
Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Sidero Kapsul 3 x 10
Iron gluconate - 159 mg (Iron 19 mg), Folic acid - 200 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 

mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sidero (kapsul №30) adlı məhsul 

dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Folzed-A Kapsul 2 x 15 Calcium L-methylfolate - 0.5 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose 
monohydrate, Calcium stearate, Gelatin, 
Capsule shell (Titanium dioxide, Brilliant 

blue FCF, Tartrazine)

Bioterra MMC Belarus 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folzed-A (kapsul №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 dərm an vasitəsi deyil.



Solidofol Tablet 2 x 15 Folic acid - 400 mcg, Potassium iodide - 0,164 mg of which Iodine 
125 mcg, Vitamin B12 - 9 mcg

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Vegetable magnesium stearate, Silica, 
Glazing agents: Acetylated starch, Talc, 
Titanium dioxide, Shellac, Ammonium 

hydroxide, Glycerol 

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solidofol (tablet №30) adlı məhsul 

fol turşusu, yod 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.

Solidoste Tablet 3 x 10 Calcium carbonate - 1625 mg of which Calcium 650 mg, Vitamin D3 - 
400 IU, Zinc oxide - 8,7 mg of which Zinc 7 mg, L-lisine - 50 mg

Vegetable magnesium stearate, Silica, 
Maltodextrin, Glazing agents: Acetylated 
starch, Talc, Titanium dioxide, Shellac, 

Ammonium hydroxide, Glycerol 

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solidoste (tablet №30) adlı 

məhsul kalsium, sink və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

PCL COVID19 Ag Gold test Extraction Buffer Göstərilməyib PCL, Inc. Cənubi Koreya 19.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “PCL COVID19 Ag Gold” adlı məhsul 
insanın ağız suyunda və burun-udlaq nümunələrində SARS-CoV-2 
antigenlərinin 10 dəqiqə müddətində aşkar edilməsi üçün istifadə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

3 Metabol Şərbət 150 ml

L-arginine - 250 mg, Calcium lactate - 136 mg, Phosphorus (as 
Disodium phosphate) - 105 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 
mg, Black Elderberry fruit extract - 25 mg, Vitamin E (as D-alpha 
tocopheryl acetate) - 10 mg, Zinc gluconate - 10 mg, Vitamin B3 

(Niacinamide) - 6 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 2 
mg, Vitamin B1 (as Thiamin mononitrate) - 1 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine HCl) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B9 
(Folic acid) - 200 mcg, Magnesium gluconate - 0.5 mg, Vitamin A (as 
Retinyl palmitate) - 0.5 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg, 

Vitamin K2 (as Menaquinone 7) - 40 mcg, Vitamin D3 

Deionized water, Sorbitol, Guar gum, 
Disodium EDTA, Citric acid, Potassium 

sorbate, Raspberry flavor

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 3 Metabol (şərbət 150 ml) adlı 

məhsul orqanizmin ümümi müqavimətini 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 vasitəsi deyil.

Seraflazim Kapsul 2 x 15 Serratiopeptidase 80.000 IU - 67 mg, Soy izoflavones (from Glycine 
max) - 50 mg, Nattokinase 700 F.U. - 40.6 mg 

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatin

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seraflazim (kapsul № 30) adlı 

məhsul serratiopeptidaza və nattokinaza fermentlərinin çatışmazlığı 
zamanı tövsiyə edilən 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

Siyah Boğa / Black Bull Kapsul 10
Ginger root extract- 100 mg; Carob seed extract-100 mg; Epimedium 
leaf extract-100 mg; Panax ginseng root extract- 90 mg; Clove flower 

extract- 90 mg; Saffron flower extract- 75 mg.

Gelatine(capsula shell), Maltodextrine, 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siyah Boğa / Black Bull (kapsul,  
№  10) adlı  məhsul  kişilərdə çinsi fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq üçün 

tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Lorobiotik Kapsul 1 Lactobacillus acidophilus - 1.2 x 10⁷ CFU Lactose monohydrate, Starch, 
Magnesium stearate, Gelatin NUGEN Nutraceutical Pakistan 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lorobiotik (kapsul № 30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Ekspertizaya təqdim edilmiş nümunələrin ilkin qablaşması 
"plastik flakon" olmasına baxmayaraq, ərizəçinin məktubu əsasında 

rəydə "blister" olaraq qeyd edilmişdir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Panenzim Kapsul 2 x 15
Pancreatin (Lipase 5000 PH.EUR.U. + Amylase 4000 PH.EUR.U. + 

Proteases 333 PH.EUR.U.) - 150 mg, Taraxacum officinale root 
extract - 15 mg

Gelatin capsule, Lactose Monohydrate, 
Magnesium Stearate, Starch NUGEN Nutraceutical Pakistan 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panenzim (kapsul № 30) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Ekspertizaya təqdim edilmiş nümunələrin ilkin qablaşması 
"plastik flakon" olmasına baxmayaraq, ərizəçinin və istehsalçının 

sənədləri əsasında rəydə "blister" olaraq qeyd edilmişdir.

Xolenol Kapsul

Taraxacum officinale root extract - 150 mg, Silybum marianum fruit 
extract - 115 mg, Mentha piperita leaf extract - 100 mg, Turmeric 
(Curcuma longa) root powdered (95% Curcumin) - 100 mg, Pinus 

sylvestris bark dry extract - 17 mg

Lactose monohydrate, Starch, 
Magnesium stearate, Gelatin, NUGEN Nutraceutical Pakistan 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xolenol (kapsul № 30) adlı 

məhsul qaraciyərin və ödün 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:Ekspertizaya təqdim edilmiş nümunələrin ilkin qablaşması 
"plastik flakon" olmasına baxmayaraq, ərizəçinin məktubu əsasında 

rəydə "blister" olaraq qeyd edilmişdir.

Ginkgo Plus Kapsul 1 plastik flakonda 30 
kapsul

Ginkgo biloba leaves ext.– 80 mg, Panax ginseng root ext. – 50 mg, 
Panax quinquefolius root ext.– 50 mg.

Gelatine (capsula shell), Lactose 
Monohydrate, Magnesium Stearate, 

Starch
NUGEN Nutraceutical Pakistan 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkgo Plus(kapsul,№ 30 ) adlı  

məhsul ürək- damar sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil

Cal Devit Şərbət 125 ml Calcium carbonate - 300 mg, Vitamin D3 (cholecalciferol) - 200 IU, 
Magnesium hydroxide - 10 mg, Zinc (as zinc gluconate) - 3 mg

Sodium CMC, Xanthan Gum, Sodium 
saccharine, D.I. Water, Methyl Paraben, 
Propyl Paraben, Propylglycol, Potassium 

Sorbate, Sugar, Orange Flavor

NUGEN Nutraceutical Pakistan 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cal Devit (şərbət, 125 ml) adlı 
məhsul kalsium, maqnezium, sink minerallarının və D vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Agnus Kapsul 1 plastik flakonun 
içərisində 30 kapsul

Vitex Agnus Castus fruit dry extract - 125 mg, Rosmarinus officinalis  
leaf dry extract - 25 mg, Bee propolis powder extract - 25 mg

Gelatine( capsula shell), Lactose 
Monohydrate, Magnesium Stearate, 

Starch


NUGEN Nutraceutical Pakistan 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agnus(kapsul, №  30) adlı  

məhsul qadın sağlamlığını qorumaq üçün  tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Delayf (Delife) Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Citric Acid, Sucralose, Xanthan Gum, 
Stevia, Purified Water, Orange Aroma

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delayf (daxilə qəbul üçün məhlul, 
30 ml) (seriya nömrəsi: S01, istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə 

tarixi: 01.02.2024)  adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

UroFit Kapsul 3 x 10

Solidago virgaurea herb powder - 75 mg, Equisetum arvense herb 
powder - 75 mg, Zea mays styli cum stigmatis L. powder - 15 mg, 
Phaseolus vulgaris L. valvae fructus powder - 30 mg, Sambucus 

nigra L. leaf and flower powder - 30 mg, Betula pendula Roth. leaf 
powder - 45 mg, Daucus carota L. fructus powder  - 30 mg

Gelatin Ximfarmzavod "Krasnaya Zvezda" Ukrayna 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UroFit  (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: 010221 , istehsal tarixi: 09.02.2021, son istifadə tarixi: 

09.02.2023) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 

görə dərman vasitəsi deyil. 

Kanomaq Kapsul 5 x 10
Magnesium lactate - 554.42 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 mg, 

Pteroylmonoglutamic acid - 0.2 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 
0.004 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate (E 470b), Titanium 

dioxide, 
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kanomaq (kapsul, №50) (Seriya 
nömrəsi: 00102210 ,istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 

01.02.2023) adlı məhsul maqnezium mineralı və bəzi B qrupu 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Didrogyl / Didrogil Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml Vitamin D3 - 0.00515 mg, Tocobiol - 0.00873 mg Virgin olive oil Pharmalink S.L. İspaniya 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlərr və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Didrogyl / Didrogil (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 20 ml) (Seriya nömrəsi: 2101, istehsal tarixi: 

01.03.2021, son istifadə tarixi: 01.03.2024) 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.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə qeyd etməyimizə 
baxmayaraq tələbimiz yerinə yetirilməyib.Belə ki, "istifadə qaydaları 

və doza" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Askorbin turşusu Evalar 100 
mq Qlükoza ilə Tablet 5 x 12 Ascorbic acid - 100 mg

Corn starch, Maltodextrin, Calcium 
stearate, Silica dioxide colloidal, Stearic 
acid, Aromatisator natural "Lemon" and 

"Orange", Glycose

Evalar QSC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlərr və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorbin turşusu Evalar 100 mq 

Qlükoza ilə  (tablet, №60) (Seriya nömrəsi: 0617050 , istehsal tarixi: 
24.02.2021, son istifadə tarixi: 24.02.2024) adlı məhsul 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.

Xitozan Evalar Tablet 5 x 20 Chitosan - 200 mg, Vitamin C - 8.75 mg

Sodium croscarmellose, Calcium 
stearate, Colloidal silicon dioxide, Citric 

acid, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Polysorbate 80, Polyethylene glycol

Evalar QSC Rusiya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xitozan Evalar (tablet № 100) 
(seriya nömrəsi: 0284063, istehsal tarixi: 05.01.2021, son istifadə 

tarixi: 05.01.2024) adlı məhsul xolesterin səviyyəsinin 
azaldılmasında, bağırsaq mikroflorasının tənzimlənməsində, çəkinin 

azaldılmasında 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.

Qaragilə-Forte lüteinlə Tablet 4 x 25

Vitamin C (Ascorbic acid) - 21 mg, Zinc oxide (80 % Zinc) - 5,65 mg, 
Rutin - 3.90 mg, Lutein - 2.82 mg, Vaccinium myrtillus extract 

(antocians 25 %) - 2,50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) 
- 0.70 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 0.54 mg, Vitamin 

B2 (Riboflavin) - 0.60 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 
Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, 

Carmine dye, Iron oxide black dye

Evalar QSC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte lüteinlə (tablet, № 

100) (seriya nömrəsi: 0489050, istehsal tarixi: 08.01.2021, son 
istifadə tarixi: 08.01.2024) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini 

yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qaragilə-Forte vitaminlərlə və 
Sink ilə Tablet 6 x 25

Zinc (as Zinc lactate) - 15 mg, Vitamin C - 50 mg, Rutin - 10 mg, 
Anthocyanine (from Bilberry extract) - 2 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Riboflavin - 2 mg, Thiamine (as 
Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Mycrocrystalline cellulose, 

Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 
Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, 
Carmine dye, Iron oxide black dye, 

Purified water

Evalar QSC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte vitaminlərlə və 
Sink ilə (tablet, № 150) (seriya nömrəsi: 0110136, istehsal tarixi: 
09.01.2021, son istifadə tarixi: 09.01.2024) adlı məhsul gözün 

görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qaragilə-Forte vitaminlərlə və 
Sink ilə Tablet 2 x 25

Zinc (as Zinc lactate) - 15 mg, Vitamin C - 50 mg, Rutin - 10 mg, 
Anthocyanine (from Bilberry extract) - 2 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Riboflavin - 2 mg, Thiamine (as 
Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 
Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, 
Carmine dye, Iron oxide black dye, 

Purified water

Evalar QSC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte vitaminlərlə və 
Sink ilə (tablet, № 50) (seriya nömrəsi: 0109097, istehsal tarixi: 
04.12.2020, son istifadə tarixi: 04.12.2023) adlı məhsul gözün 

görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Köməkçi maddələr siyahısında düzəliş edildiyi üçün rəy 
nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Ginkqo biloba Evalar Tablet 2 x 20 Ginkgo biloba dry extract (the amount of flavonol glycosides is not 
less than 22-27%) - 40 mg, Glycine - 25 mg

Colloidal silicon dioxide, Croscarmellose 
sodium, Calcium stearate, 

Microcrystalline cellulose, Tablet coat 
(Hydroxypropyolmethylcellulose, 

Titanium dioxide, Iron oxide brown, Iron 
oxide red, Polysorbate - 80, Polyethylene 

glycol, Purified water)

Evalar QSC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkqo biloba Evalar (tablet, 
№40) (Seriya nömrəsi: 0113179, istehsal tarixi: 23.12.2020, son 

istifadə tarixi: 23.12.2023) adlı məhsul beyin qan dövranını 
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. 

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 x 20 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Mumiyo® Evalar® (tablet, 
№20) (Seriya nömrəsi: 0206183, istehsal tarixi: 30.12.2020, son 

istifadə tarixi: 30.12.2025) adlı məhsul ümumi möhkəmləndirici və 
tonuslaşdırıcı 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. 

Taym Ekspert Tablet 1 x 20 Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin E (as α-tocopheryl  acetate 50%) - 
10 mg

Microcrystalline cellulose, Rice starch, 
Silicium dioxide, Calcium stearate or 

Magnesium stearate, Calcium carbonate 
or Magnesium carbonate, 
Croscarmellose sodium

Evalar QSC Rusiya 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Taym Ekspert (tablet, №20) 

(Seriya nömrəsi: 0249028 ,istehsal tarixi: 20.02.2021, son istifadə 
tarixi: 20.02.2024) adlı məhsul Vitamin E və koenzim Q-nün əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Turboslim® Gecə 
gücləndirilmiş formul Kapsul 2 x 15

Extractum fructus Garcinia cambogia (the content of hydroxycitric 
acid is not less than 50%) - 115 mg, Extractum folia Cassia acutifolia 
20% (the content of anthracene derivatives in terms of chrysophanic 

acid is not less than 8%) - 100 mg, Chitosan - 50 mg, Extractum 
fructus Foeniculum vulgare - 20 mg, Extractum ex follis et caulibus 

Melissa officinalis - 10 mg

Calcium stearate, Silicon dioxide, 
Capsule shell (Gelatin, Titanium dioxide, 

İndigo carmine)
Evalar QSC Rusiya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turboslim® Gecə gücləndirilmiş 

formul (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 0112140, istehsal tarixi: 
12.01.2021, son istifadə tarixi: 12.01.2024) adlı məhsul çəkini 

tənzimləmək 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. 

Turboslim® Gündüz 
gücləndirilmiş formul Kapsul 2 x 15

L-carnitine tartrate (content L-carnitine, not less than 67.2%) - 123 
mg, Paulliniae cupanae (Guarana) dry extract (content Caffeina, not 
less than 10%) - 99 mg, Prunus cerasus (Cherry) stalk dry extract - 
49.5 mg, Inulin (Fibruline) - 22.5 mg, Chromium picolinate (content 

Chromium not less than - 11% ) - 0.636 mg

Silicon dioxide, Calcium stearate, 
Capsule composition (Gelatin, Iron oxide, 

Titanium dioxide)
Evalar QSC Rusiya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turboslim® Gündüz 

gücləndirilmiş formul (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 0111107, 
istehsal tarixi: 10.12.2020, son istifadə tarixi: 10.12.2023) adlı 

məhsul çəkini tənzimləmək 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. 

Turboslim® təmizləmə çayı Çay 2 q 

Folium Cassia acutifollia (Cassia Senna) - 800 mg, Stigmata Maydis 
(Zea mays) - 400 mg, Pediculus Prunus cerasus - 400 mg, Foilum 
Mentha piperita - 100 mg, Green tea - 250 mg, Extractum Garsinia 

cambogia - 40 mg

Maltodextrin, Potato starch Evalar QSC Rusiya 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turboslim® təmizləmə çayı (filtr-
paket, № 20) (Seriya nömrəsi: 0119245, istehsal tarixi: 02.02.2021, 

son istifadə tarixi: 02.02.2024) adlı məhsul çəkini tənzimləmək 
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. 

Hepatrin Kapsul 2 x 15

Lipoid C-30 (Lecithin) - 180 mg, including Silymarin not less (Silybium 
marianum extract) - 40 mg, Cynara scolymus (Artichoke) extract - 90 
mg, Vitamin E not less than (as α-tocopherol acetat 50% - 10 mg TE, 

Vitamin B6 not less than (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 mg, 
Vitamin B1 not less than (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, 

Vitamin B2 not less than (Riboflavin) - 1.8 mg

Magnesium stearate, Colloidal silica 
dioxide, Rice starch, Capsule shell 

(Titanium dioxide, Gelatin, Iron oxide)
Evalar QSC Rusiya 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatrin (kapsul, № 30) (Seriya 

nömrəsi: 0171142, istehsal tarixi: 12.01.2021, son istifadə tarixi: 
12.01.2024) adlı məhsul qaraciyərin və öd yollarının funksional 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Hepatrin Kapsul 4 x 15

Lipoid C-30 (Lecithin) - 180 mg, including Silymarin not less (Silybium 
marianum extract) - 40 mg, Cynara scolymus (Artichoke) extract - 90 
mg, Vitamin E not less than (as α-tocopherol acetat 50% - 10 mg TE, 

Vitamin B6 not less than (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 mg, 
Vitamin B1 not less than (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, 

Vitamin B2 not less than (Riboflavin) - 1.8 mg

Magnesium stearate, Colloidal silica 
dioxide, Rice starch, Capsule shell 

(Titanium dioxide, Gelatin, Iron oxide)
Evalar QSC Rusiya 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatrin (kapsul, № 60) (Seriya 

nömrəsi: 0172125, istehsal tarixi: 08.01.2021, son istifadə tarixi: 
08.01.2024) adlı məhsul qaraciyərin və öd yollarının funksional 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Ovesol Tablet 2 x 20
Avena sativa herb dry extract - 75 mg, Helichrysum arenarium flower 

extract - 30 mg, Mentha piperita folium extract - 15 mg, Curcuma 
longa radix extract - 7.330 mg

Silicon dioxide, Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Coating 

(Hydroxypropyl methylcellulose, Tvin-80, 
Polyethylene glycol 400, Iron oxide 

brown, Iron oxide black, Iron oxide red)

Evalar QSC Rusiya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (tablet, №40) (Seriya 
nömrəsi: 0217230, istehsal tarixi: 12.01.2021, son istifadə tarixi: 
12.01.2024) adlı məhsul Qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 

görə dərman vasitəsi deyil. 

