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

Acurex Şərbət 120 ml

Althaea officinalis root soft extract – 1 ml, Plantago major leaf liquid 
extract – 0.5 ml, Malva sylvestris flower and leaf liquid extract – 0.5 ml, 

Thymus vulgaris herb liquid extract – 0.5 ml, Origanum vulgare herb 
liquid extract – 0.5 ml, Ascorbic acid – 20 mg

Sucrose, Raspberry soft juice, Sodium benzoate, 
Potasssium sorbate, Glycerol, Citric acid, 

Xanthan gum, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 25.04.2022 Müsbət

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

yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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.

Additiva Jumbo-Mix toz 1
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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - 
Seriya nömrəsi: L22004; İstehsal tarixi: 14.02.2022; Son istifadə tarixi: 

14.08.2024) 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 1
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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - 
Seriya nömrəsi: L22003; İstehsal tarixi: 11.02.2022; Son istifadə tarixi: 

11.08.2024) 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 1
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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - 
Seriya nömrəsi: L22002; İstehsal tarixi: 11.02.2022; Son istifadə tarixi: 

11.08.2024) 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 1
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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - 
Seriya nömrəsi: L22001; İstehsal tarixi: 11.02.2022; Son istifadə tarixi: 

11.08.2024) 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 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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22018; İstehsal tarixi: 10.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 10.08.2024) 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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22019; İstehsal tarixi: 11.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 11.08.2024) 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 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22010; İstehsal tarixi: 08.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 08.08.2024) 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 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22013; İstehsal tarixi: 09.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 09.08.2024) 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 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22017; İstehsal tarixi: 10.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 10.08.2024) 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 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22016; İstehsal tarixi: 10.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 10.08.2024) 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 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22015; İstehsal tarixi: 10.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 10.08.2024) 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 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22012; İstehsal tarixi: 09.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 09.08.2024) 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 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L22014; İstehsal tarixi: 09.02.2022; Son 
istifadə tarixi: 09.08.2024) 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.

Adolipon Tablet 2 x 15 CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 08.04.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Lifeactivepharm MMC şirkətinin 03.03.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “CosmoActive İlaç A.Ş.” şirkətinin 

istehsalı olan 22001 seriyalı Adolipon  (tablet N30) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 

edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.
-	 S ərtliyi: 75N (100 -- 200N) NS-ə əsasən uyğun deyildir

Tərkibə aid sənəddə bitki komponentlərinin növü və xammalı 
göstərilməmişdir. Həmçinin, “Silymarin (Milk thistle extract)” 

komponenti üçün qeyd olunmuş dozanın bitki ekstraktına, yaxud 
“Silymarin” inqrediyentinə aid olduğu anlaşılmır. 

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.

Agemo Kapsul 5 x 10 Fish oil - 950 mg, Omega 3 - 608 mg, EPA - 304 mg, DHA - 219 mg
Bovine gelatin, Deionized water, Glycerol (E 

422), Orange flavour 1207774, Tocopherol rich 
extract (E 306)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agemo (kapsul №50) adlı məhsul 
omeqa-3 polidoymamış 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.

Agrippo toz 14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 

1,440 mg) and alliin 2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot 
powder, Raspberry juice reconstituted from 

concentrated raspberry juice, Flavours, Black tea 
dry extract, Silicon dioxide, Sucralose, Steviol 

glycosides

Polski Lek S.A. Polşa 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo (toz-saşe, 5 g № 14) adlı 
məhsul(Seriya nömrəsi: 203071Q4 , istehsal tarixi: 07.03.2022, son 

istifadə tarixi: 07.03.2024)   immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Alfa Pro Kapsul 2 x 10

Castoreum extract-50,0 mg;Epimedium grandiflorum leaf extract-50,0 
mg;Velvet extract -50 mg;Cervus elaphus blood extract- 50 mg; Panax 

ginseng root extract- 25 mg;Hedysarum neglectum root extract- 25 
mg; Schisandra chinensis seed extract- 25 mg; Allium sativum bulb 

extract - 20 mg; Pinus sibirica seed extract- 20 mg;Amaranthus 
caudatus seed extract- 15 mg;Urtica dioica rооt extract- 15 mg; Orchis 

mascula rооt extract- 15 mg; Inula helenium rhizomes extract- 10 
mg;Dead honey bees extract-10 mg; Cinnamomum verum bark extract- 

Microcrystalline cellulose,Gelatin. Ambrella Rusiya 20.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa Pro(kapsul, 500 mg,№ 20)  adlı 

məhsul kişilərdə reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil

Alimentolax Şərbət 200 ml

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

mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Alimentolax, şərbət 200 ml  adlı məhsul  

bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Altaflora Electrolytes / Altaflora 
Elektrolitlər toz 4 qr x 10saşe

Chicory intybus L. root inulin – 2500 mg, Magnesium gluconate – 50 
mg, Sodium chloride – 50 mg Potassium gluconate – 50 mg, 

Lactobacillus casei – 10 mg (100 billion UFC/g-1Mld), Lactobacillus 
acidophilus – 6.67 mg (100 billion UFC/g-1Mld) – 0.67 Mld, 

Streptococcus thermophilus – 5 mg (200 billion UFC/g-1 Mld), 
Lactobacillus rhamnosus – 4 mg (250 billion UFC/g-1 Mld)	

Maltodextrin, Vanilla flavour Alta Care Laboratorires İtaliya 27.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altaflora Electrolytes / Altaflora 

Elektrolitlər (toz N10 saşe) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətinin 
pozulması zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin 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

Amino EAA Xplode Drink Zero Lemon 
Flavour Daxilə qəbul üçün məhlul 330 ml

Caffeine - 30.3 mg, L-leucine - 316 mg, L-valine - 176 mg, L-threonine - 
170 mg, L-lysine - 163 mg, L-isoleucine - 139 mg, L-methionine - 113 

mg, L-phenylalanine - 57 mg, L-histidine - 46 mg, L-tryptophan - 32 mg

Water, Carbon dioxide, Citric acid, Natural lemon-
lime flavouring with other natural flavorings, 

Sucralose, Acesulfam K
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino EAA Xplode Drink Zero Lemon 
Flavour (daxilə qəbul üçün məhlul, 330 ml) adlı məhsul idmançılar üçün 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş stikerdə məhsulun tərkibi 100 
ml-də göstərilməlidir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə 

əsasən).

Amino Energy Fruit Fusion toz 270q

Amino blend (Micronized Taurine, Micronized L Glutamine, Micronized L
Arginine, Micronized L-Leucine, Beta-Alanine, Micronized Citrulline, 
Micronized L-İsoleucine, Micronized L-Valine, Micronized L-Tyrosine, 

Micronized L-Histidine, Micronized L-Lysine HCl, Micronized L-
Phenylalanine, Micronized L-Threonine, Micronized L-Methionine) – 5 g, 

Caffeine – 100 mg, Green tea extract (Camellia sinensis) (leaves) 
(standardized for EGCG) – 50 mg, Green coffee extract (bean) – 10 mg	

	

Citric acid, Natural And Artificial Flavors, Malic 
acid, Inulin, Beet juice powder, Tartaric acid, 
Silicon dioxide, Calcium silicate, Gum blend 
(cellulose gum, xanthan gum, carrageenan), 

Sucralose, Sunflower and soy lecithine, Yellow 
#5 and  #6

Optimum Nutrition Inc. ABŞ 31.03.2022 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

AminoX Fruit Punch toz 435 q 

Vitamin D (as Cholecalciferol) – 12.5 mcg, Sodium (as Sodium 
Bicarbonate) – 170 mg, Amino acid interfusion (Micronized BCAA Blend 
(Leucine, İsoleucine, Valine), L-alanine, Micronized taurine, Micronized 

L-citrulline) – 10 g

Citric Acid, Malic Acid, Natural and Artificial 
Flavor, Silicon Dioxide, Sucralose, Beet root 

powder, Red 40, Sunflower and Soy Lecithin, 
Acesulfame Potassium

Bio-Engineered Supplements 
& Nutrition Inc ABŞ 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AminoX Fruit Punch (toz 435 q) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Andri-maxxx Kapsul 4 x 30

