage XXL

iny/m

1 ml

cross linked sodium hyaluronate-21 mg/g

phosphate buffer, mannitol

Laboratoires
VİVACY

Fransa

20.09.2018

Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsi deyil
Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsi deyil
Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsi deyil
Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsi deyil
Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman
vasitəsi deyil

Synchrovitals IV (Liver
support)

Synchrovitals VI (Joint
support)

kapsul

kapsul

60

Kompleks N 1(450 mq) tərkibi: Taurin 236.7 mq, Ala qanqal bitkisinin
ekstraktı 118.8 mq, Ənginar yarpaqlarının ekstraktı 94.5 mq,
flavanqlikanlar 35.6 mq.Kompleks N 2
(600 mq):Taurin 487.8 mq, Dazıotu ekstraktı 56.1 mq, Başlıqotu ekstraktı
56.1 mq,flavanoidlər 50 mq, hiperisin 0.17 mq

60

Kompleks N 1(580 mq) tərkibi: Qlukozamin 227.4 mq, Xondroitin sulfat
99 mq, Salisil turşusu törəmələri 18 mq, Söyüd qabığa ekstraktı 180
mq.Kompleks N
(600mq):Qlukozamin235,2mq,Xondroitinsulfat 90.2 mq,Qerpaqozidlər
3.75 mq,Itburnu bitkisi ekstraktı 49.8 mq,Harpafqofitum bitkisinin ekstraktı
3.75 mq

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər hüceyrələrini qorumaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,ikincili qablaşdırmada və istifadə
üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.Həmçinin
ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində verilən istifadə
qaydasında kompleks N 2 (tünd yaşıl kapsul) 1 kapsul axşam qəbul
etmək tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər hüceyrələrini qorumaq
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredicimaddələringündəlikdozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın ikincili
qablaşdırmaya yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə
təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.Həmçinin,ikincili
qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış “Döşlə
əm izdirm ə”yazısının “
Laktasiya dövrü”yazısıilə əvəz edilm əsizəruridir.

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

Qeyd edilməyib.

Tianjin Tianshi
Biological
Development Co.,
Ltd

Çin Xalq
Respublikası

14.09.2018

Müsbət

25.09.2018

Tianshi super calcium
capsules with lecithin

kapsul

0.4 g

Taurine 2 mg, Lecithin 35 mg, Сalcium 7000-39600 mg, Vitamin B12 4090 mсg, Vitamin C 1440-3240 mg, Vitamin B1 16-36 mg, Betacyclodextrin 15-32 mg

Tray Life Tube Gel H

qel

9 ml

Separating gel with an inert acrylic polymer 9 ml

Sodium citrate

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

10.09.2018

Müsbət

Tray Life Tube Gel W

qel

9 ML

Separating gel with an inert acrylic polymer 9 ml

Sodium citrate

Promoitalia Group
Spa

İtaliya

10.09.2018

Müsbət

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

27.09.2018

Müsbət

Paralaks Formula 1 (1 kapsulun/320 mq tərkibi) Dağ tərxununun çiçəkləri
230 mq, Səna bitkisinin ekstraktı 60 mq, Ayısoğanı ekstraktı 10 mq,
Ağcaqovaq qabığı 10 mq
Trigelm (Paracleansa Triple
Set)

kapsul

Trimeqavitals Siberian
borage and amaranth oil

kapsul

30

Vitamin D3 300 BV, Vitamin E 30 mq, alfa-linolen turşusu 106.5 mq,
Çuğundur yağı 464 mq, Amarant yağı 55 mq

Qeyd edilməyib.