Ovesol gücləndirilmiş formul Tablet 1 x 20

Avena sativa herb dry extract - 160.66 mg, Rosa (Rosa davurica, 
Rosa majalis, Rosa acicularis) fruit dry extract - 50.23 mg, Bupleurum 
aureium herb dry extract - 30.16 mg, Helichrysum arenarium flower 

dry extract - 30.16 mg, Mentha piperita folium dry extract - 30.16 mg, 
Curcuma longa radix dry extract - 15.08 mg

Povidone, Calcium stearate, Silicon 
dioxide colloidal, Mint oil, Microcrystalline 
cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Tween-80 or PEG or Glycerin, Titanium 

dioxide, Colourant

Evalar QSC Rusiya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol gücləndirilmiş formul 

(tablet, №20) (Seriya nömrəsi: 0417101, istehsal tarixi: 17.12.2020, 
son istifadə tarixi: 17.12.2023) adlı məhsul qaraciyər və öd yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Yoximbe forte Kapsul 2 x 15 Extract Yohimbe bark (8% Yohimbine - 4.5 mg) - 70 mg, Extract 
Panax ginseng root - 10 mg, Zinc oxide - 23 mg

Microcrystalline cellulose, Silicone 
dioxide colloidal, Calcium stearate or 
Magnesium stearate, Capsule shell 

(Gelatin, Titanium dioxide)

Evalar QSC Rusiya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Yoximbe forte (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 

0181047, istehsal tarixi: 10.12.2020, son istifadə tarixi: 10.12.2023) 
adlı məhsul reproduktiv funksiyanı 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. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Xonda Kapsul 2 x 15
Chondroitin sulfate sodium - 129.85 mg, Glucosamine hydrochloride - 

120.05 mg, Arctium lappa root extract - 23.10 mg, Salix alba bark 
extract - 25.03 mg

Calcium stearate, Silicon dioxide, 
Microcrystalline cellulose, Capsule shell: 

Gelatin, Titanium dioxide
Evalar QSC Rusiya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xonda (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: 0414060; İstehsal tarixi: 09.10.2020; Son istifadə tarixi: 

09.10.2023) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Beybi Formul Mişki Vitamin C Çeynəmə Pastil 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg

Starch Syrup, Sugar, Food gelatin 270 
bloom, Food gelatin 240 bloom, Citric 
Acid, Glazing Agent (Vegetable Oils, 
Carnauba Wax), Natural yellow dye 
(Cartamus extract), Natural dye (β-
carotene), Natural flavors (Orange, 

Lemon), Water

Evalar QSC Rusiya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Vitamin C 
(çeynəmə pastil, №30) (Seriya nömrəsi: 0612091; İstehsal tarixi: 

12.02.2021; Son istifadə tarixi: 12.02.2023) adlı məhsul 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.

Beybi Formul Mişki 
Multivitaminlər Çeynəmə Pastil 1

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 25 mg, Vitamin E (as Alpha tocopherol 
acetate)– 5 mg, Iodine (as Potassium iodide) – 30 mcg, Zinc (as Zinc 

citrate) – 3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg, 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 2.5  mcg, Vitamin A  (as Retinol 

palmitate) - 0.4 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 1%) - 0.5 mcg, 
Folic acid - 100 mcg, Biotin – 15 mcg, Cholin (as Choline bitartrate) - 

5 mcg, Inositol - 5 mcg 

Starch Syrup, Sugar, Food gelatin 270 
bloom, Food gelatin 240 bloom, Citric 

Acid, Concentrated Apple Juice, 
Concentrated Black Carrot Juice, 

Glazing Agent, Sugar color, Natural Dyes 
(Cartamus Extract, Β-Carotene), Natural 
Flavors (Strawberries, Grape, Orange), 

Purified water

Evalar QSC Rusiya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Multivitaminlər 

(çeynəmə pastil, №30) (Seriya nömrəsi: 0818070; İstehsal tarixi: 
04.02.2021; Son istifadə tarixi: 04.02.2023) adlı məhsul bəzi vitamin 

və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.

Fitolaks Çeynəmə tablet 1 x 20

Senna (Cassia Senna) dry extract (the content of anthracene 
derivatives in terms of chrysophanic acid) - 105 mg, Apricot powder 

(Prunus armeniaca) - 170 mg, Plantain dry extract (Plantago 
lanceolate, Plantago major, Plantago media ) - 7.5 mg, Dill extract 

(Aneth graveolens) - 0.1 mg

Fructose, Croscarmellose sodium, 
Silicon dioxide colloidal, calcium stearate 

or Magnesium stearate, Natural flavor 
Strawberry, Microcrystalline cellulose

Evalar QSC Rusiya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fitolaks (çeynəmə tablet, №20) (Seriya nömrəsi: 
0104337, istehsal tarixi: 30.12.2020, son istifadə tarixi: 30.12.2023) 

adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını 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 vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "məhsulun tərkibi" 
bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 

dəyişdirilir.

Fitolaks konsentrat məhlul 100 ml

Concentrated Pluma juice - 3 g, Extractum folia Cassia acutifolia 
(Cassia senna)(20%) including anthracene derivatives in terms of 

chrysophanic acid - 3.4 g, Extractum fruit Foeniculum vulgare - 1.2 g, 
Extractum bark Rhamnus frangula - 0.2 g

Glycerol, Fructose, Citric acid, Natural 
"Apricot" flavor, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Water
Evalar QSC Rusiya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fitolaks konsentrat (məhlul, 100 ml) (Seriya 

nömrəsi: 0276066, istehsal tarixi: 13.01.2021, son istifadə tarixi: 
13.01.2024) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını 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. 

Troyçatka Evalar uşaqlar 
üçün toz 3.6 q x 10 Carum carvi semen dry extract-3, 61 %; Calendula officinalis flower 

dry extract-6, 94 %; Thymus serpyllum   dry extract-3,61 % fructose, citric acid, sugar Evalar QSC Rusiya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Troyçatka Evalar uşaqlar 

üçün(toz, saşe № 10 ) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:  0255082, 
istehsal tarixi: 11.11.2020, son istifadə tarixi: 11.11.2023)   öd və 

mədə şirəsinin ifrazını gücləndirib,uşaq orqanizmdən həm 
parazitlərin, həm də onların həyat fəaliyyətindəki  məhsulların  

çıxarılması üçün 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Təqdim olunan nümunənin üzərində və onun istifadə üzrə 
təlim atında  A zərbaycan dilində yazılar m övcud deyildir.

         2)Ərizəçinin 26.04.2021 il tarixli müraciətinə əsasən tərkibdə 
və  "istifadə qaydaları və doza" bəndində texniki səhv olduğu üçün, 
tarix və nöm rə             dəyişdirilm əm ək şərti ilə, rəy dəyişdirilm işdir.

Troyçatka Evalar Kapsul 1

Extractum flores Tanacetum vulgare - 28.4 mg, Extractum bark 
Populus tremula - 24.8 mg, Tanacetum vulgare flores - 57.2 mg, 

Caryophylli aromatici buds (including essential oils, not less - 30 mg) - 
286 mg

Calcium stearate, Talc, Aerosil, Capsule 
shell (Gelatin, Titanium dioxide) Evalar QSC Rusiya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Troyçatka Evalar (kapsul, №40) 
(Seriya nömrəsi: 0755047, istehsal tarixi: 06.01.2021, son istifadə 

tarixi: 06.01.2024) adlı məhsul qurd invaziyaları zamanı tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib 

və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Dağ kalsiumu® D3 Tablet 4 x 20
Calcium carbonate (Calcium not less than 40%) - 692.49 mg, Mumio - 
37.13 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol 100000 IU/g) - 1.43 mg (200 

IU), Vitamin K2 (Menaquinone - 7 (0.25%)) - 2.02 mg

Food sorbitol Parteck, Maltodextrin, 
Croscarmellose sodium, Microcrystalline 

cellulose, Calcium stearate
Evalar QSC Rusiya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dağ kalsiumu® D3 (tablet, №80) 
(Seriya nömrəsi: 0118127 , istehsal tarixi: 21.12.2020, son istifadə 

tarixi: 21.12.2023) adlı məhsul sümük toxumasını gücləndirmək 
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.

Hepacar forte Kapsul 5 x 10
Essensial phospholipid-  280 mg, Cynara scolymus leaves dry extract- 
150 mg ,Silybum marianum seed dry extract - 130 mg , L ornithine l -

Aspartate -200 mg

Corn starch; Natural gelatine(capsula 
shell)

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepacar Forte (kapsul  N 50) adlı  
məhsul  qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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.
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”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır 

və rəydə göstərilənlər burada öz əksini tapmaldır.

Unomaq-Alisa Tablet 3 x 10
Gamma aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 150 mg, 

Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Gum 
arabic (E114), Magnesium stearate 

(E470b)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unomaq-Alisa (tablet № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 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.

Avers Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium citrate) - 600 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 10 

mg, Vitamin K (as Phylloquinone) - 50 mcg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 5 mcg

Microcrystalline cellulose (E460), Gum 
arabic (E114), Magnesium stearate 

(E470b)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avers (tablet №30) adlı məhsul 
D3, K1 vitaminlərinin, kalsium və sinkin 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.

Herbik toz 1 q x 10

Lactobacillus acidophilus - 1 mg (0,5 billion CFU), Bifidobacterium 
bifidum - 1 mg (0,5 billion CFU), Lactobacillus rhamnosus - 0,5 mg 

(0,25 billion CFU), Streptococcus thermophilus - 0,5 mg (0,25 billion 
CFU)

Maltodextrin, D-Limonene, Potassium 
sorbate (E202) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbik (toz, saşedə № 1 q x 10) 

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.

VitaLonq Max / Vitalong Max Kapsul 3 x 10

Vitamin E (as D-Alpha-Tocopheryl acetate 50% dry powder) - 2 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Biotin (D-Biotin) - 0.2 mg, Pantothenic acid (as 
Calcium D-pantothenate) - 3 mg, DL-Methionine - 30 mg, L-Cystine - 

35 mg

Butylated Hydroxy Toluene (BHT), 
Disodium EDTA, Silicon dioxide, Maize 

starch, Lactose, Sodium bezoate, Gelatin
Marion Biotek Pvt. Ltd Hindistan 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaLonq Max / Vitalong Max 

(kapsul, №30) adlı məhsul, bəzi vitaminlərin və amin turşuların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Neyrobut Şərbət 120 ml

Gamma-Aminobutyric acid (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

Deionized water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Raspberry 

flavor, Guar gum, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyrobut (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Stimulon Şərbət 120 ml
Hopantenic acid (as Calcium hopantenate) - 100 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin sodium phosphate) - 0.05 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.05 mg

Deionized water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Raspberry 

flavor, Xanthan gum, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.04.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stimulon (şərbət, 120 ml) adlı 

məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
preparat, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, məhsulun tərkibinə daxil olan qopanten turşusu mərkəzi sinir 
sisteminə güclü farmakoloji təsir (antidepressant, nootropik, 
antikonvulsant) göstərir və BFMQƏ-lərin tərkibində istifadəsi 

yolverilməzdir.

Nefroles Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Lespedaza (Lespedaza capitata Michx.) herb f.e. - 750 mg, Star 
anise (Illicium verum Hook. F.) seeds d.e. - 5 mg Water, Alcohol, Potassium sorbate Specchiasol S.r.l İtaliya 26.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefroles(daxilə qəbul üçün 

məhlul, 100 ml) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 44494 , istehsal tarixi: 
01.02.2021, son istifadə tarixi: 01.02.2024)  sidik-ifrazat orqanlarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Balen FonSEPT Licorice 
Extract+Vitamin C & Zinc, 

With Orange Aroma  / 
FonSEPT Biyan 

Kökü+Vitamin C və Sink, 
Portağal dadlı 

sorma tablet 2 x 12

Licorice (Glycyrrhiza glabra root) extract - 43.52 mg, Vitamin C (L-
Ascorbic acid) - 42.88 mg, Orange flavor - 26.24 mg, Zinc gluconate - 

10.24 mg, Cinnamon (Cinnamomum sp.bark) oil - 7.68 mg, Lemon 
flavor - 3.2 mg, Natural Rosemary (Rosmarinus officinalis leaves) 

flavor - 2.56 mg, Rosemary oil (Rosmarinus officinalis, leaves) - 1.92 
mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), Gum 
arabic (E 414), Beta carotene (E 160a) Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen FonSEPT Licorice 

Extract+Vitamin C & Zinc, With Orange Aroma  / FonSEPT Biyan 
Kökü+Vitamin C və Sink, Portağal dadlı (sorma tablet, № 24) (Seriya 

nömrəsi: 2107206 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 
01.02.2024) adlı məhsul tənəffüs yollarında, burun-udlaq 

nahiyyəsində müşayiət olunan problemlərin aradan qaldırılması 
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. 

Balen FonSEPT 
Eucalyptus+Menthol & Mint, 
With Mint Aroma / FonSEPT 

Evkalipt+Mentol və Nanə, 
Nanə dadlı

sorma tablet 2 x 12

Eucalyptus (Eucalyptus sp.leaves) extract - 43.52 mg, Menthol flavor - 
31.36 mg, Eucalyptus (Eucalyptus sp.leaves) oil - 24.96 mg, Natural 
mint flavor - 14.72 mg, Sage (Salvia officinalis leaves) oil - 2.56 mg, 

Mint (Mentha longifolia herb) oil - 2.56 mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), Gum 
arabic (E 414), Brıllıant blue (E 133) Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen FonSEPT 

Eucalyptus+Menthol & Mint, With Mint Aroma / FonSEPT 
Evkalipt+Mentol və Nanə, Nanə dadlı (sorma tablet, № 24) (Seriya 
nömrəsi: 2107105 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 

01.02.2024) adlı məhsul tənəffüs yollarında, burun-udlaq 
nahiyyəsində müşayiət olunan problemlərin aradan qaldırılması 
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. 

Balen FonSEPT 
Echinacea+Honey & Propolis, 

With Lemon Aroma  / 
FonSEPT Exinaseya+Bal və 

Propolis, Limon dadlı

sorma tablet 2 x 12

Honey - 216.96 mg, Echinacea (Echinacea sp.leaves) oil - 28.80 mg, 
Lemon flavor - 23.68 mg, Echinacea (Echinacea sp.leaves) extract - 
17.28 mg, Propolis extract - 9.6 mg, Mentol flavor - 5.12 mg, Orange 

flavor - 3.84 mg, Lemon (Citrus lemon fruit) oil - 3.20 mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), Gum 
arabic (E 414), Curcumin (E 100) Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BBalen FonSEPT 

Echinacea+Honey & Propolis, With Lemon Aroma  / FonSEPT 
Exinaseya+Bal və Propolis, Limon dadlı (sorma tablet, № 24) 

(Seriya nömrəsi: 2107103 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə 
tarixi: 01.02.2024) adlı məhsul tənəffüs yollarında, burun-udlaq 
nahiyyəsində müşayiət olunan problemlərin aradan qaldırılması 
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. 

Balen FonSEPT 
Ginger+Turmeric & Juniper, 

With Orange Mandarin  / 
FonSEPT Zəncəfil+Zərdəçal 

və Ardıc, Naringi dadlı

sorma tablet 2 x 12

Ginger (Zingiber officinale root) powder - 28.16 mg, Turmeric 
(Curcuma longa root) powder - 24.32 mg, Ginger (Zingiber officinale 
root) extract powder - 18.56 mg, Lesser (Alpinia officinarum rhizom) 

powder - 18.56 mg, Natural mandarin flavor (Citrus nobilis 
var.deliciosa fruit peel) - 18.56 mg, Ginger (Zingiber officinale root) 

oil -17.28 mg, Vitmain C (L-Ascorbic acid) - 17.28 mg, Turmeric 
(Curcuma longa root) extract - 12.16 mg, Cacao (Theobroma cacao 

seed bark) - 12.16 mg, Natural Anise flavor (Pimpinella anisum fruit) - 
9.6 mg, Menthol flavor - 9.6 mg, Lemon flavor - 3.84 mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), 
Rosemary oil (Rosemarinus officinalis 

leaves), Juniper oil (Juniperus communis 
fruit), Gum arabic (E 414)

Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen FonSEPT Ginger+Turmeric 
& Juniper, With Orange Mandarin  / FonSEPT Zəncəfil+Zərdəçal və 
Ardıc, Naringi dadlı (sorma tablet, № 24) (Seriya nömrəsi: 2107204 , 

istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 01.02.2024) adlı 
məhsul tənəffüs yollarında, burun-udlaq nahiyyəsində müşayiət 

olunan problemlərin aradan qaldırılması 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. 

Megaglukan synbio Kapsul 3 x 10

B-glucan, standardised extract 80%, polysaccharide - 400 mg, 
Vitamin C (ascorbic acid) - 80 mg, Zinc gluconate - 34.86 mg, 
Echinacea, 4% polyphenols, standardised root extract - 30 mg, 

Probisis (Bacillus subtilis) - 20 mg

Hard capsule (Yellow iron oxide, 
Titanium dioxide, Water, Gelatine)  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megaglukan synbio (kapsul, № 

30) (Seriya nömrəsi: 7770221, istehsal tarixi: 01.02.2021, son 
istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran və probiotik təsirli  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.

Kalmafort Tablet 3 x 10

Valerian, 0.4% valeric acid standartised extract - 150 mg, Crataegus, 
5% flavonoids standartised extract - 150 mg, Magnesium lactate 

dihydrate - 150 mg, Leonurus cardiaca, 10% stachydrine standartised 
extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Croscarmellose sodium (E 468), 

Nutraficient 114F265032, Magnesium 
stearate (E 572), Silicon dioxide (E 551)

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Kalmafort (tablet, № 30) (Seriya nömrəsi: 790321 

, istehsal tarixi: 01.03.2021, son istifadə tarixi: 01.03.2024) 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 dərman vasitəsi deyil. 

Kanoprevit Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 1200 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1.84 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

2.6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) -10 mcg, Vitamin E ( as DL-alpha tocopheryl acetate) 
- 7.37 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Folic acid  - 400 mcg, 
Niasin (as Nicotinic acid) - 18 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 
200 mg, İodine (as Potassium iodide) - 200 mcg, Iron ( as Ferrous 

fumarate) - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 55 mcg, Zinc (as 
Zinc citrate) - 24 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Silicon 
dioxide (E551), Magnesium stearate 
(E470 b), Capsule (gelatin, titanium 

dioxide E171, iron oxide E172)

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kanoprevit (kapsul №30, seriya 
nömrəsi: L135012, istehsal tarixi: 31.01.2021, son istifadə tarixi: 

31.01.2024) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Florita Şərbət 150 ml
Bifidobacterium infantis 20 x109 CFU - 20 mg, Bifidobacterium 

bifidum 20 x109 CFU - 20 mg, Lactobacillus acidophilus 20 x109 - 20 
mg

Sorbitol solution 70 %, Glycerin 
vegetable, Carboxymethylcellulose, 
Sodium benzoate, Purified water, 

Propylene glycol

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Florita (şərbət, 150 ml, seriya 
nömrəsi: 11220121, istehsal tarixi: 01.01.2021, son istifadə tarixi: 

01.01.2023) 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. 

Hepatosil Tablet 1

L-Ornitine hydrochloride – 257.75 mg, Artichoke (Cynara scolymus) 
leaf dry extract (2.5% cynarine) – 200 mg, Milk Thistle (Silybum 
marianum) seed dry extract – 100 mg, Granulated soy lecithin – 

51.54 mg, L-Methionine – 50.76 mg

Microcrystalline Cellulose, Emcompress, 
Sodium Croscarmelosa, Silicon dioxide, 

Talc, Magnesium stearate

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatosil (tablet № 30) (seriya 

nömrəsi: 305283, istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə tarixi: 
01.11.2023) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil. 

Extreme Pac Kapsul 1

Ginseng (Panax ginseng) leaf (2% ginsenosides) dry extract – 300 
mg (ginsenoside 6 mg), DL-Alpha Tocopheryl Acetate – 200 mg 

(eq.to 100 IU (50 %) Vitamin E Acetate), Levocarnitine – 134.4 mg, 
Zinc Gluconate – 140 mg (equiv.to  Zinc 18.4 mg), Selenium – 100 

mcg (0.5 % selenomethionine 20 mg)

Fatty acid diglyceride, Magnesium salts 
of fatty acids, Silicon dioxide, 

Hydroxypropyl methyl cellulose

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extreme Pac (kapsul № 30) 

(seriya nömrəsi: 305354, istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə 
tarixi: 01.12.2023) adlı məhsul  xroniki yorğunluq 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. 

Legam Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml L-carnitine - 500 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionize water

Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Legam (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 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.

Kostimol Tablet 6 x 10 Calcium (as calcium carbonate 1500 mg) - 600 mg, Vitamin D3 - 5 
mcg, Vitamin K1 - 50 mcg, Zinc (as zinc oxide 10 mg) - 8 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kostimol (tablet, № 60) adlı  

məhsul D və K vitaminlərinin, kalsium, sinkin 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 vasitəsi deyil.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair sənədə əsasən) göstərilsin.