L-arginin hydrochlorid 99,5%– 160 mg, Lepidium meyenii root extract 
10:1 – 120 mg, Serenoa repens fruit extract 4:1 – 38 mg, Tribulus 
terrestris fruit fruit extract, saponins 40%- 37.5 mg, Ptychopetalum 
olacoides wood  extract 4:1 – 30 mg, Vaccinium macrocarpon fruit 

extract 10:1- 20 mg,Panax ginseng root with 80 % ginsenoside – 7 mg, 
Ginkgo biloba leaf extract 24/6 (24% flavons/ 6% lactones) – 5 mg, 
Vitamin E(as DL-α-tocopheryl acetate) – 3 mg, Smilax officinalis root 

extract 10:1-3 mg, Coenzyme Q10 99,3 %– 2.5 mg

Gelatine, Magnesium salts of fatty acids Medinox s.r.o Çex respublikası 05.04.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Andri-maxxx (kapsul, № 120) adlı 
məhsul  kişilər üçün tövsiyə olunan preprat olub,öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya 

Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii 
mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində BFMQƏ-
in hazırlanmasında istifadəsi mümkün  olmayan Tribulus L.cinsinə aid  

olan  bitki mövcuddur.

Apivit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
sprey 20 ml

Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU) (as cholecalciferol (sucrose, stabiliser: 
gum arabic, corn starch, medium-chain triglycerides, antioxidants: 

tricalcium phosphate, dl-alpha-tocopherol)

Water, Xylitol, Glycerol, Forest fruits, Xanthan 
gum, Potassium sorbate Apipharma d.o.o Xorvatiya 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apivit D3  (daxilə qəbul üçün məhlul - 

sprey, 20 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.

Arteasy Tablet 3 x 10

Glucosamine sulfate potassium chloride - 500 mg, Chondroitin sulfate - 
100 mg, Undenatured Type II Collagen 66.7 mg (60 %) - 40 mg, 

Curcuma longa rhizome extract - 50 mg, Boswellia serrata gumresin 
extract - 50 mg, Methylsulphonylmethane - 50 mg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 15 mg, Manganese Sulphate Monohydrate (Manganese 1.7 mg) - 

5.23 mg

Microcrystalline Cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-linked 

sodium carboxy methyl cellulose (E 468), Opadry 
Orange 204A230000, Magnesium salts of fatty 

acids (E 470b), Deionized water, Ethanol

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

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

dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "qablaşdırma formasında" 
düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

AseBronx Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml
Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althaea officinalis root extract - 
85 mg, Plantago lanceolata leaf extract - 45 mg, Zinc sulphate (eq to 

Zinc - 5.14 mg) - 12.7 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glycerine, 
Xanthan gum

Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AseBronx (məhlul 200 ml) adlı 

məhsul  tənəffüs yolları 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. 

Aseoxol Kapsul 1

Ginkgo biloba leaf dry extract – 80 mg, GABA – 50 mg, Passiflora 
incarnata leaf dry extract – 150 mg, Choline bitartrate – 200 mg, 

Glycine – 100 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 2 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) – 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) –  2 mcg, 
Folic acid – 300 mcg	

	

Corn starch, Natural gelatin Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aseoxol (Kapsul N30) 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. 

Asmin Damcı 30 ml Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Cabbarov Cəbrayıl Şahdiyar oğlu” tərəfindən göndərilmiş 28.02.2022 -
ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ensa MNS 

GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı olan 
Asmin (Daxilə qəbul üçün məhlul, 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 sarımtıl 

qırmızımtıl-qəhvəyi rəngli, xarakterik qoxulu məhlul (Sertifikata əsasən 
sarı rəng olmalıdır.) olaraq aşkar edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə 

qeyd edilən göstəriciyə uyğun deyil.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 



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

ASO-H Şərbət 150 ml L-carnitine - 900 mg, Stabilized oxygen - 30 mg Deonized water, Sorbitol, Potassium sorbate, 
Sodium Benzoate, Sucralose, Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASO-H (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
orqanizmin metabolik prosseslərini 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.

Astraqavit Şərbət 125 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 800 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 200 IU, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) -  
1.1 mg, Vitamin  B2 (Riboflavin) – 1.2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 1.2 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2.4 mcg, 
Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 6 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 
50 mg, Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) – 6 mg, Folic acid (as 

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

Sucralose, EDTA

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Astraqavit (şərbət, 125 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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 27.04.2022 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.

Aurol Şərbət 250 ml

Сommon horsetail (Equisetum arvense) herb liquid extract – 1 ml; 
Common knotgrass (Polygonum aviculare) herb liquid extract – 1 ml; 
Rosemary (Rosmarinus officinalis) leaf liquid extract – 1 ml; Dog rose 
(Rosa canina) fruit liquid extract - 1 ml; Burnet-saxifrage (Pimpinella 

saxifraga) herb liquid extract – 1 ml; Bermuda grass (Cynodon 
dactylon) root liquid extract – 1 ml; Mint (Mentha piperita) leaf oil – 6 

mg.

Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate,Glycerol, Citric acid, Xanthan 

gum,Purified water.	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AUROL(şərbət, 250 ml) adlı məhsul 
sidik- ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Auxvit Şərbət 150 ml

L-carnitine – 115 mg, Folic acid (Vitamin B9) – 0.15 mg, Inositol 
(Vitamin B8) – 5 mg, L-lysine – 10 mg, Biotin (Vitamin B7) – 0.010 mg, 

Iron sulfate (equiv. to 7 mg elemental Iron) – 21.3 mg, Zinc sulfate 
monohydrate (equiv. to 10 mg elemental Zinc) – 27.45 mg, Sodium 

selenite (equiv. to 20 mcg elemental Selenium) – 0.043 mg, L-ascorbic 
acid (Vitamin C) – 70 mg, Potassium iodide (equiv. to 5.15 mcg 
elemental Iodine) – 0.009 mg, Pantothenic acid (equiv. to 5 mg 

Vitamin B5) – 5.437 mg, Thiamine HCl (equiv. to 500 mcg Vitamin B1) 
– 0.67 mg, Riboflavin (Vitamin B2) – 0.65 mg, Pyridoxine HCl (equiv. to 
550 mcg Vitamin B6) – 0 67 mg  Retinyl palmitate (equiv  to 200 mcg 

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerine, 
Xanthan gum, Citric acid, Orange flavour, 

Sucralose, Deionized water 

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Auxvit (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
bəzi vitaminlərin, mineralların və aminturşuların 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.

Avical Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 25 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 500 IU Olive oil Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avical (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 25 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: "Tərkib", "İstifadə göstəriişləri" və "Əks göstərişlər" bəndi rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Avikalsin Şərbət 150 ml Calcium carbonate (corresponds to elemental Ca 200 mg) - 500 mg, 
Vitamin D 0.25 % corresponds to pure cholecalciferol - 5 mcg (200 IU)

Glucose and fructose syrup, Potassium sorbate, 
Sodium lactate, Xanthan gum, Flavor, Glycerol, 

Osmotic water

Sintal Dietetics SRL (for 
Perrery Farmaceutici S.r.l) İtaliya 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avikalsin (şərbət, 150 ml, Seriya 
nömrəsi: 23502-02, istehsal tarixi: 01.12.2021, son istifadə tarixi: 

01.12.2024) adlı məhsul kalsium mineralının 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırma formasında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Avitron Kids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Vitamin A (Retinol) - 1 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 2.5 mg, 

Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 0.25 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 1 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 10 mg, Vitamin 

D3 (Cholecalciferol) - 20 mcg, Vitamin E - 0.75 mg, Zinc sulfate 
heptahydrate - 1 mg, L-carnitine - 150 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Blackberry 
aroma, Xanthan gum, Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

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

məhlul, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Avitron Vitamin Complex Kapsul 3 x 10

Beta glucan - 100 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 200 IU, Folic acid - 
300 mcg, Zinc oxide (Zinc - 20 mg) - 25 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalmine) - 2 mcg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 5 
mg, Iron fumarate (Iron - 6.4 mg) - 20 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2 mg, Vitamin A - 1 

mg, Vitamin E (as Vitamin E acetate) - 10 mg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 80 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Calcium carbonate - 150 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate(TCP), 
Magnesium salts of fatty acids, Gelatine

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avitron Vitamin Complex ( kapsul, 

№30) 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.