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Trimeqavitals Siberian
linseed oil and omega-3
concentrate

kapsul

30

Polidoymamış yağ turşuları omeqa-3 375 mq, Vitamin E 4.85 mq, kətan
yağı 45 mq

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Vitagermaniy
(Vitagermanium)

kapsul

30

Jenşen ekstraktı 90 mq (ginsenozidlər 7.2 mq), Koenzim Q10 90 mq,
Vitamin C 90 mq, Zeytun ekstraktı 65 mq (oleuropein 9.8 mq),Lipoy
turşusu 50 mq,Trans-resveratrol (Resvida TG) 31 mq, Astraqerm-C
(Germanium 1.1 mq) 4 mq

Qeyd edilməyib

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

28.09.2018

Müsbət

10 mq,Kəklikotu 10 mq.Fitopar Formula 2 (1 kapsul/290 mq tərkibi) Dağ
tərxunu çiçəyi 131 mq, Qızılçətir otu 115 mq, Razyana ekstraktı 44
mq.Enterovit Formula 3 (100
qr məhsulun tərkibi) Bal 50 qr, Başınağacı püresi 35 qr, Qərənfil tozu 10
qr, Zəncəfil 4.6 qr, Berqamot yağı 0.4 qr

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul yaddaşı yaxşılaşdırmaq üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşmır.
Adı çəkilən məhsul saç transplantasiya zamanı istifadə olunan tibbi
ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Adı çəkilən məhsul ginekologiyada dərinin estetik korreksiyası üçün
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bağırsaq və öd yolları
xəstəliklərində qurdqovucu vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə
üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.Həmçinin
qabalaşdırma üzərində böyüklərə istifadəsi barədə məlumatın qeyd
olunması tövsiyə olunur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdırilməsi və ikincili qablaşdırma və
azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin
göstərilməsi zəruridir. Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə
yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının
“Laktasiya dövrü” yazısı ilə əvəz edilm əsizəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşm ır.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdırilməsi və ikincili qablaşdırma və
azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin
göstərilməsi zəruridir. Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə
yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının
“Laktasiya dövrü” yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul antioksidant təsirə malik 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, tərkibvə
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə
üzrə təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.

Vitamama immunitet üçün
şərbət

Whey Gold toz (Vey qold)

Xtrime Amino tab

şərbət

toz

tablet

150 ml

2.27 kg

No. 330

Albalı şirəsinin konsentratı 56.25 qr, Çobanyastığı ekstraktı 1.95
qr,İtburnu ekstraktı 0.6 qr, Kəklikotu ekstraktı 0.6 qr, Moruq yarpağını
ekstraktı 0.255 qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.225 qr
Concentrate of cherry juice, fructose, water, sugar, chamomile extract,
hips extract, thyme extract, citric acid (acidity regulator), raspberry leaf
extract, plantain extract.

Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein
Isolate and Whey Protein Isolate) 75.380 %

Fruktoza, su, şəkər, limon turşusu

Waxy Maize, Vanilla Flavor,
Acesulfame-K, Sucralose

Premium Whey Protin Concentrate 1872.99 g, L-isoleucine 294 mg, Lvaline 279 mg, L-lysine 431 mg, L-threonine 314 mg, L-methionine 97
Microcrystalline cellulose, Natural and
mg, L-phenylalanine 142 mg, L-tryptophan 88 mg, L-arginine 118 mg, LArtificial flavors, Soy lecithin,
aspartic acid 244 mg, L-cystine/cysteine 7 5 m g,L-alanine 232 m g,LMaltodextrin, Sucralose, Acesulfame
potassium, Neotame
glutamic acid 841 mg, L-glycine 105 mg, L-Histidine 88 mg, L-proline 297
mg, L-serine 245 mg, L-tyrosine 122 mg

Laboratoriya
sovremennogo
zdorovya

Rusiya

25.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında onun 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə
edilməsi zəruridir.Həmçinin, idxal zamanı qablaşma üzərində əmtəə
nişanı ilə yanaşı "4-14 yaş arası uşaqların istifadəsi üçün uyğundur"
ifadəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Ultimate Nutrition

ABŞ

24.09.2018

Müsbət

Ultimate Nutrition

ABŞ

24.09.2018

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə
dərman vasitəsi deyil.