Kostimol Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Calcium citrate (calcium 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulfate 
heptahydrate (magnesium 23.52 mg) - 240 mg, Zinc sulphate 

heptahydrate (zinc 4.0687 mg) - 17.69 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Calcium glycerophosphate (phosphorus 16.33 mg) - 115 mg

Peppermint oil, Tricalcium phosphate, 
Guar gum, Glycerine, Titanium dioxide, 
Citric acid, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kostimol (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) 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 
vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun tərkibində "kalsium qiserofosfat" inqredientinin 
dozası əlavə olunduğu üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 

dəyişdirilir.

İsoton Burun üçün damcı 10 ml Sodium chloride 0.90% Benzalkonium chloride 0.01%, purified 
water 99.09% Esensa d.o.o Serbiya 14.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İsoton, burun üçün damcı, 10ml”, adlı 
məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə olunan 

tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərm an vasitəsi deyil.

Marisol Burun üçün sprey 50 ml Sea salt 0.90%, Benzalkonium chloride 0.01%, Purified water 
99.09% Ayrı qeyd edilməyib ESENSA DOO Serbiya 14.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Marisol, burun üçün sprey, 50ml”, adlı 
məhsul burunun selikli qişasının təmizlənməsi və nəmləndirilməsi 

üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

DropSept Oftalmoloji məhlul 10 ml
Purified water 100q, Vitamin E TPGS 0.20q, Dibasic sodium 

phosphate 0.40q, Monobasic sodium phosphate 0.15q, Clorexidina 
digluconate (20%) 0.02q, Sodium chloride 0.66q 

Ayrı göstərilməyib İromed Group S.r.l İtaliya 06.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş DropSept (oftalmoloji məhlul, 10 ml) 
adlı məhsul gözlərin buynuz qişasının və konyunktiv təbəqənin 

epitelinin qorunması və bərpası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

AniosClean Excel D məhlul 1 l Didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, non-
ionic surfactants, perfume, colouring, excipients. Ayrı göstərilməyib. Laboratoires Anios Fransa 08.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “AniosClean Excel D, 1l məhlul”, adlı 
məhsul tibbi alətlərin təmizlik və ön dezinfeksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Xolenol Kapsul 1 NUGEN Nutraceutical Pakistan 08.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Ginkgo Plus Kapsul 1 NUGEN Nutraceutical Pakistan 08.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Natural nest Bio Glucan Kapsul 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg, 1.3/1.6 Beta glucan (bakers 
yeast) - 50 mg, Zinc (Zinc sulfate monohydrate - 27.44 mg) - 10 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Lactose, 
Magnesium salts of fatty acids Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Natural nest Bio Glucan (kapsul, №30) (Seriya 
nömrəsi: 0121321, istehsal tarixi: 01.01.2021, son istifadə tarixi: 

01.01.2024) 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 dərman 
vasitəsi deyil.

Tempiron Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Microencapsulated Pyrophosphate Iron (Iron - 25 mg) - 167 mg, 
Vitamin C - 40 mg, Folic acid - 300 mcg, Vitamin B12 - 2 mcg

Water, Fructose, Potassium sorbate, 
Citric acid, Sucralose, Flavour black 

cherry
İnalme S.r.L İtaliya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tempiron (Daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) 

(Seriya nömrəsi: 21A010, istehsal tarixi: 01.01.2021, son istifadə 
tarixi: 01.01.2024) adlı məhsul dəmir mikroelementinin və bəzi 

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.

İnocit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Citicoline-2,5 g, İnositol-1,75 g.

potassium sorbate, sodium benzoate, 
citric acid, fructose, orange flavor, 

purified water
İnalme S.r.L İtaliya 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnocit( daxilə qəbulu üçün  məhlul-
damcı, 50 ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi:  20D139, istehsal tarixi: 

01.12.2020, son istifadə tarixi: 01.12.2023)  beyin 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.

SunDrops Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 6 mg (1 drops - 10 mcg) Water, Fructose, Potassium sorbate, 
Citric acid, Flavour banana, Sucralose İnalme S.r.L İtaliya 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən SunDrops (Daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) 

(Seriya nömrəsi: 20D175 , istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə 
tarixi: 01.12.2023) 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.

Dr. Santuss Şərbət 120 ml

Plantago (Plantago major) leaf soft extract - 12 ml, Malva (Malva 
sylvestris) flowers and leaf soft extract - 10 ml, Thyme (Thymus 

vulgaris) herb soft  extract - 10 ml Oregano (Origanum vulgare)  herb 
soft  extract - 10 ml

Purified water, Glycerol, Sucrose, 
Sodium benzoate, Citric acid

 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Santuss (şərbət 120 ml) adlı 
məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏƏ 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.

Tuxil Şərbət 120 ml

Plantago (Plantago major) leaf soft extract - 12 ml, Malva (Malva 
sylvestris) flowers and leaf soft extract - 10 ml, Thyme (Thymus 

vulgaris) herb soft  extract - 10 ml Oregano (Origanum vulgare)  herb 
soft  extract - 10 ml

Purified water, Glycerol, Sucrose, 
Sodium benzoate, Citric acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tuxil (şərbət 120 ml) adlı məhsul 
bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏƏ 

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.

Agnus Kapsul 1 NUGEN Nutraceutical Pakistan 08.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Cal Devit Şərbət 125 ml NUGEN Nutraceutical Pakistan 08.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Gematogen Vitamin C ilə plitka 40 q Albumin hemoglobin - 1.12 g, Ascorbic acid - 0.096 g Sugar, Whole condensed milk, Starch 
syrup, Natural flavoring Vanilla Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Gematogen Vitamin C ilə (plitka, 40 q) (Seriya 
nömrəsi: 221120 , istehsal tarixi: 22.11.2020, son istifadə tarixi: 

22.11.2021) 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.

Herbalifeline Max / 
Herbalayflayn Maks Kapsul 2 x 15 Polyunsaturated fatty acids (Omega-3 - 630 mg), DHA - 216 mg, EPA 

- 378 mg (Fish oil 60% MIN TG)

Peppermint oil, Thyme oil, Corn starch, 
Glycerine, Carrageenan gum, Sodium 

phosphate dıbasic anhydrous, DL-alpha 
tocopherol (Vitamin E - 2.7 mg)

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE MAX/HERBALAYFLAYN MAKS 

(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: J50705A, istehsal tarixi: 
31.10.2020, son istifadə tarixi: 31.10.2022) adlı məhsul omeqa-3 
doymamış yağ turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Resolvis Kapsul 4 x 15

Polynusatured fatty acids (in fish oil)- 500 mg, of which: Omega-3 (as 
Ethyl Esters)- 450 mg, including Eicoapentaenoic acid (EPA)- 240 

mg, Docosahexaenoic acid (DHA)- 170 mg; Vitamin E  (DL-α-
tocopheryl acetate)- 1 mg.                                                  

Gelatin(capsula shell), Sorbitol syrup Chemo Laboratorios Liconsa S.A. İspaniya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Resolvis (kapsul, №  60 ) adlı  

məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Estrolife Kapsul 3 x 10
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) leaves dry extract - 100 mg, 
Vitex agnus castus L. fruit powder - 20 mg, Vitamin E (as D-alpha 

tocopheryl acetate) - 20 mg
Cornstarch, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estrolife (kapsul, № 30) adlı 
qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Minevit Kapsul 1

Ascorbic acid - 120 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, 
Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 30 IU, Vitamin D - 400 IU, 

Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 20 mg, Magnesium hydroxide - 125 
mg, Calcium carbonate - 125 mg

Fructose, Citric acid, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Minevit (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində "istifadə 
qaydaları" ilə bağlı məlumat eyniləşdirilsin.

Vitamin C Şəkər və Portağal 
dadı ilə Tablet 2,5 q x 2 Ascorbic acid - 25 mg Sugar, Glucose, Citric acid, Calcium 

stearate, Potato starch, Orange flavor Amateg ƏMC Belarus 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Şəkər və Portağal dadı 
ilə (tablet №2) adlı məhsul 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.

İmmunolife Şərbət 100 ml,

Elderberry(Sambucus nigra) fruit extract- 100 mg;Vitamin C(as L-
ascorbic acid)- 100 mg; Propolis- 25 mg; Echinacea(Echinacea sp.) 
whole plant extract-25 mg; Betaglukan1,3/1,6- 25 mg; Zinc(as zinc 
sulphate)-3,75 mg;Vitamin D(as cholecalciferol)- 5 mcg; Vitamin 
B2(as riboflavine) -1 mg; Vitamin B3(as ncotinamide)- 0,6 mg; 
Vitamin B5(as D-calcium pantothenate)-0,6 mg; Vitamin B6(as 

pyridoxine hydrochloride)- 1 mg.

Deonized water, Sorbitol-420, Glycerol- 
E 422, Potassium sorbate- E 

202,Xanthan gum-E 415, Sodium 
benzoate- E 211, Polysorbate 80-E 433, 

Strawberry flavor, Sucralose-E955

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve 
San. Ltd.Şti Türkiyə 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunolife(şərbət, 100 ml) adlı  

məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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.

Carnalive Daxilə qəbul üçün məhlul 8 ml Carnitine (Acetyl L-Carnitine - 1008.74 mg) - 800 mg

Deionized water, Glycerol (E 422), 
Sorbitol (E 420), Strawberry flavor, 
Potassium sorbate (E 202), Sodium 
benzoate (E 211), Sucralose (E 955)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve 
San. Ltd.Şti Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

“Azerbaijan Pharma” MMC-nin 18.03.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 

ve San. Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan Carnalive (Daxilə qəbul üçün 
məhlul 8 ml, № 12) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı L-karnitin inqredientinin miqdarı 117.36 mq/8ml 
(NS-ə əsasən 800.0m q/8m l.) olaraq aşkar edilm işdir. 


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  
və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 


ZinkoMax Tablet 1 Zinc sulphate monohydrate - 71.22 mg, Sodium selenite - 110 mcg
Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone K-30, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ZinkoMax (tablet, №30) adlı 

məhsul sink və selen inqredientlərinin 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.

Simbiomax toz 5 q

Bifidobacterium infantis - 8 x 10⁸ CFU, Lactobacillus acidophilus - 8 x 
10⁸ C F U ,  L a c to b a c illu s  rh a m n o u s  -	8  x  1 0 ⁸ C F U ,  L a c to b a c illu s  
plantarum - 0.25 x 10⁹ CFU, Lactobacillus casei - 8 x 10⁸ CFU, 

Saccharomyces boulardii - 8 x 10⁷ CFU, Inulin - 12 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Banana flavour, 

Sucralose

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simbiomax (toz, saşedə №10) 

adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
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.

Devrin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Cholecalciferol - 100000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionize water Azərfarm MMC Azərbaycan 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devrin (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Kalbon D3 Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 500 mg, Magnesium sulphate - 150 mg, Zinc 
gluconate - 4 mg, Cholecalciferol - 400 mg

Xanthan gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Sorbitol, Water Azərfarm MMC Azərbaycan 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalbon D3 (şərbət, 150 ml) adlı  

məhsul kalsium mineralı və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmada "Kalsium karbonat" birləşməsinin latın dilində adı 
"Calcium gluconate" kimi qeyd edilib.Bu uyğunsuzluq aradan 

qaldırılsın.




Lonpasin Kapsul 2 x 15 Aloe vera leaf extract - 200 mg, Rheum rhabarbarum root extract - 50 
mg, Frangula alnus bark extract - 50 mg

Gelatin, Rice flour, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide SIA "Primea" Latviya 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lonpasin (kapsul № 30) adlı 
məhsul həzm sisteminin faəliyyətini 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 vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Suvastin Kapsul 2 x 15

Pancreatin (Lipase 6750 Ph.Eur; Amylase 6300 Ph.Eur; Protease 
450 Ph.Eur ) – 150 mg, Papain (100 Tirosin Unit/mg) – 100 mg, 

Bromelain (1200 GDU/g) – 100 mg, Pepsin (2000 Ph.Eur. units/g) – 
10 mg, Trypsin/Chymotrypsin mix (>2600 USP-u/mg Trypsin />450 

USP-u/mg Chymotripsin) – 5 mg

Capsul shell (Hypromellose, Pectin, 
Purified Water, Microcrystalline 

Cellulose, Magnesium Stearate, Silocon 
Dioxide

SIA "Primea" Latviya 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Suvastin (kapsul № 30) adlı 

məhsul  həzmi 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. 

Akva-More Sprey 50 ml Sodium chloride – 6,50 mg 

Benzalkonium chloride – 0.25 mg, 
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate- 

2.60 mg, Disodium phosphate 
dodecahydrate – 9.58 mg, Water purified 

– up to 1 ml

Mikrofarm MMC Ukrayna 08.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Akva-More, burun üçün sprey, 50ml”, 
adlı məhsul burunun selikli qişasının təmizlənməsi və 

nəmləndirilməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

AYSİDA Başın Yağlı Dərisi 
Üçün Balzam-Maska Balzam-maska 250 ml

Aqua, Arctium lappa Extract, Glycerin, Olive Oil, Urtica
dioica (Nettle) Extract, Lawsonia inermis (Henna)

Extract, Castor Oil, Lecithin, Cymbopogon winterianus
Oil, Sodium Polyacrylate, ASD, Schizandra chinensis

Oil, Epophen, Methylchloroisothiazolinone and Methyli-
sothiazolinone

Ayrı göstərilməyib AVZ S-P Rusiya 08.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSIDA başın yağlı dərisi üçün 
balzam-maska, 250 ml" adlı məhsul başın yağlı dərisinin qulluğu 

üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

AYSİDA Başın Quru Dərisi 
Üçün Balzam-Maska Balzam-maska 250 ml

Aqua, Olive Oil, Glycerin, Urtica dioica (Nettle) Extract,
Lawsonia inermis (Henna) Extract, Castor Oil, Arctium


lappa Root Oil, Lecithin, Sodium Polyacrylate, ASD, La-

vandula officinale Oil, Schizandra chinensis Oil, Epophen,


Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone

Ayrı göstərilməyib AVZ S-P Rusiya 08.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “AYSIDA başın quru dərisi üçün 
balzam-maska, 250 ml” adlı məhsul başın quru dərisinin qulluğu 

üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Siberian Super Natural Sport 
Mega Essentials / Siberian 

Super Natural Sport 
Meqavitaminlər

Tablet 1

Calcium carbonate (Including Calcium - 201 mg ) - 512.85 mg, 
Vitamin premix H33802/1(Vitamin A - 0.56 mg, Vitamin D3 - 59.5 IU, 

Vitamin E - 3.44 mg, Vitamin K1 - 40 mcg, Vitamin B1- 0.81 mg, 
Vitamin B2 - 0.837 mg, Vitamin B6 - 1.05 mg, Vitamin B12 - 1.75 

mcg, Vitamin C - 58.5 mg, Vitamin PP - 8.277 mg, Folic acid - 276 
mcg,  Vitamin B5 - 2.911 mg, Biotin - 66.75 mcg) - 140 mg, Mineral 
premix CustomixMineral (Copper - 0.7 mg, Iodine - 74.5 mcg,  Iron - 

9.71 mg, Manganese - 0.575 mg, Selenium - 31.1 mcg, Zinc - 6 mg) - 
100 mg, Magnesium citrate (Including Magnesium - 77 mg) - 500 mg, 
Vitamin E 50% CWS/S (active Vitamin E - 7.5 mg) - 15 mg, Folic acid 

- 150 mcg, Vitamin D3 type 100 CWS/AM (active Vitamin D3 - 200 

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Sport Mega Essentials / 

Siberian Super Natural Sport Meqavitaminlər (tablet, №120) (Seriya 
nömrəsi: 36, istehsal tarixi: 22.07.2020, son istifadə tarixi: 

22.07.2022) adlı məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C 

(toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11009; İstehsal tarixi: 
16.02.2021; Son istifadə tarixi: 16.08.2023) adlı məhsul vitamin C-

nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C 

(toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11008; İstehsal tarixi: 
15.02.2021; Son istifadə tarixi: 15.08.2023) adlı məhsul vitamin C-

nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C 

(toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11005; İstehsal tarixi: 
12.02.2021; Son istifadə tarixi: 12.08.2023) adlı məhsul vitamin C-

nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C 

(toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11007; İstehsal tarixi: 
15.02.2021; Son istifadə tarixi: 15.08.2023)adlı məhsul vitamin C-nin 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ADDİTİVA ROOİBOS-

MİX+VİTAMİN C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11004; İstehsal 
tarixi: 12.02.2021; Son istifadə tarixi: 12.08.2023)adlı məhsul vitamin 

C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C 

(toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11003; İstehsal tarixi: 
11.02.2021; Son istifadə tarixi: 11.08.2023) adlı məhsul vitamin C-

nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ADDİTİVA ROOİBOS-

MİX+VİTAMİN C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11002; İstehsal 
tarixi: 11.02.2021; Son istifadə tarixi: 11.08.2023)adlı məhsul vitamin 

C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ADDİTİVA ROOİBOS-

MİX+VİTAMİN C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11001; İstehsal 
tarixi: 10.02.2021; Son istifadə tarixi: 10.08.2023)adlı məhsul vitamin 

C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ADDİTİVA ROOİBOS-

MİX+VİTAMİN C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L11006; İstehsal 
tarixi: 12.02.2021; Son istifadə tarixi: 12.08.2023)adlı məhsul vitamin 

C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Forever Garlic-Thyme Kapsul 1 Thyme powdered (leaves) – 50 mg, Odorless Garlic concentrate 
liquid (bulb) – 10 mg

Canola oil, Lecithin, Beeswax, Gelatin, 
Glycerin, Purified water, Carob extract Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Garlic-Thyme (kapsul, № 100) (Seriya 
nömrəsi: 101220D , istehsal tarixi: 10.12.2020, son istifadə tarixi: 

10.12.2024) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik 
məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə son istifadə tarixində 
dəyişiklik edilidiyi üçün rəy dəyişdirilir.

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, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket 
№10 - Seriya nömrəsi: L11002; İstehsal tarixi: 16.02.2021; Son 

istifadə tarixi: 16.08.2023) 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.

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, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket 
№10 - Seriya nömrəsi: L11004; İstehsal tarixi: 17.02.2021; Son 

istifadə tarixi: 17.08.2023) 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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

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, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket 
№10 - Seriya nömrəsi: L11003; İstehsal tarixi: 17.02.2021; Son 

istifadə tarixi: 17.08.2023) 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.

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, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket 
№10 - Seriya nömrəsi: L11001; İstehsal tarixi: 16.02.2021; Son 

istifadə tarixi: 16.08.2023) 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.

HU-Metil Tablet 3 x 20 L-methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HU-Metil (tablet №60) adlı məhsul 

fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.

Akrosom plus toz 4 q x 30

L-carnitine - 800 mg, L-arginine - 500 mg, Vitamin C - 80 mg, L-
glutation - 75 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, Carob extract - 80 mg, 

Zinc oxide (zinc 12.05 mg) - 15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 
2 mg, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 18 mg, Vitamin B9 (Folic 

acid) - 400 mcg, L-methylfolate - 120 mcg, Vitamin A (as Retinyl 
palmitate) - 60 mcg, Sodium selenite (selen 110 mcg) - 240.92 mcg,  

Vitamin B12 - 1.5 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 10 mcg

Sorbitol, Citric acid, Sodium carbonate, 
Lemon aroma, Sucralose, Sodium 

bicarbonate
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 21.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Akrosom plus (toz, saşe №30) 
adlı məhsul reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının 
təqdim etdiyi tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

Stormax plus toz 4 q x 30

L-carnitine - 1000 mg, L-arginine - 500 mg, Vitamin C - 80 mg, 
Coenzyme Q10 - 40 mg, Magnesium hydroxide (magnesium 24.69 

mg) - 80 mg, Zinc oxide (zinc 12 mg) - 15 mg, Beta carotene - 2 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1.5 mg, Vitamin E (as Tocopheryl 
acetate) - 80 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Vitamin A (as 

Retinyl palmitate) - 1 mg, Sodium selenite (selen 60 mcg) - 130 mcg,  
Vitamin B12 - 1.5 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 10 mcg

Sorbitol, Citric acid, Sodium carbonate, 
Lemon aroma, Sucralose, Sodium 

bicarbonate
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 23.04.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stormax plus (toz, saşedə № 30) 

adlı məhsul kişi reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibindəki təsiredici 
inqredient olan L-karnitinin dozası (1000 mg) gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşır (900 mq-dan çox olmamalıdır).