Balansfol Tablet 1 L-methylfolate - 400 mcg Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 27.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balansfol (tablet, №50) 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.

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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen FonSEPT Echinacea+Honey & 
Propolis, With Lemon Aroma  / FonSEPT Exinaseya+Bal və Propolis, 

Limon dadlı (sorma tablet, № 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs  
orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 



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

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 15.04.2022 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) adlı məhsul yuxarı tənəffüs  orqanlarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

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

vasitəsi deyil. 

Balen FonSEPT Ginger+Turmeric & 
Juniper, With  Mandarin Aroma / 

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 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen FonSEPT Ginger+Turmeric & 

Juniper, With Mandarin  / FonSEPT Zəncəfil+Zərdəçal və Ardıc, Naringi 
dadlı (sorma tablet, № 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs  orqanlarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

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

vasitəsi deyil. 

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 15.04.2022 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) adlı 

məhsul yuxarı tənəffüs  orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Bekombion Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Vitamin B1(as Thiamine mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2(as 
Riboflavin 5'Phosphate) - 1.5 mg, Vitamin B6(as Pyridoxine HCl) - 1.5 
mg, Vitamin B5(as D-Calcium Pantothenate) - 2 mg, Vitamin B7(as D-

Biotine) - 10 mcg, Vitamin B8(İnositol) - 10 mcg, Vitamin B9(Folic acid) 
- 50 mcg

Deionized water, Sugar, Xantan gum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Banana aroma CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bekombion (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul bəzi B qrup vitaminlərinin 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.

Best Plus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 4 x 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU, Vitamin K2 (Menaquinone) - 

40 mcg Olive oil, Flax seed oil İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Best Plus (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı,10 ml N4)  adlı məhsul D3 və K2 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Bəyaz-C Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 25 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 200 mg Saccharose, Citric acid, Orange juice, Glycerine, 

Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bəyaz-C  (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 25 ml) adlı məhsul C vitaminin 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 dərman vasitəsi deyil.

BezCof Şərbət 100 ml

Glycyrrhiza glabra root dry extract-45.00 mg; Pirnpinella anisum fruit 
dry extract-5.00 mg;Salvia officinais leaf dry extract-3.11 mg; 

Eucalyptus globulus essential oil-2.44 mg; Mentha piperita essential oil-
1,12 mg; Aesculus hippocastanum fruit dry extract-2.00 mg; 

Foeniculum vulgare essential oil-1.89 mg; Thymus vulgaris herb dry 
extract-0.33 mg.

Potassium sorbate, Detrose ,Glycerolum, 
Polysorbate-80, Aqua purificata. Verteks MMC Ukrayna 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BezCof(şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
tənəffüs sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Ərizəçinin 19.04.2022 il tarixli müraciətinə əsasən məhsulun ilkin 
qablaşdırmasının yazılışında  texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

BİLBERİKS/BİLBERYX Şərbət 150ml Bilberry(Vaccinium myrtillus) fruit extract- 50 mg
Sucralose, Raspberry flavor,Deonised water, 

Glicerin,Citric acid, Xanthan gum, Acesulfame-K, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİLBERİKS/BİLBERYX(şərbət,150 ml) 
adlı məhsul görmə qabiliyyətini 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.

Bioflash NCTC-109 İnyeksiya üçün məhlul 10 x 5ml

Aqua - >50%, Sodium Chloride - ≤5%, >1%, Potassium Chloride - 
≤0.1%, Magnesium Chloride - ≤0.1%, Cyanocobalamin - ≤0.1%, 
Calcium Chloride - ≤0.1%, Cysteine - ≤0.1%, Glutamine - ≤0.1%, 

Aminobutyric Acid - ≤0.1%, Ascorbic Acid - ≤0.1%, Alanine - ≤0.1%, 
Lysine HCl - ≤0.1%, Valine - ≤0.1%, Arginine - ≤0.1%, Leucine - 

≤0.1%, Histidine - ≤0.1%, Threonine - ≤0.1%, Isoleucine - ≤0.1%, 
Tryptophan - ≤0.1%, Phenylalanine - ≤0.1%, Tyrosine - ≤0.1%, 

Serine - ≤0.1%, Aspartic Acid - ≤0.1%, Cystine - ≤0.1%, Gluthatione - 
≤0.1%, Thymidine - ≤0.1%, Glutamic Acid - ≤0.1%, Asparagine - 

≤0.1%, Ornithine HCl - ≤0.1%, Nicotinamide Adenine Dinucleotide - 
≤0.1%, Proline - ≤0.1%, Methionine - ≤0.1%, Acetyl Hydroxyproline - 

≤0.1%, Taurine - ≤0.1%, Coenzyme A - ≤0.1%, Disodium Uridine 
Phosphate - ≤0 1%  Thiamine Diphosphate - ≤0 1%  Retinyl Acetate - 

Ayrı geyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 04.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Bioflash NCTC-109, inyeksiya üçün 
məhlul, 5 ml şüşə flakonda N10” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə 

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



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

Biositrat Kapsul 3 x 10

Potassium citrate - 300 mg, Sodium bicarbonate - 100 mg, Parsley 
(Petroselinum crispum) extract 4:1 dry leaf and stem - 20 mg, Dry 
Chamomille (Matricaria recutita) flower extract standardized at 2% 

Apigenin - 20 mg

Colloidal anhydrous silica, Microcrystalline 
cellulose, Magnesiun stearate, Gelatin Nutraceutical&Cosmetics SRL Rumıniya 27.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər vəhazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİOSİTRAT (kapsul, № 30) 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. 

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 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bivita  (şərbət 100ml) (Seriya 
nömrəsi: J1397 ; İstehsal tarixi: 01.12.2021; Son istifadə tarixi: 

01.11.2024) 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.

Blokas Ophthalmic Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 01.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Yurdum-2014 MMC”  şirkətinin 17.02.2022 il tarixli  saylı  məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin“AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Ştd” şirkətinin istehsalı olan Blokas Ophthalmic (şərbət, 150 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsinin 
nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasına dair ekspertiza r əyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 

zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun həcmi (140.0 ml) NS-də 
göstərilən ilə (min 150 ml) uyğun deyildir.

Həmçinin, istehsalçının təqdim etdiyi məhsulun tərkibi haqqında 
sənədində “Vaccinium myrtillus fruit extract”- nın növü(duru, quru və 

ya qatı) göstərilməyib.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab 

olunmur.	
	
	

Booster Kapsul 6 x 10

Colorless capsule: Larix sibirica bark extract - 50 mg, Trifolium 
pretense flower extract - 50 mg, Amaranthus caudatus seed extract - 

50 mg, Camellia sinensis leaf extract - 30 mg, Polemonium caeruleum - 
30 mg, Corylus avellana - 30 mg, Hypericum perforatum leaf extract - 
30 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 20 mg, Cervus elamphus sibiricus 
extract - 20 mg, Castoreum - 10 mg, Allium sativum extract- 10 mg, 

Hippophae rhamnoides fruit extract - 50 mg, Panax Ginseng root 
extract - 10 mg, Fructus Rosae extract - 50 mg, dioscorea caucasica 

root extract - 10 mg, Perha - 50 mg	
 White-yellow capsule: Galium verum leaf extract - 50 mg, Juglans 
regia septum extract - 50 mg, Lechitin - 50 mg, Pinus sibirica seed 
extract - 50 mg, Cervus elamphus sibiricus extract - 50 mg, Galleria 

mellonella extract - 50 mg, Royal jelly extract - 10 mg, Perha - 120 mg, 
Fucus distichus leaf extract - 50 mg	

  Green capsule: Usnea borodata leaf extract - 30 mg, Lespedaza 
juncea leaf extract - 30 mg, Potentilla alba root extract - 30 mg, 

Hippophae rhamnoides fruit extract - 30 mg, Fructus Rosae extract - 30 
mg, Angelica archangelica leaf extract - 30 mg, Vaccinium Myrtillus 
fruit extract - 30 mg, İnonotus obliquis extract - 20 mg, Lentinula 
edodes extract - 20 mg, Phallus impudicus extract - 10 mg, Grifola 

frondosa extract - 10 mg, Cordyceps extract - 10  mg, Salvia officinalis 
extract - 10 mg, Bidens tripartita flower extract - 10 mg,Thymus 

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 01.04.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəs 01 , istehsal tarixi: 28.01.2022, son istifadə tarixi: 
28.01.2025)  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.
Qeyd:1) Növbətli itxal zamanı "arı tozcuğu" inqredientinin adını ingilis 

dilində" bee-bread" və ya "ambrosia" kimi təqdim olunsun.
2)Ərizəçinin 11.04.2022 il tarixli müraciətinə əsasən tərkibdə texniki 

səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy 
dəyişdirilmişdir.

Breynavit Şərbət 150 ml
Gamma-aminobutyric acid - 100 mg, Glutamic acid - 35 mg, 

Magnesium oxide - 25 mg, Glycine - 25 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg

Sorbitol syrup 70 %, Glycerin vegetable, 
Propylene glycol, Carboxymethylcellulose, 

Sodium benzoate, Purified water,  Banana flavor
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 21.04.2022 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Broncolin Şərbət 150 ml Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 31.03.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Yusif-Tahir MMC” tərəfindən göndərilmiş 17.02.2022 -ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Maximum Sağlık Ürünleri 

San ve Tic Ltd Şti” şirkətinin istehsalı olan Broncolin (şərbət 150 ml) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

məhsulun orta çəkisi 1.677  (3.6 -- 6.0), sıxlığı 1.0186 q/ml  
(1.132q/ml±0.02q/ml) (1.112 -- 1.152q/ml) olaraq aşkar edilmişdir.Bu 

da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə uyğun deyil.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 



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

Bronx+ Şərbət 150ml

L-ascorbic acid – 50 mg, Sambuscus nigra (Elderberry) fruit extract – 
25 mg, Echinacea purpurea (Coneflower) herb extract - 10 mg, Beta 
Glucan – 10 mg, Glycyrrhiza glabra (Liquorice) root extract – 20 mg, 

Zinc Sulphate Monohydrate – 5 mg

Deionized water, Sugar, Citric acid monohydrate, 
Orange flavour, Tri-sodium citrate di-hydrate, 

Xanthan gum, Sodium benzoate, Steviar 
rebuadina (sweetener)

Vivatinel Ltd İngiltərə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronx+ (şərbət 150 ml) (Seriya 

nömrəsi: 322; İstehsal tarixi: 01.12.2021; Son istifadə tarixi: 
01.12.2024) adlı məhsul  tənəffüs yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə  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. 

Bronxofort Şərbət 100 ml

Plantago major folium liquid extract - 9 ml,  Origanum vulgare herba 
liquid extract - 8 ml, Althaea officinalis radix liquid extract - 8 ml, Malva 
sylvestris folium liquid extract - 7 ml,  Anisum vulgare fructus distillate - 

7 ml, Thymus serpyllum herba distillate - 7 ml

Sucrose, Glycerin, Citric acid, Pectin, Sodium 
benzoate, Distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronxofort (şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul tənəffüs sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 
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 məhsula dair qeyd olunan terapevtik 

xüsusiyyətlər ləğv edilsin.

BSS Ocrosol Gözdaxili irriqasiya 
məhlulu 500 ml

Sodium Chloride - 6.4mg, Potassium Chloride - 0.75mg, Calcium 
Chloride Dihydrate - 0.48mg, Magnesium Chloride Hexahydrate - 

0.3mg, Sodium Acetate Trihydrate - 3.9mg, Sodium Citrate Dihydrate - 
1.7mg, Water For Injection - 1ml

Ayrı geyd edilməyib Polifarma İlaç San ve Tic A.Ş. Türkiyə 04.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “BSS Ocrosol, göz içi irriqasiya məhlulu, 
500 ml, şüşə flakonda” adlı məhsul katarakta və digər gözdaxili 

əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Bynorm Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Gamma aminobutyric acid - 75 mg, Magnesium sulphate - 160 mg, 

Vitamin B3 (as Niacinamide) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.5 mg

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bynorm (Daxilə qəbul üçün məhlul 

150 ml) adlı məhsul  MSS - nin 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.

Calsinorm Şərbət 200 ml Calcium Citrate - 500 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg, Vitamin B8 
(Inositol) - 100 mg, Zinc sulfate - 6 mg, Vitamin D3 - 5 mcg

Sorbitol, Guar gum, Sucralose, Mint flavour, 
Orange flavour, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Deionized water

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd: İstifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin. İstifadə üzrə təlimatda 
məhsula dair qeyd olunan terapevtik xüsusiyyətlər ləğv edilsin.

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

multivitamin kompleksi
örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, 
Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 
62.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Pantothenic acid - 7.5 mg, Niacinamide 
- 20 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 
mg, Vitamin B12  - 2.5 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, 

Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 5.0 mg, Magnesium – 100 
mg, Manganese – 2 mg, Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, 

Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Opadry 

II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly S.R.L İtaliya 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum® Multivitamin complex from 

A to Zinc  / Centrum® A-dan Sinkə qədər multivitamin kompleksi 
(tablet, №30) (Seriya: 937F, istehsal tarixi: 05.11.2021, son istifadə 

tarixi: 05.11.2023) 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.

Centrum® Silver Multivitamin complex 
from A to Zinc (Centrum® Silver 

multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər)
örtüklü tablet 1

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-α-
Tocopheryl acetate) - 18 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg, 

Vitamin C - 120 mg, Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic 
acid - 9 mg, Niacinamide - 24 mg, Vitamin B1 - 1.65 mg, Riboflavin 
(Vitamin B2) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 2.1 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, 

Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 
100 mcg, Iron - 2.1 mg, Magnesium - 100 mg, Manganese - 2 mg, 

Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 
125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Opadry 

II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly S.R.L İtaliya 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum® Silver Multivitamin 

complex from A to Zinc (Sentrum® Silver multivitamin kompleksi A-
Sinkə qədər) (tablet, № 30)(Seriya: Y54C, İstehsal tarixi: 24.08.2021, 
Son istifadə tarixi: 24.08.2023) adlı məhsul 50 yaşdan yuxarı şəxslər 

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.

Claton Kapsul 3 x 10
Ferrous fumarate (eq.to 20 mg İron)- 60.85 mg; Folic acid(as 

pteroylglutamic acid)- 450 mcg; Vitamin B 12 (as Cyanocobalamin) -4 
mcg;Vitamin C (as Ascorbic Acid) 120 mg.

Natural Gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CLATON ( kapsul,№ 30) adlı  məhsul 
dəmir mineralının və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ. olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Clavin Platinum Kapsul 4 x 5 MM Vitapharm-Com MMC Moldova 20.04.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Miral MMC təfərindən  04.04.2022 ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Moldova “MM Vitapharm-Com MMC” şirkətinin istehsalı olan 

CVP/C-020220 seriyalı Clavin Platinum (kapsul №20 ) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 

edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulun tərkibində sildenafil maddəsi vardır. 

Miqdari təyini:  sildenafil -- 0.24mq/kaps
         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.

	



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

Clavin Platinum Kapsul 5 x 4 MM Vitapharm-Com MMC Moldova 31.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Miral MMC təfərindən  22.11.2021 ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Moldova “MM Vitapharm-Com MMC” şirkətinin istehsalı olan 

CVP/C-020220 seriyalı Clavin Platinum (kapsul №20 15 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

olunmuş məhsulun tərkibində sildenafil maddəsi vardır. 
Miqdari təyini:  sildenafil -- 0.24mq/kaps

         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.