Butsin Tablet 2 x 10 Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 150 mg, Glycine - 150 mg, 
Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin  B6 - 2 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, 
Vegetable magnesium stearate, Glyceryl 

behenate, Hydroxypropyl cellulose
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Butsin  (tablet № 20) adlı məhsul  

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:"İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

BioSedat Kapsul 2 x 10

 Passion flower d.e. tit. to 4% in flavonoids-190 mg; Jujube d.e. tit. to 
2% in jujubosides-100 mg; Lemon balm d. e. tit. to 2% in rosmarinic 

acid-100 mg; Magnolia d.e. tit. to 50% in magnolol-25 mg;Melatonin -
1 mg.

dibasic Calcium Phosphate, Magnesium 
stearate and Micronized Silica; Capsula 

shell: Gelatin,Titanium Dioxide.


Biodue S.p.A.(Difass İnternational 
S.r.L. üçün) İtaliya 13.04.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biosedat (kapsul № 20) adlı 

məhsul yuxuya getmə müddətini tənzimləndirici kimi tövsiyə olunan 
preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində mövcud olan bir inqredient 
maqnoliya bitkisindən hazırlanıb, bu da Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 21.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli 
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 

məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"inə 
əsasən BFMQƏ-nin hazırlanmasında yolverilməzdir (bax əlavə 2).

Levalon SR Kapsul 2 x 15
Choline bitartrate - 90 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf dry 

extract 4:1 - 90 mg, Milk thistle (Silybum marianum) seed dry extract 
(80% Silymarin) - 75 mg, L- methionine - 60 mg

Fibrex, Magnesium stearate (fatty acid 
magnesium salts), Gelatin Solepharm LTD Latviya 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levalon SR (kapsul  №30) adlı 

məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "Təsiredici maddələr", 
"İstehsalçı şirkət" və "İstehsalçının ünvanı" bəndlərində dəyişiklik 

edildiyi üçün rəy tarixi və nömrəsi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Swiss Energy Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 550 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Anhydrous dextrose, Sorbitol, 
Maize starch, Maltodextrin, Aspartame, 
Lemon and lemon-lime flavour, PEG-
6000, Riboflavin 5-phosphate sodium

Alpex Pharma SA İsveçrə 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Vitamin C 

(fışıldayan tablet №20, seriya nömrəsi: 20H006, istehsal tarixi: 
01.08.2020, son istifadə tarixi: 01.08.2023) adlı məhsul vitamin C-

nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Lutemax Tablet 3 x 10

Vitamin A - acetate (eq.to 2666 IU/800 mcg Vit.A) - 7.7 mg, Vitamin 
D3(eq.to 200 IU/5mcg) - 2 mg, Vitamin B1(as Tiamine HCl) - 1.23 

mg, Vitamin B2 (Riboflavine) -1.74 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) – 
2 mg, Vitamin B12 (0.1%)(eq.to 2.5 mcg Vit.B12) -2.5 mg, Vitamin B3 

- 20 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin E (DL-a-
tochopherol acetate 50%) (eq.to 15 mg Tocopherol) - 30 mg, 

Calcium pantothenate (eq.to 7.5 mg Pantotenic acid) - 8.15 mg, 
Vitamin K2 (eq.to 30 mcg Phytomanadione) - 15 mg, Folic acid - 200 
mcg, Biotin - 0.0625 mg, Luteine – 5 mg, Lycopene – 5 mg, Calcium 
carbonate (eq.to 120 mg Ca2+) - 300 mg, Ferrous gluconate (eq.to 

14 mg Fe2+) - 112.34 mg, Potasium iodide (eq.to100mcg I-) - 0.1308 
mg, Magnesium oxide (eq.to 56.7 mg Mg2+) - 93.75 mg, Zinc 

gluconat (eq.to 5 mg Zn2+) - 35 mg, L-Selenomethionine (eq.to 30 

Microcrystaline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silicone dioxide, 

Nutraficient 149F210001  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Lutemax (tablet, №30) (Seriya nömrəsi: 9841220, 

istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə tarixi: 01.12.2023) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Omegito Şərbət 200 ml Salmon oil (eq.to EPA - 100 mg, DHA - 400 mg) - 1000 mg 

Dextrose (E 1200), Vegetable glycerin (E 
422), Sorbitol solution70% (E 420), 
Propyleneglycol (E 1520), Sodium 

benzoate (E 200), Guar gum (E 412), 
Curcumin (E 100), Lemon flavour, 

Purified water

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Omegito (şərbət, 200 ml) (Seriya nömrəsi: 

11020121, istehsal tarixi: 01.01.2021, son istifadə tarixi: 01.01.2024) 
adlı məhsul doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Kalsilong D3 örtüklü tablet 1(içərisində 30 örtüklü 
təblet) 

Calcium carbonat - 1250 mg (e.q. 500 mg Ca), Vitamin 
D3/Cholecalciferol(eq. to 400 IU vitamin D)-4 mg, Magnesium 

carbonate(eq. to 50 mg Mg)-174 mg, Zinc gluconate(eq.to 5 mg Zn 
2+)- 35 mg.

microcrystalline cellulose( E 
460),magnesium stearate(E 572), 

silicone dioxide(E 551), nutraficient 
114F205051

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsilong D3 (örtüklü tablet,  №  

30  ) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 860121 , istehsal tarixi: 
01.01.2021, son istifadə tarixi: 01.01.2024)   kalsium, sink və 

maqnezium  minerallarının, D  vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

MagneFol Tablet 5 x 10
Magnesium lactate - 200 mg, Magnesium carbonate - 100 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Melissa 3 % flavone 
standardised leaf extract - 3 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Povidone / 
Kolidon, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Nutraficient blue 114F205051

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MagneFol (tablet, № 50, seriya 
nömrəsi: 8151220, istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə tarixi: 

01.12.2023) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 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 dərman vasitəsi deyil.

Eqloforin Kapsul 1

Magnesium lactate - 60 mg, Powder from flower of Passion-flower 
(Passiflora incarnata) - 40 mg, Hope powder (Strobuli lupuli) - 40 mg, 
Powder from Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus) root - 50 

mg

Capsule shell (Gelatin, Titanium dioxide) S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eqloforin (kapsul, №30) adlı 
məhsul 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 dərman 

vasitəsi deyil.   

Alhadaya Kapsul 1plastik flakonda 120 
kapsul, Black seed oil- 100% capsula shell- gelatin, glycerin, purified 

water PHYTO-APIPHARM LLP Qazaxıstan 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ALHADAYA(kapsul,№  120) adlı  
məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədi ilə  qəbulu 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.

Bulardi® Junior / Bulardi® 
uşaqlar üçün toz 2q x 10 Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 - 250 mg, Zinc citrate 

dihydrate - 16 mg Maltodextrin, Starch (corn) Abela Pharm d.o.o. Serbiya 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bulardi® Junior / Bulardi® uşaqlar 

üçün (toz 2 q, saşe  № 10, seriya nömrəsi: 210214, istehsal tarixi: 
01.02.2021, son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul mədə-

bağırsaq mikroflorasını 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.

Altapin Şərbət 200 ml
Propolis (70%) - 200 mg, Vitamin C - 12 mg, Vitamin A - 240 mcg, 
Mallow (Althaea officinalis) dry extract - 25 mg, Thyme (Thymus 

vulgaris) liquid extract- 25 mg
Honey, Water Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 

Germany) Sloveniya 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altapin (şərbət, 200 ml) adlı 

məhsul bəlğəmi durulaşdırıb, tənəffüs yollarından asanlıqla xaric 
olması və immunitetin möhkəmləndirilməsi üçün 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



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Faqosporin toz və ya məsaməli kütlə  5(flakon) x 2(blister) spores and live microbial cells of Bacillus subtilis UKM B-5007, 
Bacillus licheniformis UKM B-5514 - not less than 1.1 · 10 (9) CFU Crystalline sugar (sucrose), Mannitol. FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Faqosporin (toz, flakon №    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 dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsula dair müvafiq kliniki sinaqların nətiticələri və kifayət 
qədər ədəbiyyat icmalı təqdim olunduğu üçün rəydə göstərilən yaş 

həddinə icazə verilmişdir.

Zabiter toz 10 saşe- 3.6 q

LA-5®, Lactobacillus acidophilus - 1 bln; BB-12 ®, Bifidobacterium - 
1 bln; Streptococcus thermophilus SP4 - 1 bln; 

Fructooligocaccharides - 1000 mg;  Maltodextrins - 260 mg; Zinc - 
6.25 mg.

Fructose, Aroma, Sucralose (E955) Biodue S.p.A.(Difass İnternational 
S.r.L. üçün) İtaliya 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zabiter(saşe № 10) adlı məhsul  

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Aktilife Fışıldayan tablet 1 Saşera-Med MMC Rusiya 12.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Bio-H Şərbət 100 ml Biotin - 1 mg, Folic acid - 4 mg
Water, Glucose syrup, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, 
Sweet orange e.o.

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 20.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-H (şərbət, 100 ml) adlı 

məhsul metabolik prosesləri 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 vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində "istifadə 
qaydaları" ilə bağlı m əlum at eyniləşdirilsin.

Lizaflor-C Kapsul 15 x1

Lactobacillus sporogenes - 200 mill, Lactobacillus rhamnosus - 200 
mill, Lactobacillus casei - 210 mill, Lactobacillus bulgaricus - 150 mill, 
Bifidobacterium longum - 200 mill, Bifidobacterium infantis - 80 mill, 
Streptococuss termophilus - 150 mill, Saccharomyces boulardii - 200 
mill, Lysozyme - 20 mg, Inulin - 120 mg, FOS - 100 mg, Zinc - 10 mg, 

Lactoferrin - 5 mg, Mix of enzymes (Amylase, Protease, 
Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, Pectinase) - 20 mg 

Calcium phosphate (E341), Silica 
(E551), Talc (E553b), Vegetal 

magnesium stearate (E470b), Capsule, 
Gelatin, color: Titanium dioxide (E171)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lizaflor-C (kapsul №15) 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 dərm an vasitəsi deyil.



VeNatura Xrom Kapsul 1 Chromium picolinate (200 mcg Chromium) - 1609 mcg Brown rice, Hydroxypropyl methyl 
cellulose (E 464) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Xrom (kapsul, №90) 
adlı məhsul xrom mikroelementinin 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.

VeNatura Berberis Vulgaris Kapsul 1 flakonda 60 kapsul Berberis vulgaris extract-bark and root-1000 mg

Talc(E 553 b), Magnesium salts of fatty 
acids(E 470b), Silicon dioxide(E 551), 

Hydroxypropyl methyl cellulose(capsula 
shell)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Berberis Vulgaris 

(kapsul № 60) adlı məhsul şəkəri qanda tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan preparat, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. 
Belə ki,  məhsulun tərkibində  mövcud olan ekstrakt  adi zirincin 

qabığı və kökündən  hazırlanib,  bu da  Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli 
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 

məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-inə 
əsasən  BFMQƏ-nin  hazırlanmasında yolverilməzdir(bax əlavə 2).

VeNatura Maqnezium Sitrat 
və P-5-P (Vitamin B6) Tablet 1 Magnesium citrate (Magnesium - 200 mg) - 1333.3 mg, Pyridoxal 5`- 

phosphate (Vitamin B6 - 5 mg)  - 7.3 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 

Croscarmellose sodium (E 468), 
Magnesium stearate (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Maqnezium Sitrat və P-
5-P (Vitamin B6) (tablet №60) adlı məhsul maqnezium mineralı və 

B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Fosfatidilserin və 
Omega 3 Kapsul 1

Fish oil (Omega 3 -  1040 mg, EPA - 576 mg, DHA - 384 mg) - 1600 
mg, Phosphatidylserine mixture (Phosphatidylserine, Lecithin (E 322), 

Silicon dioxide (E 551), Ascorbyl palmitate (E 304), Tocopherol rich 
extract (E 306)) - 300 mg

Capsule shell mixture (Edible gelatin 
(Bovine gelatin), Deionized water, 

Glycerol (E 422), Iron oxide (red) (E 172), 
Iron oxide (black) (E 172)), Orange flavor 
1207774, Tocopherol rich extract (E 306)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Fosfatidilserin və 

Omega 3 (kapsul, №30) adlı məhsul diqqət konsentrasiyasını və 
yaddaş funksiyasını yaxşılaşdıran köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Yod Daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml Iodine (as Potassium iodide 0,117724 mg and elemental iodine 0,06 
mg) - 150 mcg Water Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Yod (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı 25 ml) adlı məhsul xrom mikroelementinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

VeNatura Kids Maqnezium Şərbət 100 ml Magnesium  (as Magnesium chloride-6 hydrate) - 125 mg Pure water, Potassium sorbate (E 202) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Kids Maqnezium 

(şərbət, 100 ml) 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 dərman 

vasitəsi deyil.

VeNatura Silimarin Kapsul 1 flakonun içərisində  
60 kapsul

Thisle(Silybum marianum) extract-150vmg, including Silymarin-120 
mg.

Dicalcium phospahate(E 341 ii),Talc(E 
553 b), Magnesium salts of fatty acids(E 

470b), Silicon dioxide(E 551), 
Hydroxypropyl methyl cellulose(capsula 

shell)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Silimarin(kapsul, № 60) 

adlı  məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi, tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.

Proksikar Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml L-carnitine - 500 mg

Deionized water, Sugar, Glycerine, 
Potassium sorbate, Polysorbate 80, 

Sodium benzoate

Smart Pharma Sağlık Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proksikar (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 
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.

Atilaza Kapsul 3 x 10
Pancreatin - 100 mg, Papain - 60 mg, Rutin - 50 mg, Bromelain - 50 
mg, Serratiopeptidase - 35 mg, Trypsin - 25 mg, Amylase - 10 mg, 

Lipase - 10 mg, Chymotrypsin - 2 mg
Amarant seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Atilaza (kapsul, №30) adlı məhsul 

həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Atitromb Tablet 1 Salix alba bark dry extract - 200 mg, Magnesium hydroxide - 200 mg Amarant seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Atitromb (tablet, №60) adlı 

məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
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 vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Doza rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir.

Gammasiron Şərbət 150 ml
Gamma Aminobutyric acid - 150 mg, Glutamic acid - 50 mg, 

Melatonin - 1 mg, Glycine - 50 mg, Magnesium oxide - 50 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 1 mg

Oligofructose, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 05.04.2021 Müsbət

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

adlı məhsul 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 dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: a)Yaş həddi və doza rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir.

Phillex Deep Plus With 
Lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate-24mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, Disodium 
phosphate anhydrous-1.5mg, Sodium phosphate monobasic 

dihydrate-2.0mg, Sodium chloride-7.7, Water for injections-q.s., 
BDDE (1,4-butanediol diglycidyl ether) - <2ppm

Ayrı qeyd edilməyib Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 12.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Phillex Deep Plus With Lidocaine, 1.1 
ml inyeksiya üçün gel, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Phillex Sub-Q Plus With 
Lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate 24.0 mg, Lidocaine hydrochloride 3.0mg, 
Disodium phosphate, anhydrous 1.5mg, Sodium phosphate 

monobasic dihydrate 2.0mg, Sodium chloride 7.7mg, Water for 
injections q.s., BDDE (1, 4 - butanediol diglycidyl ether) <2ppm 

Ayrı qeyd edilməyib Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 12.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Phillex Sub-Q Plus With Lidocaine, 
1.1 ml inyeksiya üçün gel, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Phillex Fine Lips With 
Lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate 24.0mg, Lidocaine hydrochloride 3.0mg, 
Disodium phosphate, anhydrous 1.5mg, Sodium phosphate 

monobasic dihydrate 2.0mg, Sodium chloride 7.7mg, Water for 
injections q.s., BDDE (1, 4 - butanediol diglycidyl ether) <2ppm 

Ayrı qeyd edilməyib Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 12.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Phillex Fine Lips With Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel 1x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı 

məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.                 





Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Uranef Kapsul 4 x 15

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 200 mg, 
Phaseolus vulgaris seed dry extract - 60 mg, Petroselinum crispum 

root dry extract - 50 mg, Trisodium citrate - 30 mg, Potassium citrate - 
30 mg, Chamomilla recutita flower dry extract - 20 mg, 

Arctostaphylos uva-ursi leaves dry extract - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Bovine gelatin, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uranef (kapsul № 60) adlı məhsul 
sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd1: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən artıq istifadə 
olunmaması haqqında tövsiyə xarakterli məlumat təqdim olunsun. 

Belə ki, əks hallarda məhsulun tərkibində olan "Arctostaphylos uva-
ursi" adlı bitki ADA (EMEA)-nın məlumatına əsasən böyrəklərdə 

qıcığlanmaya səbəb ola bilər.
Qeyd2: Məhsulun buraxılış formasında texniki səhvə yol verildiyi 

üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Elis forte Kapsul 6 x10
Vitex agnus castus L. fruit(seed) dry extract- 150 mg, Black Cohosh 

(Cimicifuga racemosa) root and rhizome dry extract- 40 mg, Camellia 
sinensis leaves dry extract - 30 mg, Soy isoflavones - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Bovine 

gelatin(capsules)

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ELİS FORTE(kapsul, № 60) adlı  
məhsul qadın sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə qidanı  bioloji fəal 

maddələrlə zənginləşdirmək 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.

Evalook Kapsul 3 x 10

Fish oil - 400 mg, Lutein - 10 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B1 
(as Thiamine hydrochloride) - 1.2 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.5 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.9 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 3.5 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, 
Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl acetate) - 13 mg, Biotin (as D-

biotin) - 60 mcg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 15 mg, Vitamin B5 (as D-
pantothenate calcium) - 5 mg, Iodine (as Potassium iodate) - 100 

mcg  Zinc (as Zinc gluconate) - 2 5 mg  Selenium (as Sodium 

Sunflower oil, Gelatin, Glycerin, 
Deionized water

Smart Pharma Sağlık Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evalook (Kapsul №30) adlı 

məhsul omeqa 3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Magnolac Şərbət 300 ml Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Arasti A-plus with lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked hyaluronic acid 24mg/ml, Lidocaine HCl 3mg/ml, 
Phosphate-buffered saline, pH7.0 q.s. Ayrı qeyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 02.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Arasti A-plus with lidocaine, inyeksiya 
üçün gel, 1.1 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Arasti plus with lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked hyaluronic acid 25mg/ml, Lidocaine HCl 3mg/ml, 
Phosphate-buffered saline, pH7.0 q.s. Ayrı qeyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 02.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Arasti plus with lidocaine, inyeksiya 
üçün gel, 1.1 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ferovit bio special Kapsul 3 x 10

Liposomal iron (iron (III) diphosphate, corn starch, sunflower lecithin) 
– 333 mg (28 mg of iron), Ascorbic acid powder - 40 mg, Vitamin B12 

0,1% (cyanocobalamine 0,1%) – 2.5 mg (eqv. 2.5 mcg), Pyridoxine 
hydrochloride – 1.4 mg, Folic acid – 0.4 mg

Palm oil refined, Coconut oil, Soy 
lecithin, Yellow wax, Soybean oil refined, 

Capsule shell (Gelatin, Glicerol, Iron 
oxide red (E172), Candurin orange 

amber (E172 + E555))

HASCO-LEK S.A. Polşa 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferovit bio special (kapsul №30) 

adlı məhsul dəmirin 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.

Bivita Şərbət 100 ml
Niacin – 2.7 mg, Vitamin B1 – 0.18 mg, Vitamin B2 – 0.24 mg, 

Pantothenic Acid - 1 mg, Vİtamin B6 – 0.47 mg, Vitamin B12 – 0.42 
mcg, Biotin - 8.33 mcg 

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Sodium Citrate, Citric anhydrous acid, 

Aspartame, Sucralose, Sodium 
saccharin, Glycerin, Hydroxypropyl 

Methyl Cellulose, Pineapple flavour, 
Purified water

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bivita  (şərbət 100ml)) adlı 

məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Epindol forte Tablet 1
Brocoli extract standardised as Indol-3-carbinol for 98% - 300 mg, 
Green tea extract standardised as EGCG (Epigalocatechin gallate) 

for 50% - 250 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Povidone (E 1201), 

Hydroxypropylmethylcellulose (E 464), 
Magnesium stearate (E 572), Silicone 

dioxide (E 551), Nutraficient brown 
149F210001 (Polyvinyl alcohol, 

Polyethylene glycol, Polysorbate 80, 
Titanium dioxide, Yellow Iron oxide non 
IRR, FD&C Blue 1, Black Iron oxide non 

IRR)

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epindol forte (tablet, №60) adlı 

məhsul qadınlarda hormonal balansı 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.
Qeyd:İstifadə qaydasında yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Riobeta Tablet 3 x 10

Beta Glucan - 250 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 25 mg, Vitamin C 
(as L-Ascorbic acid) - 120 mg, Echinacea Angustifolia root extract - 

100 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 50 mg, 
Selenium (as L-Selenomethionine) - 150 mcg

Microcrystalline cellulose (E460), Gum 
arabic (E414), Magnesium stearate 

(E470b)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riobeta (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini möhkəmləndirmək 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 İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Qastro Forte Kapsul 1 plastik flakonun 
içərisində 30 kapsul

Aloe vera (Aloe vera) leaf dry extract - 150 mg, Mallow (Malva) dry 
extract -  100 mg, Pancreatin powder - 100 mg, Amylase powder - 50 

mg, Pepsin powder - 50 mg
Starch, Natural gelatin (capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qastro Forte(kapsul,№ 30 ) adlı  
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran, mədə- bağırsaq fəaliyyətini 

normallaşdıran 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Enzimalin Kapsul - Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg, Aloe vera 
leaf dry extract - 50 mg Corn strach, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzimalin (kapsul,№  30) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə dozası rəyə müvafiq qeyd edilsin.

Renal Forte Kapsul 1 plastik flakonun 
içərisində 30 kapsul

Common madder (Rubia tinctorum) roof dry extract -100 mg, 
Common Horsetail (Eguisetum arvense) herb dry extract -100 mg, 

Common knotgrass (Polygonum aviculare) herb dry extract -100 mg, 
Oregano (Origanum vulgare) herb dry extract -50 mg,Calendula 
(Calendula officinalis) flowers dry extract -50 mg, Pepperment 

(Mentha piperita) leaf dry extract -50 mg.

Starch, Natural gelatin (capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RENAL FORTE(kapsul, № 30) 

adlı  məhsul sidik-ifrazat fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə sahəsi və qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Renisan Kapsul 1

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) leaf dry extract - 50 mg, Common 
horsetail (Equisetum arvense) herb dry extract - 50 mg, Common 

knotgrass (Polygonum aviculare) herb dry extract -50 mg, Oregano 
(Origanum vulgare) herb dry extract - 50 mg, Calendula (Calendula 
officinalis) flower dry extract -50 mg, Pepperment (Mentha piperita) 
leaf dry extract - 50 mg, Maize (Zea mays) silk dry extract - 30 mg, 

Sodium citrate (Natrii citras) - 30 mg, Potassium citrate (Kalii citras) - 
30 mg

Corn strach, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renisan (kapsul №30) adlı 

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil. 

Zekran Kapsul 30

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) leaf dry extract - 50 mg, Common 
horsetail (Equisetum arvense) herb dry extract - 50 mg, Common 

madder (Rubia tinctorum) root dry extract - 50 mg, Common 
knotgrass (Polygonum aviculare) herb dry extract - 50 mg, Calendula 

(Calendula officinalis) flower dry extract - 50 mg, Peppermint 
(Mentha piperita) leaf dry extract - 50 mg, Sodium citrate (Natrii 

citras) - 30 mg, Potassium citrate (Kalii citras) - 30 mg

Corn strach, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekran (kapsul №30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Benelux Şərbət 100 ml

Melatonin - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, L-glycine - 50 mg, 
Passionflower (Passiflora incarnata) herb with flowers dry extract, 

standardized 3.5 % vitexin - 100 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) 
herb with flowers dry extract, standardized 2 % rosmarinic acid - 100 
mg, Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract, standardized 0.42 

% valerenic acid - 50 mg

Fructose, Water, Flavor, Citric acid, 
Potassium sorbate, Xanthan gum ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Benelux (şərbət, 100 ml) adlı 

məhsul MSS-nin fəliyyətini 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 vasitəsi deyil.

Qeyd: a) İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b) 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 tələblərinin 

5.6.  bəndinə əsasən 4-14 yaş qrupu üçün nəzərdə tutulmayan 
BFMQƏ-nin qablaşdırmasında uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu 

göstərən şəkil, rəsm və ifadə verilə bilməz.

Elsaton Şərbət 100 ml

L-Carnitine - 100 mg, GABA - 20 mg, Alpha Lipoic Acid (ALA) - 20 
mg, Ginkgo (Ginkgo biloba) leaves dry extract, standardized 24% 

ginkgoflavonoids - 10 mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract, 
standardized 12% ginsenosides - 10 mg, Brahimi (Bacopa monnieri) 

herb dry extract, standardized 20% bacosides - 10 mg

Fructose, Water, Flavor, Citric acid, 
Potassium sorbate, Xanthan gum ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elsaton (şərbət, 100 ml) adlı 

məhsul MSS-nin fəliyyətini 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 vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Deprevit Bio Tablet 1  Farmakom PTF MMC Ukrayna 09.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Hepasept Tablet 3 x 10

Artichoke (Cynara scolymus) leaves powder - 200 mg, Silybum 
marianum standardized to 80% silymarin dry seed extract - 175 mg, 
Alpha lipoic acid - 50 mg, Inositol - 40 mg, Choline bitartrate - 100 

mg, Turmeric (Curcuma longa) root extract - 50 mg, Dandelion 
(Taraxacum officinale) root extract - 40 mg

Sorbitol E420, Magnesium Stearate 
E470b

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepasept (tablet, № 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 dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Memofit Kapsul 3x10 Lecithin - 140 mg,Ballota nigra herb dry extract  - 50 mg, Choline 
bitartrate - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract  - 40 mg

Microcrystalline cellulose, lactose, 
calcium or magnesium stearate Verteks MMC Ukrayna 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memofit(kapsul № 30) adlı 

məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ritmoson Premium Kapsul 3x10

L-tryptophan - 150 mg, Magnesium (Magnesium oxide) – 34.35 mg, 
Niacin (as Nicotinic acid) – 12.5 mg, Melatonin - 0.5 mg


Calcium Stearate, Silicon 

Dioxide/Microcrystalline Cellulose Verteks MMC Ukrayna 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmoson Premium (kapsul № 30) 
adlı yuxu prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Primera Kapsul 3x10 Gamma Aminobutyric Acid (GABA) – 150 mg Calcium Stearate/Magnesium stearate, 
Lactose Verteks MMC Ukrayna 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Primera  (kapsul № 30) adlı 

məhsul  qamma amin yağ turşusunun əlavə mənbəyi 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. 

Ferison Duodenal Tablet 1
Iron gluconate (eq.to Fe - 19 mg) - 159 mg, Folic acid - 200 mcg, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) 
- 30 mg

Magnesium stearate, Sorbitol
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 
San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferison Duodenal (tablet, №30) 
adlı məhsul dəmir mineralı və bəzi 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun adında texniki 
səhvə yol verildiyi üçün rəy tarixi və nömrəsi saxlanılmaqla 

dəyişdirilir.

Ultrain Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate 1200 mg) - 480 mg, Zinc (as Zinc 

oxide 12.44 mg) - 10 mg, Vitamin K2 (as Menaquinone-7) -  25 mcg, 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) -  400 IU

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 
gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultrain (tablet №30) adlı məhsul 
D3, K2 vitaminlərinin, kalsium və sinkin 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.

Sedoart Tablet 3 x 10

Passiflora incarnate herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
rhizome, root dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium 

hydroxide) - 10 mg, Humulus lupulus strobile dry extract - 25 mg, 
Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Sorbitol

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedoart (tablet, № 30) adlı 

məhsul MSS-nin fəliyyətini 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.

Zincson Tablet 1 Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg Magnesium stearate, Sorbitol
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 
San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zincson (tablet №30) adlı məhsul 

sinkin 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.

Levocard Kapsul 6 x 10 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 
60 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levocard (Kapsul №60) adlı 

məhsul orqanizmin metabolizm proseslərini gücləndirən vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Evirest Kapsul 1 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 200 mg 
Magnesium Stearate, Microcrystalline 

Cellulose, Gelatin (capsule shell)
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 
San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 16.04.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evirest (kapsul №60) adlı məhsul 
E vitamininin mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya 
Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 

“Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən E vitamini gündəlik istehlak 
həddini (E vitamini max. 150 mq) aşır.

Omecaps Kapsul 1 Fish oil (Omega-3 fatty acid - 350 mg, Eiocosapentaenoic acid (EPA - 
180 mg) , Docosahexaenoic acid (DHA) - 120 mg) - 1000 mg Gelatin, Glycerol, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omecaps (kapsul №60) 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib, istifadə qaydası bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Bestom Kapsul 1 Fish oil (omega 3 fatty acids 350 mg, EPA 180 mg, DHA 120 mg) - 
1000 mg Gelatin, Glycerol, Purified water Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 

Ltd. Şti Türkiyə 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bestom (kapsul №60) adlı məhsul 

omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Chondra Era Tablet 1 Glucosamine sulfate – 500 mg, Chondroitin sulfate – 400 mg, Methyl 
sulfonyl methane – 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
Cellulose, Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 12.04.2021 Müsbət

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

Desol Vita Complex Tablet 3x10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous - 2.51 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium Iodide - 366 
mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium 

(as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 
Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 

selenate -71.73 mcg) - 30 mcg, Natural Mixed Carotenoids - 2 mg, 
Zinc (as Zinc oxide - 18.7 mg) - 15 mg,Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 
(as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 
6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 6 mcg , Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, 

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

Arabic, Magnesium stearate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol Vita Complex (tablet, №30) 

adlı məhsul mineral və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə 
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.

Lenoks Kapsul 4 x 15 Selenium (as Sodium selenite) - 110 mcg Maltodextrin, Gelatin (capsule shell), 
Silicon dioxide, Magnesium dioxide CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lenoks  (kapsul, №60) 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 vasitəsi deyil.

Rudatek Tablet 1
Beta 1.3/1.6 glucan - 155.25 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 115.08 

mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 3.74 mg Zinc) - 10.25 mg, 
Echinacea purpurea aerial part extract - 28.67 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polivinylpyrrolidone, Silicon dioxide, 

Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rudatek (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini möhkəmləndirmək 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.

Care-H Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml L-carnitine - 7.5 g, L-lysine HCl - 3.75 g, Coenzyme Q10 - 0.6 g

Purified water, Oil MCT, Palsgaard 
citrem 3302, Orange flavor, Lemon 

flavor, Methylparaben, Mask of bitter 
taste, Sucralose

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Care-H (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) 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 tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Otacı Pastil Portağal Sorma Pastil 2 x 12 Ascorbic acid - 7.5 mg;  Propolis- 0,0075 mg.
Saccharose, Liquid Glucose,  Citric acid, 

Orange aroma, Mint oil, Glyceryl 
monostearate, Beta carotene.

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Portağal (pastil,№  

24) adlı  məhsul İmmun sistemin fəaliyyətini yaxşıla.dıran 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.

Kardiprev Kapsul 3 x 10 Salix alba bark dry extract - 150 mg, Magnesium hydroxide - 25 mg Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Bovine gelatin, Silicon dioxide

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kardiprev (kapsul № 30) adlı 
məhsul Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil. 

Rembol Şərbət 120 ml Calcium citrate - 300 mg, Magnesium citrate - 100 mg, Zinc sulphate - 
5 mg, Sodium selenite - 0.07 mg, Cholecalciferol - 0.1 mg

Deionized water, Xanthan gum, 
Potassium soorbate, Flavor, Sucralose, 

Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rembol (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Məhsulun tərkibi rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun qeyd 
edilsin.

b)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Delong Şərbət 120 ml
Ascorbic acid (87% Vitamin C) - 114.94 mg, Retinyl palmitate 
(Vitamin A 50%) - 1.4 mg, Zinc sulfate - 5 mg, Cholecalciferol 

(Vitamin D) - 0.05 mg

Deionized water, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Flavor, Sucralose, 

Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delong (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Acetan Şərbət 120 ml

Fish oil - 1200 mg, Zinc sulphate – 5 mg, Sodium selenite (45% 
selenium) – 78 mcg, Retinyl palmitate (50% Vitamin A) - 1 mg, 
Cholecalciferol (10% Vitamin D) – 0.25 mg (1000 IU), Dl-alpha-

tocopheryl acetate – 4 mg

Glucose, Deionized water, Polysorbate 
80, Xanthan gum, Flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acetan (şərbət, 120 ml) adlı 

məhsul omeqa-3 yağ turşularının, bəzi mineral və 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.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib edilsin edilsin.

Lungast Şərbət 150 ml
Aloe vera gel - 500 mg, Carica papaya fruit, leaf extract - 200 mg, 
Zingiber officinale rhizome extract - 250 mg, Ascorbic acid (87 % 

Vitamin C) - 137.93 mg

Deionized water, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Flavor, Sucralose, 

Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lungast (şərbət 150 ml) adlı 

məhsul mədə-bağırsaq sistemini zərərli qidaların təsirindən 
qorumağa kömək edən 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.

Hyalux inyeksiya məhlulu hazırlamaq 
üçün toz 15 mq Sodium Hyaluronate 9-10.50mg, sh-polypeptide-123 3-4.50mg, 

mannitol 1.50-3 mg, trehalose 0.15-0.45 mg, pullulan 0.015-0.15 mg Ayrı göstərilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 01.04.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hyalux , inyeksiya məhlulu 
hazırlamaq üçün toz 15mq”, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisi, 

boyun və qol nahıyələrinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Lactoflorene Colesterolo toz 1
Bifidobacterium longum (BB 536) - 37.5 mg, Red yeast rice tit. 3% in 

Monacolin K - 350.88 mg, Coenzyme Q10 - 21 mg, Vitamin PP 
(nicotinamide) - 19.39 mg

Maltodextrin, Sorbitol, Silicon dioxide, 
Citric acid, Red fruits flavor, Sucralose, 

Guar gum

S.İ.İ.T SRL (for Montefarmaco 
OTC SpA) İtaliya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene Colesterolo  (toz, 

saşedə № 20) adlı məhsul  qanda xolesterinin miqdarını 
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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: məhsulun adında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi 
və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Lactoflorene Pancia Piatta toz 1

Lactobacillus acidophilus NCFM (200 mld UFC/ g) -  5.32 mg 
Bifidobacterium lactis HN019 300 mld - 20 mg,  Melissa officinalis 

folium d.e - 50 mg, Matricaria chamomilla flower d.e. - 50 mg, 
Passiflora incarnata herb d.e. - 50 mg, Zingiber officinale rhizome 

d.e. - 5 mg, Fermented maltodextrin from rice by Aspergillus oryzae  - 
40 mg, Alpha - galactosidase 1000 Gal U/g - 20 mg, Beta - 

galactosidase by Aspergillus oryzae - 5 mg

Maltodextrin, Dehydrated concentrate 
strawberry juice, Dehydrated concentrate 
cranberry juice, Red fruits flavor, Silicon 
dioxide, Citric acid, Natural elderberry 

flavor, Sucralose

S.İ.İ.T SRL (for Montefarmaco 
OTC SpA) İtaliya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene Pancia Piatta (toz, 

saşedə № 20) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal 
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

N-AS Şərbət 150 ml

N-acetylcystein - 100 mg, Plantago lanceolata leaf dry extract - 45 
mg, Thymus vulgaris herb liquid extract - 250 mg, Althea officinalis 

root liquid extract - 125 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, 
Propolis extract - 30 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 

Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən N-AS (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 

bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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.

Apimol Şərbət 100 ml

Honey - 1000 mg, Pomеgranate Extract -  500 mg, Propolis Extract - 
200 mg, Echinacea Extract - 100 mg, Blackberry Fruit Extract - 200 
mg, Potassium Sorbate - 5 mg, Grape Seed Extract - 1 mg, Menthol 
(flavour) - 0.005 mg, Glycerin- 5,0 mg, Sodium Methyl paraben-2,0 

mg, Sodium Propyl paraben- 0,1 mg, Sodium benzoate-2,0 mg, Citric 
acid- 2,0 mg, Disodium EDTA-0,1 mg , Col. Caramel- 0.05 mg, Col. 

Sunset Yellow Supra- 0.05 mg.

ayrıca göstərilməyib Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən APİMOL(şərbət,100 ml) adlı 
məhsul  immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Carniton / Karniton Tablet 3 x 10 L-Arginine - 500 mg, L - carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Starch, 
Povidone (K-30), Sodium benzoate, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Sodium laurylsulphate, 
Magnesium Aluminium Silicate, Ready 

mix Red iron oxide, Purified water 

Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Carniton / Karniton (tablet, №30) (Seriya nömrəsi: 

IMG-1020CC , istehsal tarixi:01.09.2020, son istifadə tarixi: 
31.08.2022) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə köməkçi maddə 
siyahısında olan "Starch" inqredientinin yazılışında hərf səhvinə yol 

verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Asolin Oksi Şərbət 150 ml L-carnitine tartrate - 800 mg, Stabilized oxygen - 30 mg
Deionized water, Xanthan gum, 

Raspberry flavor, Citric acid, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asolin Oksi (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində tərkib rəyə 
uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid sənədə əsasən) 

göstərilsin.
b) Məhsulun qablaşdırması üzərində "Pəhriz əlavəsi" və "Qida 

əlavəsi" ifadələri "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

LespiForte Şərbət 120 ml

Lespedaza capitatum root extract - 30 mg, Zea mays silk extract - 
200 mg, Cranberry (Vaccinium macrocarpon fruit) extract - 200 mg, 

Illicium verum fruit extract - 0.1 mg, Magnesium citrate - 30 mg, 
Echinacea angustifolia leaf extract - 100 mg, Ortosiphon stamineus 

leaf extract -  200 mg

Deionized water,  Xanthan gum,Citric 
acid, Raspberry Flavour,Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LespiForte(şərbət,100 ml) adlı 
məhsul  sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Fiziogink Kapsul 3 x 10 Ginkgo biloba extract - 80 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Selenium - 25 mcg, 
Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 5 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Gelatin

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fiziogink (kapsul, № 30) adlı 
məhsul beyin qan dövranını 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.

Linkosed Kapsul 3 x 10
Magnesium oxide - 120 mg, Passiflora incarnata leaf extract - 100 

mg, Crataegus sp. fruit extract - 100 mg, Pyridoxin hydrochloride - 2 
mg

Microcrystallin cellulose, , Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Capsula 

shell(bovine jelatine)

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Linkosed (kapsul № 30) adlı 

məhsul Mərkəzi sinir sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşmanın 
üzərindəki"passiflora+Hypericum+Magnesium" yazısı ləğv 

olunsun.Belə ki, məhsulun tərkibində "Hypericum" inqredienti 
mövcud deyil.

2)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Solukar Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml 
L - carnitine base (L - carnitine content - 650 mg ) - 670.15 mg, 
Acetyl L-carnitine (L - carnitine content - 350 mg ) - 522.4 mg, 

Vitamin B9 (Folic acid - 400 mcg) - 426.5 mg

Fructose, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Peach flavour, Sucralose, 

Demineralized water

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solukar (daxilə qəbul üçün məhlul 

10 ml №10) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 
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.

Benoral B Complex / Benoral 
B Kompleks Tablet 2 x 25

Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 3 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin-5-phosphate) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) - 5 
mg, Vitamin PP (Nicotinamide) - 40 mg

Cellulose microcrystalline, 
Polyvinylpyrrolidone PVP K30, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Coat W001C 

(hydroxypropylmethylcellulose, titanium 
dioxide, polyethylene glycol, cellulose, 
talc, sorbate monooleate (polysorbate 

80))

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Benoral B Complex / Benoral B 
Kompleks (tablet, № 50) adlı məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Viazim Tablet 3 x 10
Pancreatin- 50 mg, Betaine- 50 mg, Protease- 25 mg, Amylase- 25 

mg, Papain- 15 mg, Bromelain- 15 mg, Pepsin- 15 mg, Ox bile 
powder NF- 10 mg, Lipase- 5 mg, Cellulase- 5 mg.