Colenzim Plus Şərbət 125 ml

Foeniculum vulgare essential oil- 2.9 mg; Plantago lanceolata leaf dry 
extract- 3 mg;Matricaria chamomilla flowers dry extract- 3 mg; Melissa 
officinalis leaf dry extract- 5 mg; Mentha piperita leaf dry extract- 17.5 

mg; Simeticone-10 mg.  

Deionized water, Xanthan Gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose.

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colenzim Plus(şərbət, 125 ml) adlı 

məhsul uşaqlarda mədə-bağırsaq 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.

Composor 05 Valerian complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L. aerial part) - 800 
mg, Valerian fluid extract (Valeriana officinalis L. root) - 638 mg, 

Hawthorn fluid extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering tops) - 
217 mg, Bitter orange essential oil (Citrus aurantium L.branches and 

leaves) - 6 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 05 Valerian complex(daxilə 
qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: 0600 , istehsal 
tarixi: 01.01.2022, son istifadə tarixi: 01.01.2025)   MSS-nin fəaliyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Composor 08 Echina complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Fluid extract of Echinacea angustifolia D.C. - 2.85 mg, Propolis - 172 
mg, Essential oil of Thymus vulgaris L. flowering tops - 15.64 mg Glycerin Soria Natural S.A İspaniya 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 08 Echina complex (daxilə 

qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Composor 24 Uva-ursi complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Fluid extract of Heather (Calluna vulgaris L. flowering tops) - 1107 mg, 
Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi Sprengel. leaves) - 

1041 mg, Fluid extract of Birch (Betula Alba L. leaves) - 954 mg, 
Essential oil of pine (Pinus sylvestris L. leaves) - 8.41 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 Uva-ursi complex 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: 0202 , 
istehsal tarixi: 01.12.2021, son istifadə tarixi: 01.12.2024)  sidik-ifrazat 

sisteminin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Crannoza 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. A.Ş Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

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

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimata Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

qaydasına əsasən "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin" ifadəsi əlavə olunsun.

Crystal Meso PN inyeksiya üçün gel 1 ml x 1şpris
Sodium Polynucleotide  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 geyd edilməyib Koru Pharmaceuticals Co Ltd Cənubi Koreya 05.04.2022 Müsbət

              Ekspertizaya təqdim olunmuş “Crystal Meso PN, inyeksiya 
üçün gel, 1 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz, boyun və əl dərisinə 

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

Cvital forte Fışıldayan tablet 1 flakon x 20 
tablet

L-ascorbic acid- 900 mg; Zinc citrate trihydrate-33,634 mg(eqv. to 
elemental Zinc-10 mg); Sodium selenite- 12,649 mg(eqv.  to 55 mcg 

elemental selenium).

citric acid, sodium hydrogen  carbonate,sorbitol, 
orange flavouring, beta carotene 

powder(maltodextrine, gum arabic, 
sucrose,medium chain triglycerides, sodium 

ascorbate, mixed tocopherols, silicon dioxide, 
natural beta carotene), acesulfam K, aspartame, 

mandarin flavouring.

PEZ Production Europe Kft Macarıstan 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cvital forte( fışıldayan tablet  №  20) 
adlı  məhsul C vitamini,sink və selen 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Ərizəçinin 14.04.2022 il tarixli  № 14/ph saylı müraciətinə əsasən 
tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti 

ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

D Nova Tablet 2 x 15
Calcium (as Calcium carbonate) - 400 mg, Magnesium (as Magnesium 
oxide) - 60 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) - 5 mg, Vitamin 

D3 - 5 mcg

Microcrystalline sellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide.	 Smart Pharma Sağlık Ürünleri 

San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D Nova (Tablet №30) 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 dərman vasitəsi deyil.



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

DeCa Tablet 3 x 10

Calcium citrate - 250 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 250 IU, 
Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin K2 (Menaquinone-7) - 60 mcg, 
Phosphor - 100 mg, Chromium picolinate - 10 mcg, Bor (as Sodium 

borate) - 150 mcg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DeCa (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.

Defemilema həssas dəri üçün gigiyenik yuyucu gel 200ml

Aqua (Water) - 100,000%, Glycerin - 5,380%, Sodium Laureth Sulfate - 
3,600%, Sodium Cocoamphoacetate - 2,000%, Cocamidopropyl 
Betaine - 1,480%, Lauryl Glucoside - 1,000%, Sodium Chloride - 

0,87%, PEG-200 Hydrogentated Glyceryl Palmate - 0,750%, PEG-7 
Glyceryl Cocoate - 0,750%, Sodium Cocoyl Glutamate - 0,500%, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate - 0,500%, Sodium Benzoate - 

0,458%, Behentrimonium Chloride - 0,081%, Lactic Acid - 0,370%, 
Decyl Glucoside - 0 275%  Potassium Sorbate - 0 233%  

Ayrı qeyd edilməyib Walmark, a.s (istehsal yeri: 
"MedicProgress", a.s.) Çex respublikası 27.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Defemilema həssas dəri üçün, 200ml 
gigiyenik yuyucu gel, plastik qabda" adlı məhsul intim gigiyena üçün 

istifadəsi tövsiyə olunan kosmetik vasitə, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Defemilema uzunmüddətli təravət hissi 
üçün gigiyenik yuyucu gel 200 ml

Aqua 100,000 %, Glycerin 5,38000%, Sodium Laureth Sulfate 
3,60000%, Sodium Cocoamphoacetate 2,00000%, Cocamidopropyl 
Betaine 1,48000%, Lauryl Glucoside 1,00000%, Sodium Chloride 

0,87000%, PEG-200	
Hydrogenated Glyceryl Palmate 0,75000%, PEG-7 Glyceryl Cocoate 
0,75000%, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate 0,50000%, Sodium 
Cocoyl Glutamate 0,50000%, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate 

0,50000%, Sodium Benzoate 0,45800%, Behentrimonium Chloride 
0,081%, Lactic Acid 0,37000%, Decyl Glucoside 0,27500%, Triethyl 
Citrate 0,25000%, Potassium Sorbate 0,23300%, Parfum 0,20000%, 
Polyquaternium-7 0,20000%, Isopropyl Alcohol 0,017%, Tetrasodium 
EDTA 0 10000%  Panthenol 0 07500%  Hexyl Cinnamal 0 01106%  

Ayrı qeyd edilməyib Walmark, a.s (istehsal yeri: 
"MedicProgress", a.s.) Çex respublikası 27.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Defemilema uzunmüddətli təravət hissi 
üçün, 200ml gigiyenik yuyucu gel, plastik qabda" adlı məhsul intim 
gigiyena üçün istifadəsi tövsiyə olunan kosmetik vasitə, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Dekamed Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, alpa-Tocopherol "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekamed (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Dekontrol məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (500 IU/5 drops - 1000 IU/10 drops) Sunflower seed oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Dekontrol (məhlul 15 ml)  adlı məhsul D vitaminin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Delive Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50 000 IU) (1 drop-133 IU) Sunflower oil Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delive (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.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Denskard Tablet 3 x 10

L-Carnitine - 500 mg, White willow bark (Salix alba) d.e. (std. 0.3% as 
salycilic derivatives calculated as salicin) - 300 mg, Coenzyme Q10 - 30 

mg, Quercetin 98% (extracted from Sophora japonica L., leaf) (of 
which quercetin – 19.60 mg)) - 20 mg

Dicalcium phosphate, Cellulose, Acetylated 
starch,  Hydroxypropyl cellulose, Talc, 

Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, 
Glycerol, Shellac with Ammonium hydroxide, 

Iron oxides, Titanium dioxide

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denskard (tablet № 30) adlı məhsul  
orqanizmin metabolik proseslərini 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:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Depigmentation Solution İnyeksiya üçün məhlul 5 x 5ml

Aqua - >50%, PEG-8 - ≤5%, >1%, Ascorbic Acid - ≤1%, >0.1%, 
Tranexamic Acid - ≤1%, >0.1%, Sodium Hydroxyde - ≤1%, >0.1%, 
Disodium Phosphate - ≤1%, >0.1%, Acetyl Glucosamine - ≤0.1%, 