Calcium carbonate, Microcrystaline 
cellulose,Silicon dioxide, Croscamellose 

sodium, Magnesium stearate, Stearic 
acid NF (Tristar 149 )

Fabiol S.R.L. Rumıniya 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİAZİM(tablet  N 30) adlı  məhsul 
həzm prosesini  yaxşıldaşdırmaq üçün 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 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:aktiv inqredienlərin içərisində olan "sellulaza" fermentinin adını 
Azərbaycan dilində səhv "selluloza" yazılması kənarlaşdırılsın.

Selavit Tablet 2 x 15

Calcium carbonate (equiv. 96.3 mg calcium) - 242.53 mg, Potassium 
citrate (equiv. 80 mg of potassium) - 208.97 mg, Calcium salts of 

ortophophosphoric acid (equiv. 25.3 mg of phosphorus and 32.73 mg 
of calcium) - 111.13 mg, Zinc gluconate (equiv. 15 mg of zinc) - 

104.55 mg, L-ascorbic acid (Vitamin C) - 100 mg, DL-alpha-
tocopheryl acetate 50 % (equiv. 6.348 mg of vitamin E) - 27.6 mg, 
Marigold extract (Calendula officinalis) (equiv. 10 mg of lutein) - 50 

mg, Ferrous fumarate (equiv. 18 mg of iron) - 54.76 mg, 
Nicotinamide - 20 mg, Potassium iodide (equiv. 150 mcg iodine) - 

196.2 mcg, Trans Retinyl acetate (equiv. 5800 IU vitamin A) - 10 mg, 
L-selenomethionine (equiv. 75 mcg of selenium) - 186.2 mcg, 

Cholecalciferol 100000 IU/g (equiv. 400 IU of vitamin D3) - 4 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (equiv. 3 mg of vitamin B6) - 3.65 mg, 

Microcrystalline cellulose, Lactose 
monohydrate, Polyvinylpyrrolidone, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Cross linked sodium 

carboxymethylcellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selavit  (tablet, №30) adlı məhsul 

bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Neo-Devit Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 3333.33 IU (83.33 mcg) Deionized water, Potassium sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo-Devit (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, № 15 ml) adlı məhsul  D vitamininin əlavə mənbəyi 
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.

İmmune Extreme Kapsul 3 x 10
Beta glucan - 250 mg, Echinacea angustifolia root extract - 100 mg, 

Vitamin E - 65 mg, Vitamin C - 50 mg, Zinc glucontae - 20 mg, L- 
Selenomethionine - 150 mcg

Gelatine, Mono starch phosphate (E 
1410) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmune Extreme (kapsul № 30) 
adlı məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək 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 İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Nomineks Tablet 3 x 10
Gamma aminobutyric acid (Gaba) - 150 mg, Glycine - 100 mg, 
Glutamine - 100 mg, Biotin - 150 mcg, Pyridoxine hydrochloride 

(Vitamin B6 - 1.65 mg) - 2 mg

Sorbitol (E 420), Gum arabic (E 114), 
Magnesium stearate (E 470b) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomineks (tablet № 30) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Normoday Tablet 3 x 10

Vitamin A - 5000 IU (1.5 mg), Vitamin E - 30 IU (20.1 mg), Vitamin C - 
60 mg, Folic acid - 356 mcg, Vitamin B1 - 1.318 mg, Vitamin B2 - 1.7 
mg, Vitamin B6 - 1.65 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin B3 - 20 mg, 
Vitamin K1 - 25 mcg, Vitamin D - 400 IU (10 mcg), Biotin - 30 mcg, 

Vitamin B5 - 8.45 mg, Iron - 2.25 mg, Calcium - 15.25 mg, 
Phosphorus - 72 mg, Iodine - 130 mcg, Magnesium - 60.32 mg, 

Copper - 0.8 mg, Zinc - 2.15 mg, Manganese - 0.91 mg, Potassium - 
17 95 mg  Chromium - 3 mcg  Chlorine - 17 26 mg  Molibden - 14 

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Normoday (tablet, №30) adlı 

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sonefro Şərbət 120 ml

Lespedeza capitata root dry extract - 30 mg, Zea mays silk extract - 
200 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 200 mg, Vaccinium 

myrtillus fruit dry extract - 200 mg, Echinacea angustifolia leaf extract 
- 200 mg, Illicium verum fruit dry extract - 0.1 mg, Magnesium citrate - 

30 mg

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonefro (şərbət, 120 ml) adlı 

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Encegam / Enseqam Tablet 3 x 10
Gamma aminobutyric acid - 250 mg, L-glutamine - 50 mg, L-glycine - 

75 mg, Magnesium (as Magnesium oxide-33 mg and Magnesium 
citrate-207 mg) - 30 mg,  Vitamin B6 - 0.5 mg, Folic acid - 50 mcg

silicified microcrystalline cellulose, 
dibasic calcium phosphate dihydrate, 

magnesium stearate, 
polyvinylpyrrolidone, silicon dioxide

Natstim Ltd Bolqarıstan 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Encegam / Enseqam (tablet №30) 
adlı məhsul beyin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün  tövsiyə olunan 
məhsul olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Megatron Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (eq.to Mg 100 mg) - 881.91 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine HCL) - 6 mg

Starch, Microcrystalline cellulose (E 
460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 

Opadry white, Croscarmellose sodium (E 
468), Magnesium stearate (E 470b), 
Silicon dioxide (E 551), Ethyl alcohol, 

Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megatron (tablet, N 30)adlı  

məhsul maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Umuno Vita Kapsul 3 x 10

Beta caroten - 1.5 mg, Tocopheryl acetate - 20.1 mg, Ascorbic acid - 
60 mg, Folic acid - 400 mcg, Thiamin (as Thiamin hydrochloride) - 

1.5 mg, Riboflavin (as Riboflavin sodium phosphate) - 1.7 mg, 
Pyridoxine (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Cyanocobalamin - 6 
mcg, Nacinamide - 20 mg, Phytonadione - 25 mcg, Cholecalciferol - 

400 IU, Biotin - 30 mcg, Calcium pantothenate - 10 mg, Iron (as 
Ferrous sulfate) - 18 mg, Calcium (as Calcium phosphate) - 162 mg, 
Iodine (as Potasium iodide) - 150 mcg, Magnesium (as Magnesium 
hydroxide) - 100 mg, Copper (as Copper gluconate) - 2 mg, Zinc (as 
Zinc sulfate) - 15 mg, Manganese (as Manganese sulfate) - 2.5 mg, 

Potassium (as Tripotassium citrate) - 40 mg, Chromium (as 

Corn starch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Umuno Vita (kapsul, № 30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Biorest toz 1

Bifidobacterium Infantis - 150 million CFU, Bifidobacterium breve - 
150 million CFU, Lactobacillus Acidophilus - 350 million CFU, 

Lactobacillus Rhamnosus - 200 million CFU, Lactobacillus Casei - 
150 million CFU, Fructooligosaccharides - 100 mg, Zinc (as Zinc 

sulfate) - 2.5 mg

Maltodextrin, Banana flavir, Isomalt, 
Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biorest (toz-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 vasitəsi deyil.

Serrokar ER Kapsul 3 x 10
Serratiopeptidase - 80000 IU, Papain - 18 mg, Bromelain - 45 mg, 
Trypsin - 10 mg, Lipase - 10 mg, Amylase - 10 mg, Chymotrypsin - 

0.75 mg, Rutin - 50 mg
Corn starch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serrokar ER (kapsul № 30) adlı 

məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.   

Dresmo Daxilə qəbul üçün məhlul 5 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dresmo (Daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 5 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Kombilak Kapsul 2 x 15

Lactobacillus bulgaricus Lb-87 - ATCC SD68 33 – 1 x 10⁹ CFU, 
Lactobacillus rhamnosus GG - ATCC 531 03 – 1 x 10⁹ CFU, 

Bifidobacterium lactis Bi-04 - ATCC SD5219 – 1.5 x 10⁹ CFU, Vitamin 
B3 - 16 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B5 - 
6 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 – 2.5 mсg, Folic acid - 200 

mcg

Dried corn starch, Silicon dioxide, 
Magnesium salts of fatty acids, Food 

gelatine

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombilak (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. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Swiss Energy Beauty 
Complex Çeynəmə Pastil 1

Vitamin A - 800 mcg, Vitamin C - 80 mg, Riboflavin (B2) - 1.4 mg, 
Niacin (B3) - 16 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 50 mcg, Zinc (as 

zinc gluconate) - 1.5 mg, Copper (as copper (II) sulphate 
pentahydrate) - 0.15 mg, Selenium (as sodium selenite) - 55 mcg

Sweeteners: maltitol and sorbitol, maize 
starch, water, modified starch, acid: citric 
acid, natural flavouring, black carrot juice 

concentrate, glazing agent: carnauba 
wax

Domaco Dr. med. Aufdermaur AG İsveçrə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Beauty Complex 

(çeynəmə pastil № 50) adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların struktur 
quruluşunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Active Pro-B / 
Forever Aktiv Pro-B Kapsul 1

Zinc (as Zinc gluconate) - 2.5 mg,Bifidbacterium animalis ssp. lactis - 
30 mg (5.2 billion CFU), Lactobacillus rhamnosus - 20 mg (1.15 

billion), Lactobacillus reuteri - 10 mg (580 million CFU), Lactobacilus 
acidophylus - 8 mg (580 million CFU), Bifidobacterium longum - 5 mg 
(200 million CFU), Bifidobacterium bifidum - 5 mg (290 million CFU)

Hydrolysed corn dextrin, 
Fructoooligosaccharides, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Calcium carbonate

Biofarma S.p.A İtaliya 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active Pro-B / Forever 
Aktiv Pro-B (kapsul, № 30) adlı  məhsul bağırsaq mikroflorasının 

normal fəaliyyətini tənzimləmək 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 tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Orthomol Vital f / Ortomol 
Vital f Maye / Kapsul 20 ml maye və 1 ədəd 

kapsul

Liquid Vital f composition: Citrus bioflavonoids - 5 mg, Calcium - 160 
mg, Vitamin C - 530 mg, Vitamin E - 150 mg alpha-TE, Magnesium - 

100 mg, Vitamin A - 1117 mcg, Iron - 8 mg, Niacin - 60 mg NE, 
Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Riboflavin 
(vitamin B2) - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Zinc - 10 mg, Biotin - 165 

mcg, Lutein - 800 mcg, Vitamin D - 15 mcg (600 IU), Manganese - 2 
mg, Lycopene - 200 mcg, Copper - 0.5 mg, Vitamin K - 60 mcg, 

Vitamin B12 - 6 mcg, Iodine - 150 mcg, Chromium - 30 mcg, 
Molybdenum - 60 mcg  Selenium - 50 mcg Capsule Omega 3 folic 

Liquid Vital f composition: Glycerol, 
Modified starch, Lactic acid, Passion fruit 

concentrate, Potassium sorbate, 
Maltodextrin, Sodium cyclamate, 

Acesulfame K, Sucralose, Orange 
flavour, Passion fruit flavour, Sodium 
saccharin, Pineapple flavour.Capsule 

Omega 3 folic acid composition: Gelatin, 
Glycerol  Silicon dioxide  Water  Iron 

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Vital f / Ortomol Vital f 

(maye/kapsul, flakon № 7) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Orthomol Cholin Plus / 
Ortomol Xolin Plus Kapsul 4 x 15 Cholin - 165 mg, Milk thistle extract (Silymarin - 125 mg) - 270 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Magnesium stearate, Water, Silicon 

dioxide

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Cholin Plus / Ortomol 

Xolin Plus (kapsul, № 60) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Orthomol Mental / Ortomol 
Mental Toz / kapsul 14 q qranul və 3 

kapsul

Powder Mental (69404-02) composition: Magnesium - 100 mg, 
Vitamin C - 300 mg, Vitamin A - 633 mcg, Vitamin E - 70 mg, L-

carnitine - 100 mg, Polyphenols - 5 mg, Niacin - 35 mg, Oligomere 
Proanthocyanidine - 11 mg, Zinc - 5 mg, Pantothenic acid - 18 mg, 

Lutein - 800 mcg, Vitamin B6 - 6 mg, Selenium - 50 mcg, Biotin - 100 
mcg, Citrus bioflavonoids - 5 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B12 - 9 
mcg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin D - 15 mcg, Lycopene - 200 mcg, 

Folic acid - 300 mcg.Capsule Mental PSPC (ME-PC-4Q10) 
composition: Phosphatidylserine - 150 mg, Phosphatidylcholine - 50 

mg, Coenzyme Q10 - 5 mg.Capsule Mental Ginkgo (ME-GK-01) 
composition: DHA - 185 mg, EPA - 22 mg, Omega-3 fatty acids - 222 

mg, Ginkgo biloba extract - 50 mg. Capsule DHA (DHA-04-00) 

Powder Mental composition: Glucose, 
Maltodextrin, Citric acid, Orange fruit 
powder, Gum arabic, Flavour, Blood 

orange, Acesulfame K.Mental PSPC (ME-
PC-4Q10) composition:Gelatin, Glycerol, 

Medium chain triglycerides, Mixed 
tocopherols, Water, Color copper 

complexes of chlorophylls, Iron oxide 
yellow.Capsule Mental Ginkgo (ME-GK-

01) composition: Gelatin, Glycerol, 
Glycerol monostearate, Mixed 

tocopherols 70%, Water, Iron oxide 

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 19.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Mental / Ortomol Mental 
(toz/kapsul, saşe № 30) adlı məhsul beyin 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.

Orthomol Immun Liquid / 
Ortomol İmmun Maye Maye / Tablet 20 ml və 2 tablet

Liquid 28709-09 composition:Citrus bioflavonoids - 5 mg, Vitamin C - 
900 mg, Vitamin E - 150 mg alpha-TE, Vitamin A - 1.117 mg RE, 

Niacin - 60 mg NE, Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavin (Vitamin 
B2) - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Zinc - 10 mg, Pantothenic acid - 10 

mg, Biotin - 165 mcg, Lutein - 800 mg, Iron - 0.8 mg, Manganese - 2 
mg, Vitamin D - 5 mcg (200 IU), Copper - 0.5 mg, Vitamin K - 60 

mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, Chromium - 30 mcg, Molybdenum - 60 
mcg, Selenium - 50 mcg.Tablet JO-03-02 composition: Iodine - 150 
mcg.Tablet PFF-03-00 composition: Iron - 7.2 mg, Panothenic acid - 

8 mg, Folic acid - 600 mcg

Liquid 28709-09 composition: Water, 
Glycerol, Modified starch, Lactic acid, 

Passion fruit concentrate, Maltodextrin, 
Potassium sorbate, Acesulfame K, 

Sodium cyclamate, Sodium saccharin, 
Passion fruit flavour, Orange flavour, 

Pineapple flavour, Sucralose.Tablet JO-
03-02 composition:Sugar, 

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
methyl cellulose, Magnesium stearate, 

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Immun Liquid/ Ortomol 
İmmun Maye(maye/tablet, plastik flakon № 7) adlı məhsul immun 

sistemi möhkəmləndirmək 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.

Orthomol Immun / Ortomol 
İmmun Tablet / Kapsul 4 tablet və 2 kapsul

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02) composition: Vitamin C - 475 
mg.Capsule Multivitamin (MU-03-02) composition: Niacin - 60 mg, 

Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 6 mg, Vitamin 
B6 - 6 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Citrus bioflavonoids - 5 mg, 
Folic acid - 600 mcg, Vitamin A - 450 mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, 
Vitamin D - 5 mcg, Biotin - 165 mcg, Vitamin K - 60 mcg.Capsule 
vitamin E (EV-03-01) composition:Vitamin E - 150 mg, Vitamin A - 
667 mcg, Lutein - 750 mcg, Lycopene - 200 mcg, Selenium - 50 

mcg.Tablet Trace elements (SE - 03-01) composition: Zinc - 10 mg, 
Iron - 8 mg, Chromium - 30 mcg, Manganese - 2 mg, Copper - 0.5 

mg, Molybdenum - 60 mcg.Tablet Iodine (JO-03-02) 
composition:Iodine - 150 mcg

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02) 
composition:Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Nutraficient yellow 

113U220008, Silicon dioxide, Stearic 
acid, Magnesium stearate.Capsule 

Multivitamin (MU-03-02) composition: 
Soy oil, Gelatin, Glycerol, Palm oil, 

Water, Glycerol monostearate, Sunflower 
lecithin, Iron oxide black, Iron oxide 
red.Capsule Vitamin E (EV-03-01) 

composition:Gelatin, Soy oil, Glycerol, 
Silicon dioxide, Water, Iron oxide red, 

Iron oxide yellow.Tablet Trace elements 
(SE-03-01) composition:Microcrystalline 

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Immun/ Ortomol İmmun 

(tablet/kapsul, paket № 30) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Orthomol Immun / Ortomol 
İmmun Tablet / Kapsul 4 tablet və 2 kapsul

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02) composition: Vitamin C - 475 
mg.Capsule Multivitamin (MU-03-02) composition: Niacin - 60 mg, 

Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 6 mg, Vitamin 
B6 - 6 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Citrus bioflavonoids - 5 mg, 
Folic acid - 600 mcg, Vitamin A - 450 mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, 
Vitamin D - 5 mcg, Biotin - 165 mcg, Vitamin K - 60 mcg.Capsule 
vitamin E (EV-03-01) composition:Vitamin E - 150 mg, Vitamin A - 
667 mcg, Lutein - 750 mcg, Lycopene - 200 mcg, Selenium - 50 

mcg.Tablet Trace elements (SE - 03-01) composition: Zinc - 10 mg, 
Iron - 8 mg, Chromium - 30 mcg, Manganese - 2 mg, Copper - 0.5 

mg, Molybdenum - 60 mcg.Tablet Iodine (JO-03-02) 
composition:Iodine - 150 mcg

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02) 
composition:Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Nutraficient yellow 

113U220008, Silicon dioxide, Stearic 
acid, Magnesium stearate.Capsule 

Multivitamin (MU-03-02) composition: 
Soy oil, Gelatin, Glycerol, Palm oil, 

Water, Glycerol monostearate, Sunflower 
lecithin, Iron oxide black, Iron oxide 
red.Capsule Vitamin E (EV-03-01) 

composition:Gelatin, Soy oil, Glycerol, 
Silicon dioxide, Water, Iron oxide red, 

Iron oxide yellow.Tablet Trace elements 
(SE-03-01) composition:Microcrystalline 

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Immun/ Ortomol İmmun 

(tablet/kapsul, paket № 15) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək 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

Velanil toz 4 q x 40

L-carnitine - 250 mg, L-aspartate - 200 mg, Lecithin - 100 mg, 
Glutathione - 50 mg, Methionine - 50 mg, Cynara scolymus fruit 

extract - 29 mg, Sylibum marianum seed extract - 20 mg, 
Olygofructose - 3301 g, Vanille powder - 1 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Velanil (toz 4 q, saşe N 40) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.   

Verfen Kapsul 4 x 10 Saşera-Med MMC Rusiya 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verfen (kapsul №40) adlı məhsul 

qurd invaziyalarında 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 vasitəsi deyil.



Leen (Woman) / Leen 
(Qadınlar üçün) Kapsul 1pl. flakonda 45 

sayda kapsul

Vitamin A (Retinol) – 800 mcg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl 
acetate) – 6 mg, Vitamin B1 (Thiamine)– 2,8 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) – 2,6 mg, Vitamin B3 (Niacin) – 3 mg, Vitamin B5 
(Pantothenic acid) - 10 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) – 1,6 mg, 

Vitamin B9 ((Folic acid)) – 400 mcg, Vitamin B 12 (Cyanocobalamin) 
– mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 200 IU, Biotin  – 150 mcg, Aloe 

vera leaf extract– 37.5 mg, Bacopa monnieri leaf extract– 50 mg, 
Urtica dioica leaf extract – 100 mg, Equisetum arvense herbs extract 
– 100 mg, Selenium (as Sodium Selenite) - 100  mcg, Zinc( as Zinc 

oxide) – 10 mq/mg, Iron(II) fumarate – 10 mg, İnositol – 100 
mg,Turmeric (Curcuma longa) root powdered (95% Curcumin) – mg, 

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim 
Stearate, Silicon dioxide.  