Niacinamide - ≤0.1%, Sodium Sulfite - ≤0.1%, Hydroxydecyl 
Ubiquinone - ≤0.1%

Ayrı geyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 04.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Depigmentation Solution, inyeksiya üçün 
məhlul, 5 ml şüşə flakonda N5” adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Dianon Kapsul 1

colorless capsule: Arctium lappa rооt extract- 100 mg; TrifoIium 
рrаtепsе flower extract -100 mg; İnulа helenium rhizomes extract- 100 
mg; Vaccinium myrtillus leaf extract - 70 mg; Hibiscus sabdariffa flower 

extract- 55 mg; Achillea millefolium herba extract-  30 mg; Urtica 
dioica rооt extract- 30 mg; Rosa сапiпа fruit extract- 7 mg; Vaccinium 
vitis-idaea leaf extract- 4 mg; Melissa officinalis hеrbа extract- 4 mg.	

color capsule:Silybum mаriапum seed extract- 200 mg; Phaseolus 
vulgaris valve extract- 100 mg; Cichorium intybus root extract- 50 mg; 
Equisetum аrvense hеrb extract- 50 mg; Mentha piperita leaf extract- 

gelatin(capsula shell) Ambrella Rusiya 01.04.2022 Müsbət

           Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dianon(rəngsiz və rəngli kapsul, 500 

mg  № 15+15) adlı  məhsul qanda şəkərin miqdarını 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.   



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

Dikirogen® Zero toz 2.54 q x 30 Myo İnositol- 2000 mg;D-chiro-inositol- 400 mg;Folic acid-600 mcg; 
Manganese pidolate- 60 mg, Silicon dioxide-79,4 mg ayrıca göstərilməyib FMC S.r.l İtaliya 12.04.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Dikirogen® Zero(saşe, №30) adlı 

məhsul  inozitol, manqan və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan preparat olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. 
Belə ki,bu nəticə inozitolun adı çəkilən preparatda olan dozasının 

(2000mg  myo inositol və 400 mg d-chiro-inositol) bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrin hazırlanmasında  istifadəsinə dair heç bir məlumat əldə 
etmədiyimiz və təqdim olunan klinik tədqiqat nəticələrinin göstərilən 

kombinasiyanın 5:1 nisbətinə, lakin  məhz bu doza üçün təqdim 
olmadığının aşkarlanması il ə bağlıdır.

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib istehsalçının təqdim 
etdiyi sənəddə göstərilənlərlə fərqlənir

D-Nat Yumşaq gel kapsullar 2 x 15 Vitamin D3 (Cholecaciferol) - 100 mcg (4000 IU) Gelatine (bovine), Glycerol (E422), Water Elephant Co Serbiya 19.04.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Nat (yumşaq kapsul N30) adlı  

məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, onun 
tərkibindəki təsiredici inqrediyent olan "Vitamin D3"-ün dozası (4000 

IU) gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (1200 IU-dan çox 
olmamalıdır).

Dormin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml L-theanine- 8 mg; Melatonin- 1 mg. Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deonized  

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DORMİN (daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul yuxuya getmə prosesini və yuxunu 
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

Dracos forte Kapsul 1

Carob (Ceratonia silique) fruit powder - 200 mg, Cinnamon 
(Cinnamomum zeylanicum) bark powder -    200 mg, Lesser galangal 

(Alpinia officinarum) rhizome powder - 50 mg, Ginger (Zingiber 
officinale) rhizome and root powder - 50 mg

Gelatin, Maltodextrin 

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. 
San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dracos Forte (kapsul № 10) adlı 
məhsul  orqanizmdə metabolik prosesləri 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. 

Duas Bronxo Şərbət 100 ml

Plantago major folium fluid extract - 2600 mg, Thymus vulgaris herb 
dry extract - 3900 mg, Ribes nigrum fruit dry extract - 2600 mg, 

Echinacea purpurea root dry extract - 2600 mg, Ascorbic acid - 3900 
mg

Sodium benzoate, Sugar, Purified water  Fitoprodukt "NPL" MMC Ukrayna 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duas Bronxo (şərbət, 100 ml) 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.    

Duaslife Tablet 1
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 

mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 60 mg, Selenium (as Sodium 
selenate) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

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

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Duasmega Şərbət 150 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Sugar, Glycerol, Orange flavour, Citric acid, 
Xanthan gum, Sodium benzoate, BHT, Sodium 

saccharine, Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

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

məhsul omeqa 3 yağ turşuları, vitaminlər 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.

Duastil Biyan Vitamin C Sink / Licorice 
Vitamin C Zinc Sorma Pastil 2 x 12 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C  - 22 mg, Zinc 

gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flavour, Lemon Flavour, Beta-carotene, Black 

carrot extract, Gum arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duastil Biyan Vitamin C Sink / Licorice 

Vitamin C Zinc (pastil, №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil  

Duastil Evkalipt Nanə Adaçayı/ 
Eucalyptus Mint Salvia Sorma Pastil 2 x 12

Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, Peppermint 
oil (Mentha piperita atheroleum) – 0.05 ml, Menthol – 1.8 mg, Salvia 

officinalis folium liquid extract – 0.2 ml

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Brilliant blue 
(Colorant), Menthol Flavour, Gum arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duastil Evkalipt Nanə Adaçayı/ 

Eucalyptus Mint Salvia (Sorma Pastil №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə 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.

Duastil Exinaseya Bal Propolis/ Echinacea 
Honey Propolis Sorma Pastil 2 x 12 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 3.8 

mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flavour, Lemon Flavour, Menthol, Curcumin, 

Gum arabica

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duastil Exinaseya Bal Propolis/ 

Echinacea Honey Propolis (Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı 
tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini 

gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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



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

Duasvit Şərbət 150 ml

Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acetate 1 Mio IU/g – 10.42 mg ) - 
4.8 mg, Vitamin A (as Vitamin A Palmitate 500000 IU/g - 3.19 mg)  -

0.48 mcg, lodine (as Potassium iodide – 39.25 mcg) – 30 mcg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine HCI – 1.275 mg ) – 1.05 mg , Vitamin B1 (as 

Thiamine HCI – 0.67 mg) – 0.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 0.42 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 1 mcg, Vitamin C (L-ascorbic acid) – 
80 mg, Zinc (as Zinc sulfate monohydrate – 20.6 mg ) - 7.5 mg, Iron 

Sucralose, Xanthan gum, Orange flavor, 
Deionized water, Sugar, Glycerine, Polyoxyl 40 

hdrygenated castor oil, Sodium benzoate,  
Potassium sorbate 

Vitalab İlaç Sanayi A.Ş. Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

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

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

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

Duodenum toz 1 Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium bifidum - 5 x 10⁹ CFU (approx. 34 mg)

Sucralose, Maltodextrin, Silicon dioxide, Tutti-
frutti flavor, Gum Arabic (E 414)

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 13.04.2022 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasını 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.

Duovit Women / Duovit qadınlar üçün Tablet 1

Vitamin A  - 800 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.4 mg, 
Vitamin B2 – 2.0 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 - 1 mcg, 

Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, Niacin - 18 mg, Pantothenic acid 
- 5.0 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, Zinc - 15 mg, Iron - 14 

mg, Calcium - 450 mg, Iodine - 150 mcg, Magnesium - 50 mg

Povidone, Polyvinylpolypyrrolidone, Magnesium 
stearate, Stearic acide, Opadry White, Colour 

quinoline yellow, Colour Allura red
KRKA d.d. Sloveniya 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duovit Women / Duovit qadınlar üçün 

(tablet, №30) (Seriya nömrəsi: NK8275; İstehsal tarixi: 01.04.2021; 
Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul qadınlar 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.