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənLeen (Woman) / Leen (Qadınlar 

üçün) (kapsul  №  45) adlı  məhsul qadınlarda saç və dırnaq 
porblemlərində istifadə edilə biləcək, saç tökülməsinə qarşı və bəzi 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, həmçinin  immun sistemi 
möhkəmləndirmək və ümumi müqavimətini artırmaq məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Aminogamma Şərbət 100 ml

GABA (Gamma-Aminobutyric acid ) - 150 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1.8 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.5 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.8 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 3 mcg

Raspberry flavor, Potassium sorbate (E 
202), Xanthan gum (E 415), Sorbitol (E 

420), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aminogamma (şərbət, 100 ml ) 

adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Lebemax Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

L - carnitine tartrate - 100 mg, Inositol - 100 mg, L - Glutamine - 20 
mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1.344 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5 

- 1.5 mg, Pyridoxine (Vitamin B6) - 1.344 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12) - 100 mcg

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

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lebemax (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul metabolik prossesləri 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 

olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır, tərkib və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.

Hiposel Selen Kapsul 3 x 10 Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg, Vitamin E (D-alpha 
tocopherol) - 150 mg, Zinc (Zinc sulphate monohydrate) - 15 mg

Corn starch, Natural gelatin, Sodium 
metabisulfite

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hiposel Selen (kapsul, № 30) adlı 
məhsul E vitamini, sink və selen inqredientlərinin 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.

FemiPreg Tablet 2 x 15

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 
(Ryboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 5 mcg, Vitamin C ( as L ascorbic 

acid) - 80 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as 
D,L-alpha tocopheryl acetate - -20 mg, Vitamin K( as Menaquinone)- 

50 mcg, Folic Acid - 400 mcg, İron (as Ferrous fumarate)- 18 mg 
,Copper( as Copper gluconate) - 1 mg, Zinc(as Zinc gluconate) - 15 
mg, Selenium (as Sodium selenate)- 60 mcg, İodine(as Potassium 
iodide)- 100 mcg, Chromium ( as Chromium picolinate) - 15 mcg, 

Calcium(as Calcium carbonate) - 200 mg.

Microcrystalline cellulose, Potate starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide Pharmacy Laboratories Plus Polşa 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMİPREG (tablet  N 30) adlı  

məhsul  hamiləliyin planlaşdırılması zamanı, hamiləlik və laktasiya 
dövründə vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:Ərizəçinin 27.04.2021 il tarixli müraciətinə əsasən tərkibdə və 
istehsalçının statusunun yazılışında texniki səhv olduğu üçün, tarix 

və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Disoben Kapsul 1 Beta-glucan 1.3/1.6 - 200.78 mg, Melon fruit extract - 10.25 mg, 
Echinacea purpurea aerial part extract - 50.15 mg

Magnesium stearate, Capsule shell (Iron 
oxide red, Titanium dioxide, Gelatin)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Disoben (kapsul, №30) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 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.

Nemoten Kids Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Gamma-Aminobutyric acid - 200 mg, Glycine - 200 mg, L-Glutamine - 
20 mg, Magnesium sulphate (Magnesium - 10.56 mg ) - 60 mg, 

Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 1.15 mg ) - 1.44 mg, D-calcium 
pantothenate (Vitamin B5 - 6.8 mg) - 6.94 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (Vitamin B6 - 1.5 mg) - 1.82 mg, Cyanocobalamine 1% 
(Vitamin B12 - 2.6 mcg) - 0.26 mg 

Citric acid, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Saccharin, Strawberry flavor, 

Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoten Kids (Daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.





Grenlas Kapsul 2 x 15

Zingiber officinale root extract-100 mg, Rubus idaeus leaf extract-80 
mg, Leonurus cardiaca herb extract-30 mg, Pyridoxine 

hydrochloride(eqv.Vitamin B6-5 mg)-6,05 mg, Magnesium oxide(eqv. 
to 189,02 mg elemental magnesium)-313, 77 mg

Maltodextrin, capsula shell:Hydroxypropyl 
methylcellulose (HPMC)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GRENLAS(kapsul  N  30) adlı  

məhsul maqnezium mineralı, B6 vitamini və məhsulun tərkibinə daxil 
olan bitki tərkibli inqredientlərin əsas bioloji fəal maddələrinin 

mənbəsi 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib(xüsusən də köməkçi maddələr)  və göstərişlər rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin.

Demorin Şərbət 100 ml
 Althea officinalis flower extract - 100 mg, Malva sylvestris leaf extract- 
50 mg, Thymus vulgaris herb extract - 50 mg,Tilia cordata leaf extract- 

50 mg.

Sucralose, Glycerine, Potassium sorbate, 
Orance Flavour,Deonized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demorin(şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul bəlğəmin ifrazını 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 dərm an vasitəsi deyil.



Mohsinal Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Uridine- disodium salt- 25 mg; Cytidine-5'- monophosphate free acid- 
25 mg; Citicoline- 50 mg; Vitamin B6 HCl- 2 mg; İnositol- 25 mg.

Water, Glucose syrup, Glycerol, 
Sucralose, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Flavouring
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mohsinal(şərbət, 250 ml) adlı  
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pari-Flo Kapsul 2 x 15 Passiflora incarnata L.( DER 3-7:1;  4% vitexin )- 150 mg, L-glycine - 
100 mg, L-methylofolate - 0.5 mg, Magnesium L-threonate - 150 mg

Magnesium stearate, Sillicon dioxide, 
Microcrystalline cellulose,   

gelatin(capsule)
Grand Medical Poland Sp. z o.o. Polşa 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pari-flo(kapsul № 30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi və qəbul qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 
Baxmayaraq ki, bu irad sonuncu dəfə də verdiyimiz rəydə qeyd 

olunmuşdur,istifadə üzrə təlimatdav düzəliş edilməmişdir.

Alqa Petra Kapsul 1

Polygonum aviculare herb powder – 120 mg, Urtica dioica leaf 
powder – 110 mg, Fucus vesiculosus thallus powder – 100 mg, 

Equisetum arvense herb powder – 80 mg, Taraxacum officinale root 
powder – 50 mg, Laminaria saccharina thallus powder – 40 mg

Starch, Calcium stearate, Lactose, 
Gelatin

Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa Petra (kapsul № 50) adlı 

məhsul  orqanizmdə birləşdirici toxuma 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 vasitəsi deyil. 

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq 

tərtib edilsin.    



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Laminarina Kapsul 1

Agrimonia eupatoria herb - 80 mg, Angelica archangelica root - 80 
mg, Laminarina saccharina thallus - 60 mg, Fucus vesiculosus thallus 

- 60 mg, Rosa canina fruit - 50 mg, Melissa oficinalis herb - 30 mg, 
Capsella bursa-pastoris herb - 20 mg, Cetraria islandica - 20 mg, 
Glycyrrhiza glabra root - 20 mg, Matricaria chamomilla flower - 20 

mg, Urtica dioica leaf - 20 mg, Humulus lupulus flos - 20 mg, Avena 
sativa herb extract - 10 mg

Potato starch, Calcium stearate, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laminarina (kapsul № 60) adlı 

məhsul qadın sağlamlığını qorumaq 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 vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq 

tərtib edilsin.
b) "Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.  

  

Yasno Oko balzam 100 ml

Grape juice concentrate - 44 g, Infusion of plant materials: Calendula 
officinallis  flower, Urtica dioica leaf , Rosa canina fruit - 76.74 g, 
Concentrate Walnut (Juglans regia fruit) milk ripeness - 3.41 g, 
Juglans regia fruit extract - 0.24 g, Taurin - 2.47 g, Vaccinium 

myrtillus fruit extract - 1.48 g, Zinc picolinate - 0.704 g, Ribes nigrum 
fruit extract - 0.377 g, Euphrasia officinalis herb extract - 0.309 g, 

Ascorbic acid - 0.06 g, Sorbic acid - 0.058 g, Astaxanthin - 0.0293 g, 
Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) - 0.0617 g, Vitamin B6 

(Pyridoxine hydrochloride) - 0.0251 g, Lutein - 0.021 g, Vitamin B1 
(Thiamine hydrochloride) - 0.0185 g

Ayrıca qeyd edilməyib Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 08.04.2021 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yasno Oko (balzam 100ml) adlı 

məhsul görmə qabiliyyətini 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 vasitəsi deyil. 

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq 

tərtib edilsin.   
Qeyd: istifadə yaş həddi rəyə uyğun düzəldilsin.

Polivit balzam 100 ml

Grape juice concentrate – 44 g,  Infusion of plant materials: Aronia 
melanocarpa fruit and  Rosa canina fruit – 67.82 g, Concentrate 

Walnut (Juglans regia fruit) milk ripeness – 3.41 g,  Walnut extract 
(Juglans regia fruit) – 0.24 g, Aronia melanocarpa fruit extract – 

0.025 g, Vitamin C(L-Ascorbic acid) – 0.063 g, Sorbic acid – 0.058 g, 
Rosa canina fruit extract (Rosehip extract) – 0.025 g

ayrıca göstərilməmişdir Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 02.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polivit  (balzam 100ml) adlı 

məhsul  immun 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. 
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq 
tərtib edilsin.   

Qeyd: istifadə yaş həddi rəyə uyğun düzəldilsin.

Kardioşit balzam 100 ml

Grape juice concentrate - 44 g, lnfusion of plant materials: Aronia 
melanocarpa fruit, Crataegus fruit, Rosmarinus leaf - 75.46 g, 

Concentrate Walnut (Juglans regia) milk ripeness - 3.41 g, Walnut 
(Juglans regia fruit) extract - 0.24 g, Taurin - 0.06 g, Aronia 

melanocarpa fruit extract - 0.05 g, Crataegus fruit extract  - 0.017 g, 
Rosmarinus  leaf extract - 0.015 g, Schisándra chinénsis fruit extract - 

0.04 g, Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 0.11 g, Sorbic acid - 0.058 g, 
Magnesium carbonate - 0.04 g, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.014 g, Coenzym Q10 - 0.017 g, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 0.012 g

Ayrıca qeyd edilməyib Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kardioşit (balzam 100ml) adlı 

məhsul ürək-damar 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 vasitəsi deyil. 

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq 

tərtib edilsin.   
Qeyd: istifadə yaş həddi rəyə uyğun düzəldilsin.

Karsofen Tablet 3 x 10 L-carnitine - 500 mg, Coenzym Q10 - 50 mg, Quercetin - 30 mg
Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 

stearate, Polyvinylpyrrolidone K 30, 
Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karsofen (tablet, №30) adlı 

məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 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.

Sorimaks Tablet 3 x 10 L-carnitine - 500 mg, Coenzym Q10 - 50 mg, Quercetin - 30 mg
Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 

stearate, Polyvinylpyrrolidone K 30, 
Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sorimaks (tablet, №30) adlı 

məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 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.

Osidoks Kapsul 3 x 10 L-ornithine - 200 mg, Silybum marianum seed dry extract - 100 mg, 
Cynara scolymus leaves dry extract - 20 mg Cornstarch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osidoks (kapsul №30) adlı 

məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Sedon Forte Kapsul 3 x 10 L-tryptophan - 200 mg, Magnesium oxide - 30 mg, Vitamin B3 - 15 
mg, Melatonin - 1 mg Corn starch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedon Forte (kapsul, № 30) adlı 

məhsul MSS-nin fəliyyətini 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 vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Sodep Forte Tablet 3 x 10 Choline - 500 mg, Ginkgo biloba dry extract - 40 mg, Vitamin B6 - 1 
mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 
stearate, Polyvinylpyrrolidone (K 30), 

Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sodep Forte (tablet №30) adlı 

məhsul 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 dərman 

vasitəsi deyil.       

Nevrotram Tablet 3 x 10 Uridine 5-monophosphate - 100 mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 0.75 mcg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 
stearate, Polyvinylpyrrolidone K30, 

Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevrotram (tablet, №30) adlı  
məhsul 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 dərman 

vasitəsi deyil.     

Çaytikanı Yağı məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil  - 10 g (carotenoids  no less than 56 mg%) Refined vegetable oil Biolit MMC Rusiya 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 ml) 

adlı məhsul yaraların sağalması, regenerasiya prosesini 
tezləşdirmək, mədənin selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, 
mədə şirəsinin turşuluğunun azaldılması 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. 

Omega 3-6-9 Kapsul 1 Fish oil - 850 mg, Flax seed oil - 100 mg, Primrose oil - 50 mg Bovine gelain, Water, Glycerol (E 422) Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti Türkiyə 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3-6-9 (kapsul, № 60) adlı 

məhsul omeqa 3-6-9 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

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.

Calcium / Kalsium Tablet 1 Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium oxide - 200 mg, Zinc 
gluconate - 25 mg, Cholecalciferol - 10 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked 

carboxymethylcellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcium / Kalsium (tablet №60) 
adlı məhsul D3 vitamininin, kalsium, maqnezium və sinkin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: 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.

Hepanur Kapsul 1 plastik flakonun 
içərisində 60 kapsul

Milk thistle((Silybum marianum) seed powder - 600 mg (slymarin - 12 
mg) , Artichoke(Cynara scolumus)leaf extract - 150 mg, 

Dandelion(Taraxacum officinale) herb powder - 150 mg, Lavender 
flower powder- 150 mg

microcrystalline cellulose, hydroxypropyl 
methylcellulose(capsula shell)

Talya Bitkisel Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti Türkiyə 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepanur( kapsul, № 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 dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Asbon Kapsul 4 x 10 Roslina Karpat Ukrayna 07.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


      “Ayan Company MMC” tərəfindən 17.02.2021-ci il tarixli məktuba 

cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın  “Roslina Karpat” şirkətinin 
istehsalı olan Asbon (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, tabletin 

tərkibində 
C vitamininin miqdarı (vit "C" - 22.1mq / kap (40.0 mq / kap)) 

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

    Bundan başqa, məhsulun tərkibində 50 mkq vitamin D3 var ki, bu 
da Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 

dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən gündəlik istehlak 
həddini (Vitam in D 3 m ax. 1200 TV  (30 m kq)) aşır . 

   Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  
və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.


Sabunorm toz 1

Lactobacillus acidophilus -  0.5x10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 
0.25x10⁹ CFU, Bifidobacterium bifidum 0.5x10⁹ CFU, Streptococcus 
thermophiles – 0.25x10⁹ C F U ,  S a c c h a ro m y c e s  b o u la rd ii – 2 0 0  m g 


Maltodextrin, Isomalt, Strawberry flavor. İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sabunorm (toz, saşedə № 15) 

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. 

Zofish Kapsul 1 Fish oil - 500 mg (omega 3 fatty acids 200 mg, DHA 160 mg), Selen 
(as Sodium selenite) - 20 mcg, Zinc (as Zinc sulfate) - 5 mg Natural gelatin, Sunflower oil İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zofish (kapsul №30) adlı məhsul 

omeqa 3 yağ turşularının, selen və sinkin 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.

Realizin Şərbət 100 ml Choline (as Choline chloride) – 25 mg, Glycine – 75 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) – 1.4 mg

Deionized water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Raspberry 

flavor, Xanthan Gum, Sucralose, 
Glucose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Realizin (Şərbət 100 ml) adlı 

məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Nevroxol Şərbət 100 ml
Citicoline (as Citicoline Sodium) - 250 mg, Cytidine - 5 - 

monophosphate disodium salt - 60 mg, Uridine - 5 - monophosphate 
disodium salt - 60 mg

Deionized water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Raspberry 
flavor, Guar Gum, Sucralose, Glucose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevroxol (Şərbət  100 ml) adlı 

məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Detokid Şərbət 120 ml

Carica papaya fruit extract - 600 mg, Foeniculum vulgare seed 
extract - 85 mg, Enzyme mix (Lactase, Amylase, Lipase, Protease, 
Cellulase, Glucoamylase, Pectinase) - 60 mg, Bromelain - 25 mg, 

Papain - 25 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 
acid monohydrate, Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detokid (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Calcium 500 Tablet 10 x 10 Calcium carbonate - 500 mg göstərilməyib Ramopharmin Pharmaceutical 
Co. İran 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcium 500 (kapsul, №100) adlı 

məhsul kalsium 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.

Vitamama Vitaminka draje 100 q

Sugar powder - 38.6 g, Whole milk powder - 15.45 g, Topinambur 
(Helianthus tuberosus) root powder - 8.65 g, Crumbled sugar 

(nonparelle) - 8.65 g, Granulated sugar - 7.4 g, Pure water - 6.95 g, 
Starch syrup - 6.69 g, Rose hip (Rosa majalis) fruit powder - 4.81 g, 
Vitamin premix (active Vitamins in 1 dragee Vitamin A - 0.0325 mg, 

Vitamin E - 0.2325 mg TE, Vitamin B1 - 0.04 mg, Vitamin B2 - 0.0425 
mg, Vitamin B6 - 0.05 mg, Vitamin C - 2.95 mg, Vitamin K1 - 1.7 

mcg, Vitamin D3 -  0.075 mcg, Vitamin PP - 0.425 mg, Vitamin B5 - 
0 145 mg  Vitamin B9 -  6 mcg  Biotin (Vitamin H) - 2 5 mcg  Vitamin 

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Vitaminka (draje, 100 
q) 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 dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Essential Fatty Acids Siberian 
Borage and Amaranth Oil / 

Essential Fatty Acids Boraqo 
və Amarant Yağı

Kapsul 2 x 15

Borage (Borrage officinalis) oil (γ-linolenic acid - 106.5 mg) - 464 mg, 
Amaranth (Amaranthus retroflexus) oil - 55 mg, Vitamin E (DL-alpha 

tocopherol acetate) (Vitamin E - 30 mg) - 30.7 mg, Vitamin D3 
(Vitamin D3 - 300 IU) - 0.3 mg

Gelatin, Glycerin, Purified water, Sorbitol, 
Ethylvanillin

Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Fatty Acids Siberian 

Borage and Amaranth Oil / Essential Fatty Acids Boraqo və Amarant 
Yağı (kapsul, №30) adlı məhsul qamma-linolen yağ turşusunun, E 

və D vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.

ForAmin Damcı 30 ml AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Vita Labs” MMC-nin 15.02.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “"AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti” şirkətinin istehsalı olan Foramin (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı məhlulun xarici görünüşü qəhvəyi rəngli, şəffaf, 
xarakterik qoxulu məhlul (NS-ə əsasən ağ rəngli olmalıdır.) olaraq 

aşkar edilmişdir. 



Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  
və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 

İmmuno Generator Şərbət 100 ml

Beta Glucan - 80% - 25.56 mg, Cholecalciferol (eq.to Vitamin D3 - 
200 IU) - 2 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 60 mg, Zinc sulfate 

monohydarte (eq.to Zinc - 10 mg) - 27.4 mg, Elderberry (Sambucus 
nigra) fruit extract - 4.1 mg

Sucralose, Maltitol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Strawberry flavor, 

Xanthan gum, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno Generator (şərbət, 100 

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 dərman vasitəsi deyil. 

GutenFer Damcı 15 ml
Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 31.03.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Healthy Group” MMC –nin 05.02.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Reform Pharma İlaç Kimya Gida 

Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi” şirkətinin istehsalı olan 
GlutenFER (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 

hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun həcmi 
11 ml (14.55 - 15.45 ml.) - olaraq aşkar edilmişdir. 


Həmçinin, təqdim  edilən sənədlər ilə bağlı çatışmazlıqlar aşkar 
edilmişdir.Belə ki, tərkibə aid sənəd düzgün tərtib edilməyib.Adı 

çəkilən sənəddə təsiredici və köməkçi maddələr ayrı-ayrılıqda qeyd 
edilməyib, məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin miqdarı 

göstərilməyib.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda “farmokoloji xüsusiyyətlər” yazısı qeyd edilib. Məlumdur ki, 

bioloji fəallığa malik qida əlavələri farmokoloji xüsusiyyətə malik 
olmur.




Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  
və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 

İmperium Spray / İmperium 
Sprey Sprey 30 ml

Hedysarum neglectum water extract (decoction) 100%, Hedysarum 
neglectum root extract 10.0%, Schizandra chinensis fruit extract 

5.0%, Urtica dioica leaf extract 5.0%, Hypericum perforatum herba 
extract 5.0%, Epilobium parviflorum herba extract 5.0%, Velvet honey 

extract 4.0%, Pogostemon cablin leaf oil 0.5%, Cananga odorata 
flower oil 0.5%, Jasminum grandiflorum flower oil 0.5%, Citrus 

sinensis flower oil 0 2%  Citrus aurantium amara flower oil 0 2%  

Ayrı geyd edilməyib Ambrella Rusiya 01.04.2021 Müsbət

     Ekspertizaya təqdim olunmuş “İmperium Spray / İmperium Sprey, 
30ml biosprey”, adlı məhsul kişi cinsiyyət orqanlarına nəmləndirici 

təsir göstərən  tibbi vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərm an vasitəsi deyil.

Anfomin Tablet 2 x 15

L-Ascorbic Acid (equiv. to 273,43 mg Vitamin C) - 273.43 mg, Zinc 
Sulfate Monohydrate (equiv. to 13,3 mg elemental Zinc) - 36.42 mg, 
DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% CWS (equiv. to 1,71 mg Vitamin 

E) - 7,455 mg, Sodium Selenite Anhydrous (equiv. to 103,7 mcg 
elemental Selenium) - 0,226 mg, Echinacea purpurea aerial parts 

extract - 10.25 mg

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Salts of 
Fatty Acids, Crosslinked Sodium 
Carboxymethyl Cellulose, Silicon 

Dioxide, Microcrystalline Cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anfomin (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini möhkəmləndirmək 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.

Kontra Hard Damcı 30 ml Vitamin D3 - 400 IU Sunflower oil

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kontra Hard (məhlul 30 ml) adlı 
məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Evestrong məhlul 200 ml Calcium Citrate - 300 mg, Phytin - 100 mg, Zinc sulphate - 6 mcg, 
Vitamin D3 - 10 mcg, Tricalcium phosphate - 100 mg

Strawberry Aroma, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evestrong (məhlul 200 ml) adlı 

məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

VİAFEMİN Tablet 3 x 10

Vitex agnus castus fruit extract(10:1)-40 mg; Hydroalcoholic extract 
from MACA root(Lepidium meyenii)(4:1)--200 mg; 

Quatrefolic®(methyltetrahyrofolic acid glucosamine salt)-0,755 mg 
(equivalent to 400 mcg folic acid).

microcrystalline cellulose, corn starch, 
polyvinylpyrrolidone,talc, magnesium 

stearate.
Fabiol S.R.L. Rumıniya 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viafemin(tablet, № 30) adlı  

məhsul qadın sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə qidanı  bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək 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 vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Vidazin Kapsul 1 Zinc picolinate - 71.01 mg (Zinc - 15 mg)
Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl 

cellulose (E 464), Magnesium stearate (E 
470b), Silicon dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vidazin (kapsul, №60) adlı 

məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Astera Tablet 3 x 10

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 300 mg, Alpha Lipoic acid - 
50 mg, Shiitake mushroom (Lentinula edodes) body dry extract - 10 
mg, Reishi mushroom (Ganoderma lucidum) body extract - 5 mg, 

Selenium (as Sodium selenate 0.12 mg) - 50 mcg, Vitamin E (as DL-
alpha-tocopheryl acetate 50 % 200 mg) - 100 IU

Cellulose (E 460), Maltodextrin, 
Tricalcium phosphate (E 341), Opadry II 

Yellow 85F32410, Croscarmellose 
sodium (E 468), Magnesium stearate (E 

470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Astera (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Urinon-D Kapsul 3 x 10 Cranberry(Vaccinium macrocarpon) fruit  extract  - 250 mg, D-
Mannose - 200 mg

Sunflower seed oil, Beeswax White (E 
901), Gelatin (Bovine gelatin), Glycerol 

(E 422), Deionized water, Iron oxide (red) 
(E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Urinon-D (kapsul, № 30) adlı məhsul   sidik yollarının 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 istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.

Hytrosen H+ inyeksiya üçün gel 2.2 ml

Hyaluronic Acid 20mg/ml, Niacinamide 1mg/ml, 
Polydeoxyribonucleotide 2mg/ml, Sodium Chloride 7.6mg/ml, Sodium 

phosphate monobasic dihydrate 0.78mg/ml,  Sodium phosphate 
dibasic dihydrate 0.89mg/ml, Purified Water qs 1ml

Ayrı göstərilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 12.04.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hytrosen H+, inyeksiya üçün gel”, 
adlı məhsul dərinin elastikliyini artırmaq və nəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan tibbi vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Pre Contra Flu toz 5 q x 15 Garlic extract - 72 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 40 mg, Zinc 
(as Zinc citrate) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg

Raspberry flavor, Strawberry flavor, 
Sucralose, Red fruit powder, Silicon 

dioxide, Maltodextrin, Citric acid, Sorbitol, 
Malic acid

Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pre Contra Flu (saşe, 5 g № 15) 

adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Məhsulun qablaşdırması üzərində "Qrip və soyuqdəymə 
əleyhinə BFMQƏ" ifadəsi "İmmun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi ilə əvəz olunsun.

Pastoral Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Glycine - 250 mg, Magnesium (as Magnesium sulphate) - 0.6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.32 mg
Deionized Water, Potassium sorbate, 

Sorbitol, Lemon flavor

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pastoral (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Portaze Tablet 3 x 10

Glutathione-100 mg; L-ornithine-200 mg; L-aspartate(Aspartic  acid)-
200 mg; Silybum marianum seed dry extract-140 mg; Cynara 

scolymus leaves dry extract-200 mg; Helichrysum arenarium flower 
dry extract-20 mg.

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 
PVP, Magnesium stearate, Silicon 

Dioxide  

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 10.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Portaze(tablet, №  30) adlı  

məhsul qaraciyər və öd kisəsinin 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 vasitəsi deyil.

Riorest Tablet 3 x 10

Passion flower (Passiflora incarnate L.) herb dry extract - 150 mg, 
Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flower dry extract - 150 mg, 

Melissa (Melissa officinalis) leaf dry extract - 100 mg, Magnesium (as 
Magnesium carbonate) - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, Silicon dioxide, 

PEG-6000

Maximum Sağlık Ürünleri San ve 
Tic Ltd Şti Türkiyə 22.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riorest (tablet № 30) adlı məhsul  

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Qonaqotu" bitkisinin xammalının 
Azərbaycan dilində tərcüməsi düzgün qeyd edilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Riocal Tablet 3 x 10

Calcium lactate (as elemental Calcium - 74 mg) - 400 mg, Calcium 
phosphate (Dibasic) dehydrate (as elemental Calcium - 200 mg, as 

elemental Phosphorus - 155 mg) - 860 mg, Magnesium hydroxide (as 
elemental Magnesium - 62 mg) - 150 mg, Cholecalciferol - 250 IU, 

Zinc sulphate (as elemental Zinc - 10 mg) - 44.3 mg, Copper 
gluconate (as elemental Copper - 1.5 mg) - 10.7 mg, Menaquinone-4 

(Vitamin K2) - 70 mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl 
pyrrolidone, Polyvinol, Titanium dioxide, 
Talc, Polyethylene glycol, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San ve 
Tic Ltd Şti Türkiyə 23.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riocal (tablet, №30) adlı məhsul, 

bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Diktum Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine- 100 mg; Zinc gluconate(Zn-1,5 mg)-11,5 mg; 
Thyme vulgaris hydroglyceric extract- 41,5 mg; Hedera helix 

hydroglyceric extract- 10,5 mg; Drosera ramentacea soft extract- 20, 
5 mg.

Water,Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Xanthan gum, Fructose, 

Sucralose, Flavor, Potassium citrate. 

Maximum Sağlık Ürünleri San ve 
Tic Ltd Şti Türkiyə 06.04.2021 Müsbət

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

məhsul yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı prosesləri zamanı bəlğəmin 
ifrazını yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.

Biopron 9 Kapsul 3 x 10

Bifidobacterium bifidum - 2,25 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium breve - 4,5 
x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum - 6,75 x 10⁸ CFU, Lactobacillus 

acidophilus - 9 x 10⁸ CFU, Lactobacillus casei - 2.25 x 10⁸ CFU, 
Lactobacillus plantarum - 2.25 x 10⁸ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 

4.5 x 10⁸ CFU, Lactococcus lactis spp.lactis - 9 x 10⁸ CFU, 
Streptococcus thermophilus - 4.5 x 10⁸ CFU, Fructooligosaccharides - 

154.62 mg

Ascorbic acid, Magnesium stearate, 
Gelatin, Titanium dioxide Wallmark a.s Çex respublikası 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biopron 9 (kapsul № 30) 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 dərman vasitəsi deyil. 

Farmi-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 

Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmi-D3 (daxilə qəbul üçün 

məhlul - damcı, 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 dərman 

vasitəsi deyil.

Nanolakt Şərbət 120 ml

Vitamin A (as Retinol acetate) - 2200 IU, Vitamin E (as DL-alpha 
tocopherol) - 12.5 IU, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin 
B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 9 mcg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 30 mg, Iron (as Iron sulfate) - 10 mg , 
Iodine (as Potassium iodide) - 100 mcg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 
acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sucralose, Sodium benzoate, 
EDTA

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanolakt (şərbət 120 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Kanokarnit Şərbət 150 ml Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 01.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Azəri Med QSC tərəfindən 25.01.2021- ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 

San.Tic.Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan K01 seriyalı Kanokarnit 
(məhlul 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 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 həcm i: 138m l (m in. 150m l )U YĞ U N  D E YİL   

Miqdari təyini: l-karnitin -- 21.90mq/5ml ( 150mq/5ml ) UYĞUN 
DEYİL

      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  
və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.



Deasedin forte Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegys monogyna) leaf and flower 

dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, 
Magnesium carbonate (Magnesium - 14.4 mg) - 50 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 
Ltd. Şti Türkiyə 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deasedin forte (kapsul, № 30) 

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.     

Dharma Daxilə qəbulu üçün  məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU, Vitamin K2 (as Menaquinone-7) - 1.5 mg Olive oil Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 

Ltd. Şti Türkiyə 06.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dharma (daxilə qəbul üçün 

məhlul - damcı, 15 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 dərman 

vasitəsi deyil.

Rowalespril / Rovalespril Kapsul 3 x 10 Lespedaza capitata - 200 mg Lactose Ekonika Ukrayna 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rowalespril / Rovalespril (kapsul, 

№    30) adlı  məhsul böyrək xəstəliklərin müalicəsində  və 
profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Calsiton Şərbət 150 ml Calcium Carbonate - 200 mg, Vitamin D3 – 200 IU, Magnesium 
Oxide – 20 mg, Zinc oxide – 3 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 
acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calsiton (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul D3 vitamini və kalsium, sink, maqnezium minerallarının 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində tərkib rəyə 
uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid sənədə əsasən) 

qeyd olunsun.

Oksimega Şərbət 150 ml

Fish oil omega-3 polyunsatured fatty acid (EPA - 85 mg, DHA - 135 
mg) - 750 mg, Linoleic acid - 35 mg, Oleic acid - 65 mg, Alpha-

Tocopherol – 1.5 mg, Retinol – 0.2 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) 
– 200 IU, Ascorbic acid – 7.5 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 
acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun

Ofio Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU Olive oil İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ofio (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.  

Qeyd: "Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.  

ELFATOL Şərbət 100 ml
Atichoke (Cynara scolumus)leaf extract-200 mg, Stanley 

Plum(Prunus domestica) fruit extract-200 mg, Sandy everlasting 
(Helichrysum arenarium)flower extract-80 mg.

Raspberry Aroma, Potassium  sorbate(E 
202), Xaanthan gum(E 415), Sorbitol(E 

420), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ELFATOL (şərbət, 100 ml) adlı  

məhsul həzm prosesini 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.

Proqram B6 Tablet 2 x 10

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 125 mg, Glycine - 75 mg, 
Magnesium (as Magnesium sulphate) - 14.96 mg, Glutamine - 50 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 4.92 mg, Succinic 

acid - 1 mg

Sodium benzoate, Hydroxypropyl methyl 
cellulose

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proqram B6 (tabletı, №20) adlı 

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası və doza rəyə uyğun qeyd edilsin.

Distan məhlul 150 ml
Calcium Citrate - 400 mg, Phytin - 100 mg, Magnesium Chloride - 

100 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Tricalcium phosphate - 100 mg, 
Sodium Selenite – 20 mcg

Strawberry Aroma, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Distan (məhlul 150 ml) adlı 

məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Elber Kids məhlul 30 ml Ferrous Gluconate - 10 mg, Folic Acid (vitamin B9) – 100 mcg, 
Vitamin B12 - 1 mcg, Vitamin C – 20 mg

Strawberry Aroma, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 01.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elber Kids (məhlul 30 ml) adlı 
məhsul dəmirin 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 vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyöğun tərtib olunsun.

L-Carnitine 2500 Chromium 
Shots Daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml x 20 L- carnitine 2500 mg; Chromium -25 mcg

water, lactic acid, flavor, potassium 
sorbate, sodium cyclamate, acesulfame 

K, saccarin.

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 13.04.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  L-Carnitine 2500 Chromium 

Shots( daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml № 20) adlı məhsul L-karnitin  
maddəsivə və xrom mikroelementinin əlavə mənbəsi kimi tövsiyə 

olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. 

Belə ki, məhsulun tərkibində  mövcud olan  L-cantinin inqredientinin 
gündəlik dozası (2000-2500 mg)  Azərbaycan Respublikasının 

qeydiyyata alınmış bəzi dərman vasitələrinin   birdəfəlik terapevtik 
dozadan  (1000 mg) yüksəkdir.Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 

24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli 
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 

məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in 
tələblərinə əsasən BFMQƏ -n  tərkibində olan inqredientlərin 
gündəlik dozası, bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan 
yüksək olmamalıdır.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Meçta laktasiyanın azalması 
üçün şəkərsiz şərbət Şərbət 150 ml № 1

Strobili Humulis lupulus extractum aquosum-13%; Folia Mentha 
piperitae extractum aquosum- 13%; Folia Salviae officinalis 

extractum aquosum-8,07 %;Folia  Arctostaphylos uva ursi extractum 
aquosum-4,35 %; Folia Juglandis regiae extractum aquosum- 4,35%.

sorbitol, glycerol, xanthan gum, citric 
acid, sorbic acid, purified water. MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 14.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Meçta laktasiyanın azalması üçün 
şəkərsiz şərbət(150 ml) adlı  məhsul süd verən analarda orqanizmin 

ümumi möhkəmlənməsi və laktasiyanın azalması üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində  "Arctostaphylos 

uva ursi extractum aquosum" inqredienti olduğu üçün onu 2 
həftədən artıq qəbul etməmək haqqında tövsiyəsinin təqdim 

olunması zəruridir, əks halda məhsulun qəbuluEMEA-nın 
məlumatına görə  böyrəklərin qıcığlanmasına səbəb ola bilər.

Biofiton "Sağlam Mədəaltı 
Vəzi" Tablet 6 x 10

Folia Vaccinium myrtillus L. powder - 20%, Folia Urtica dioica L. 
powder - 15%, Pericarpium Phaseolus vulgaris L. powder - 14%, 

Radices Taraxacum officinalis Webb.ex Wigg. powder - 14%, 
Radices Arctium lappa L.powder - 14%, Herba Hypericum perforatum 
L.powder - 5%, Fructus Rosa canina L. powder - 5%, Herba Equiseti 
arvense L.powder - 5%, Rhizomata et radicibus Inulae helenium L. 

powder - 5%

Calcium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose or 

carboxymethylcellulose
MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 13.04.2021 Müsbət

   Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Sağlam Mədəaltı Vəzi" 

(tablet, № 60) adlı məhsul mədəaltı vəzin 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.     

Biofiton "Güclü İmmunitet" Tablet 6 x 10

Rhizomata et radices Rhodiolae rosea L. powder - 15%, Flores 
Crataegi sanguinea Pall. powder - 15%, Radices Glycyrrhizae glabra 

L. powder - 15%, Folia Pini sylvestris L. powder - 15%, Fructus 
Rosae canina L. powder - 14%, Rhizomata cum radicibus 
Echinaceae purpureae (L.) Moench powder - 14%, Flores 

Calendulae officinalis L. powder - 9%

Calcium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose or 

carboxymethylcellulose
MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 13.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Güclü İmmunitet" (tablet, 

№ 60) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 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.     

Erbofer Şərbət 150 ml

Sunactive® - microencapsulated Iron pyrophosphate (maltodextrin, 
polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin) (Iron  - 13 mg) - 162.5 

mg, Ascorbic acid (Vitamin C - 65 mg) - 68 mg, Pido-Zinc® Zinc 
pidolate (Zinc - 8 mg) - 40.8 mg, Copper gluconate (Copper - 0.7 mg) 

- 5.2 mg, Vitamin B12 - 1.6 mcg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin 
B6 - 0.9 mg) - 1.13 mg, Vitamin B2 - 1 mg, Folic acid - 260 mcg

Fructose, Honey, Vegetable glycerol, 
Polysorbate 80, Orange flavour, 

Potassium sorbate, Xanthan gum, Citric 
acid, Demineralized water

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 27.04.2021 Müsbət

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

nömrəsi: T084, istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi: 
01.02.2023) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Okutemp Kapsul 3 x 10 OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 27.11.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

        “Nes Group MMC”  şirkətinin 23.11.2020 il tarixli   məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki,   Hindistanın “Opes Healthcare” şirkətinin 

istehsalı olan Okutemp (yumşaq kapsul,№  30  ) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

məqsədi ilə keçirilmiş ekspertiza zamanı sorğumuza təqdim etdiyiniz 
cavablar analiz edilmişdir və aşağıdakı qərar qəbul olunm uşdur . 

-qablaşdırma haqqında təqdim etdiyiniz məlumatda ilkin 
qablaşdırmanın qalın aluminium PVC folqa materialından 

hazırlanması qeyd olunsa belə, onun üzərinə əlavə qalın,  çətinliklə 
qoparılan PVC örtüyünün olması haqqında qeydlər 

olunmamışdır.Adı gedən örtük kapsulların blisterlərdən azad 
olunmasına maneçilik törədir, bu da istehlakçının çaşqınlığına səbəb 

ola bilər.Örtüyün üzərində məhsulun adını əks etdirən yazılar 
mövcuddur, onu qopardıqdan sonra blisterlərin tam yazısız olması 
gözə çarpır( bu da yolverilməzdir) və kapsullardan çox kəskin iyin 

olması müşahidə olunur.
Məhsulun  hazırlanmasında istifadə olunan texnologiya  göstərilən 
çoxtərkibli məhsul şübhə doğrudur (kapsulların çox kəskin iyinın 

olması bunu təsdiqləyir) . Məqsədəuyğun olardı ki, tərkib iki hissəyə 
bölünüb,  məhsul iki formada istehsal olunsun-yumşaq kapsul( 

yağda həll olunan inqredientlər) və tablet( minerallar və suda həll 
olan vitaminlər). Belə məhsulların  dünya təcrübəsində olması son 

zamanlar çox müşahidə olunur.
Təqdim etdiyiniz miqdarı analiz üsulları tam şəkildə verilməyib və 

onların tərəfimizdən tətbiqi mümkün deyildir. Belə ki, burada heç bir 
hesablamalar yoxdur, validasiya sənədləri təqdim  olunm ayıb. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir və məhsulun  təhlükəsizlik   ilə 
keyfiyyəti   baxım ından  istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Mukrovel Şərbət 150 ml Bilge İlaç Bitkisel Ürünleri 
Kozmetik San.Ve Tic.A.Ş Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. 

və 3.12.2. yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa 
çatdırılmadan tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Kidnegton Kapsul 3 Bilge İlaç Bitkisel Ürünleri 
Kozmetik San.Ve Tic.A.Ş Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. 

və 3.12.2. yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa 
çatdırılmadan tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır


	Hesabat