DY Shadowhey 100% Whey Protein 
Concentrate (chocolate) toz 2000 q Whey Protein Concentrate – 88.27 g, Skimmed сосоа роwdег – 9 g Flavourings; Sweeteners: Acesulfame K, 

Sucralose; Vanilla crystal
Bedeco KFT (for DY Nutrition 

Global Ltd) Macarıstan 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DY Shadowhey 100% Whey Protein 
Concentrate (chocolate)  (toz, 2000 q) adlı məhsul idmançılar üçün 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Dyukast daxilə qəbul üçün məhlul 
ilə birgə kapsul 5 ml x 10

Kapsul: Cervus elaphus sibiricus extract – 50 mg, Mastigoteuthis 
flammea extract – 50 mg, Salmonidae DNA extract - 30 mg, Cordyceps 

extract – 30 mg, Artemia extract – 30 mg, Comarum palustre root 
extract – 30 mg, Salix alba bark extract – 30 mg, Laurus nobilis leaf 

extract – 30 mg, Juglans regia septum extract – 30 mg, Vaccinium vitis-
idea fruit extract – 30 mg, Melissa officinalis leaf extract – 30 mg, 

Arctium lappa root extract – 20 mg, Trifolium pretense flower extract – 
20 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 20 mg, Hypericum perforatum leaf 
extract – 10 mg, Castanea sativa fruit extract – 9 mg, Mumii – 1 mg, 

Chondroitin sulfate – 50 mg. 	
Flakon: Amarantus caudatus seed oil – 1300 mg, Hippophae 

rhamnoides fruit oil – 500 mg, Ilex latifolia leaf extract – 500 mg, 
Tabebuia impetiginosa - 500 mg, Fucus distichus leaf extract – 500 mg, 
Orchis militaris fruit extract - 300 mg, Potentilla alba root extract – 300 
mg  Plantago major leaf extract  200 mg  Fructus Rosae extract  200 

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dyukast(daxilə qəbulu üçün məhlul ilə 
birgə kapsul,  1 kapsul 5 ml daxilində x10) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
01 , istehsal tarixi: 08.02.2022, son istifadə tarixi: 08.02.2025)   dayaq 
və hərəkət 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.
Qeyd: Ərizəçinin 11.104.2022 il tarixli müraciətinə əsasən tərkibdə 

texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy 
dəyişdirilmişdir.

Eksopro Kapsul 3 x 10
Pumpkin seed powder - 150 mg, Saw palmetto fruit dry extract - 100 

mg, Bee pollen - 100 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 
50 mg, Zinc oxide - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg

Natural Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eksopro (kapsul № 30) adlı məhsul 
prostat vəzinin 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. 

Enser Forte Kapsul 3 x 10

Pancreatiin - 340 FIP U (155 mg), Serrapeptase - 40000 IU (61.25 
mg), Papain - 90 FIP U (18 mg), Bromelain - 225 FIP U (45 mg), 

Tripsin - 360 FIP U (12 mg), Lipase - 34 FIP U (10 mg), Amylase - 50 
FIP U (10 mg), Chymotrypsin - 300 FIP U (0.75 mg), Rutin (Rutoside) - 

50 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enser Forte (kapsul №30) adlı 
məhsul həzm prossesini 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. 

Enzymlux Kapsul 3 x 10

Pancreatin - (Lipase - 6750 PhEur; Amylase 6300  PhEur; Protease - 
450 PhEur) 200 mg; Aloe(Aloe barbadensis)  leaf dry extract- 20 mg; 

Taraxacum  officinalie root dry extract) -15 mg; Anise (Pimpinella 
anisum) seed dry extract- 10 mg;Papaya (Carica papaya) leaf dry 

extract- 5 mg; Simeticone- 20 mg.

Natural Gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.04.2022 Müsbət

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

məhsul  həzm prosesini 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.

Eoks Tablet 1 Magnesium sulphate heptahydrate - 500 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eoks (tablet, №30) adlı məhsul B6 

vitamini və maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: Birincili qablaşmada "Magnesium sulphate heptahydrate" 
inqrediyenti düzgün göstərilsin.

Epadez Omega 3 1000 mq Yumşaq kapsul 1 Omega 3 Fish oil- 1000 mg, incluing Omega- 3 fatty acids-350 mg, EPA- 
180 mg, DHA- 120 mg. Beef  gelatine,Glycerine-E422,Aqua Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 

ve San. Ltd.Şti Türkiyə 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epadez Omega 3 1000 mq(yumşaq 

kapsul, № 60) adlı  məhsul Omega-3 kompleksinə daxil olan doymamış 
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

Epam 44 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Glycyrrhizae glabrae rhizomata et radices - 0.6 g, Leonuri herba - 0.6 
g, Valerinanae officinalis rhisomata cum radicibus - 0.6 g, Aroniae 

melanocarpae fructus - 0.6 g, Crataegi fructus -  0.57 g, Royal jelly - 
0.3 g, Propolis - 0.294 g, Betulae pendulae folia - 0.06 g, Urticae 
dioicae folia - 0.06 g, Achilleaea millefolii herba - 0.06 g, Foeniculi 

fructus - 0.06 g, Equiseti arvensis herba - 0.06 g, Menthae piperitae 
folia - 0.045 g

Purified glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol 
from food raw material, Potassium sorbate 

(E202), Potable water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 44 (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul ürək- damar sisteminin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərman vasitəsi deyil  

Epid Junior Boğaz üçün sprey 15 ml

Dewaxed and purified E.P.I.D.® Propolis (Propolis) d.e. titrated at 3% 
in polyphenols - 4.2 mg, Acerola (Malpighia punicifolia L.) dehydrated 

fruits juice - 10.4 mg, Agrimony (Agrimonia eupatoria L.) tops dry 
extract 4/1 D/E - 4 mg, Lemon (Citrus limon Burm. F.) essential oil - 

0.4 mg

Water, sweetener: xylitol, steviol glycosides 
(from Stevia rebaudiana Bertoni leaves); 

stabilizer: plant glycerine; emulsifier: sugar ester 
of fatty acids; preservatives: potassium sorbate; 

correcting acidity: sodium bicarbonate; 
thickener: xanthan gum; flavouring

Specchiasol S.r.l İtaliya 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən (boğaz üçün sprey, 15 ml) adlı 

məhsul  ağız boşluğu və böğazın iltihabı  zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşirmək 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.

Epifizin plus Kapsul 6 x 10

Chondroitin sulfate - 400 mg, Collagen II type -  200 mg, 
Methylsulfonylmethane - 50 mg, Boswellia serrata resin extract - 50 

mg, Harpagophytom procumbens root dry extract - 40 mg, Piperine - 5 
mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 29.04.2022 Müsbət

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

məhsul dayaq-hərəkət 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. 

Epokal Forte Tablet 3 x 10

Calcium Citrate - 400 mg, Calcium Carbonate - 200 mg, Phytinum - 50 
mg, Zingiber officinale rhizome dry extract - 50 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc (as Zinc Sulphate) - 15 mg, Manganese 
(as Manganese sulfate) - 0.5 mg, Copper (as Copper sulfate anhydride) 

- 0.5 mg, Boron (Sodium borate) - 50 mcg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

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

məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Eramin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-Leucine - 3.28 mg, L-Lysine HCl - 3.5 mg, L-Arginine - 2.5 mg, L-
Methionine - 1.8 mg, L-Phenylalanine - 0.5 mg, L-Tryptophan - 1.6 mg, 
L-Valine - 1.22 mg, Ascorbic acid - 75 mg, L-Aspartic acid - 0.8 mg, L-
Histidine - 1 mg, L-Glutamine - 1.25 mg, Glycine - 2 mg, L-Serine - 1 

mg

Sugar, Sucralose, Orange flavor, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eramin (Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul amin turşuların 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.

Erex Sper Kapsul 3 x 10

L-arginine - 400 mg, Acetyl L-Carnitine - 200 mg, Bishop's hat 
(Epimedium grandiflorum) leaf dry extract - 50 mg, Tongkat ali 

(Eurycoma longifolia) root powder - 40 mg, Ginkgo biloba leaf dry 
extract - 15 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 15 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 200 mcg, 
Selenium (as Sodium selenite) - 0.05 mg,  Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 2 mcg

Starch, Gelatin
Teks Tablet İlaç Gıda Koz. 

Tarım Makine Tekstil İth. İhr 
San Tic Ltd Şti (TTİ Pharma)

Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

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

reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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.

Essential Vitamins Glucosamine and 
Chondroitin / Essential Vitamins 

Qlükozamin və Xondroitin
Kapsul 2 x 30 Glucosamine sulfate - 480 mg (Glucosamine - 282.2 mg), Chondroitin 

sulfate - 120 mg (Chondroitin - 108 mg) Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins Glucosamine and 

Chondroitin / Essential Vitamins Qlükozamin və Xondroitin (kapsul 
№60) 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 dərman vasitəsi deyil.

Estimul Kapsul 1

Beta Glucan - 250 mg, Echinacea angustifolia herb extract - 100 mg, 
Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl-acetate) - 65 mg, Vitamin C 

(Ascorbic Acid) - 50 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 20 mg, Selenium (as 
Sodium Selenite) - 150 mcg 

Gelatin, Magnesium Stearate, Maltodextrine, 
Silicone Dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estimul (kapsul № 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. 

Extravit Kapsul 3 x 10
Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 

120 mg, Zinc gluconate - 50 mg, Selenium (as Sodium Selenite) - 150 
mcg, Vitamin A (as retinyl palmitate) - 800 IU

Natural Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.04.2022 Müsbət

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

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Eyfor Tablet 2 x 15 Hypericum perforatum herba extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, 
Calcium stearate Amateg ƏMC Belarus 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eyfor (tablet, N30) adlı məhsul MSS 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Farinsan Echinacea Honey Propolis / 
Exinaseya Bal Propolis Sorma Pastil 2 x 12 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 3.8 

mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flavour, Lemon Flavour, Menthol, Curcumin, 

Gum arabica

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farinsan Echinacea Honey Propolis / 
Exinaseya Bal Propolis (Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil  



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

Farinsan Eucalyptus Mint Salvia / Evkalipt 
Nanə Adaçayı Sorma Pastil 2 x 12

Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, Peppermint 
oil (Mentha piperita atheroleum) – 0.05 ml, Menthol – 1.8 mg, Salvia 

officinalis folium liquid extract – 0.2 ml

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Brilliant blue 
(Colorant), Menthol Flovour, Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farinsan Eucalyptus Mint Salvia / 

Evkalipt Nanə Adaçayı(sorma Pastil №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə 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.

Farinsan Licorice Vitamin C Zinc /  Biyan 
Vitamin C Sink Sorma Pastil 2 x 12 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C  - 22 mg, Zinc 

gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flavour, Lemon Flavour, Beta-carotene, Black 

carrot extract, Gum arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farinsan Licorice Vitamin C Zinc /  

Biyan Vitamin C Sink(pastil, №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil  

Faroenzym HB örtüklü tablet 2 x 10
Diastase (A. oryzae) Fungal  Concentrated equivalent to Diastase 
Fungal (1:800) İP- 200 mg,Activated charcoal İP - 150 mg, Papain 

Concentrated equivalent to papain İP- 120 mg.

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

dioxide, Shellak

Aptiekas Produkcija SIA Latviya 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Faroenzym HB (örtüklü tablet № 20) 

adlı məhsul həzm 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 

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Fayla Yumşaq jelatin kapsul 5 x 10 Omega-3 fatty acids - 1000 mg, DHA - 180 mg, EPA - 120 mg, Vitamin 
A (as Retinyl palmitate) - 400 IU Sunflower oil, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fayla (kapsul №50) adlı məhsul 

omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

FEMM PASSİON libido caps. Kapsul 4 x 15

Lepidium meyenii root extractı 10:1 – 100 mg, Turnera diffusa leaf 
extract 5:1 – 100 mg, L-arginine hydroxloride 99,5%- 100 mg, 

Eleuterococcus senticosus root extract with 1 %  of eleuterosides– 40 
mg, Ptychopetalum olacoides wood extract 4:1- 30 mg, Schizandra 

chinensis fruit extract with 4%  ofschizandrin- 20 mg,  Vitamin E 50% ( 
as DL-α-tocopheryl acetate)- 3 mg, Coenzyme Q10 99,3%- 5 mg, 

Trifolium pratense leaf extract with 40%  of isoflavones- 5 mg, Ginkgo 
biloba leaf extract 24/6 ( with 24% of flavones, 6% of lactones) – 5mg, 

Folic Acid–100 μg 

Gelatine, magnesium salts of fatty acids Medinox s.r.o Çex respublikası 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMM PASSİON libido caps.(kapsul 

№ 60) adlı məhsul  qadınlarda libido, cinsi aktivliyi artırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 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.

Feras Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Iron (II) sulfate (equivalent to 20 mg Iron (II)) - 54,5 mg, Folic acid - 

50 mcg
Sucralose, Potassium sorbate, Citric acid, 

Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feras (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ferfull Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml Iron Fumarate - 30.4 mg (Iron 10 mg), Folıc Acid - 0.4 mg, Vıtamın C -  
80 mg, Vıtamın B 12 - 3 mcg

Potassıum Sorbate, Sodıum Benzoate, Orange 
Flavor, Deionized Water

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferfull (daxilə qəbul üçün məhlul, 120 

ml) 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 dərman vasitəsi deyil.

Ferrosan Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Vitamin C - 50 mg, Ferrous gluconate - 40 mg, Folic acid - 400 mcg Aqua, Xanthan gum, Strawberry aroma, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferrosan (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 50 ml) adlı  məhsul dəmir və fol turşusu çatışmazlığında 
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.

Filotak forte Kapsul 3 x 10

Fish oil powder (EPA 360/DHA 240) - 236  mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 1.6 mg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 
1.8 mg, Vitamin B7 (as D-Biotin) - 35 mcg, Folic acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) - 550 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc sulphate (eq.to elemental Zinc - 15 

Corn starch, Gelatin Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Filotak forte (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.

Fito 40 Kapsul 3 x 20

Linseed oil - 500 mg, Soy concentrate (thereof isoflavones - 30 mg) - 
75 mg, Vitamin E (as D-alpha tocopherol) - 12 mg alfa-TE, Vitamin B6 

(as pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin C (as Calcium 
ascorbate)- 40 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 60 mg, 

Magnesium (as Magnesium oxide) - 30 mg, Linseed extract - 5 mg

Soy oil partially hydrogenated, Soy lecithin, 
Besswax, Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Water, 

Titanium dioxide, Iron oxide yellow
DR.Dünner AG İsveçrə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fito 40 (kapsul №60)  adlı məhsul  
hormonal balansı tənzimləmək məqsədilə 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. 
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmasında istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

	



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

Fitolaks Çeynəmə tablet 1 x 20

Extract folium Cassia acutifolia, Cassia senna, Cassia angustifolia (the 
content of anthracene derivatives in terms of chrysophanic acid) - 105 
mg, Powder fructus Armeniaca vulgaris (Prunus armeniaca) - 170 mg, 
Extract folium Plantago lanceolate, Plantago major, Plantago media - 

7.5 mg, Extract fructus Aneth graveolens - 0.1 mg

Fructose, Croscarmellose sodium, Silicon dioxide 
colloidal, Calcium stearate or Magnesium 

stearate, Natural flavor Strawberry, 
Microcrystalline cellulose

Evalar QSC Rusiya 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitolaks (çeynəmə tablet, №20) 
(Seriya: 0104360, istehsal tarixi: 23.12.2021, son istifadə tarixi: 
23.12.2024) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin 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

Fohow Garlic Oil Softgel Kapsul 1 Garlic  oil-342 mg Soybean oil,gelatin,qlycerine, pure water Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq Respublikası 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Garlic Oil Softgel (kapsul,№    

120) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: 21510514 , istehsal tarixi: 
27.10.2021, son istifadə tarixi: 26.10.2023)  immun sistemin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fohow Linchzhi Kapsul 2 x 12 Cordyceps sinensis mycelium powder - 120 mg, Ganoderma lucidum 
spore powder - 180 mg Gelatin Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq Respublikası 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Linchzhi(kapsul, №    24) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi:21505501 , istehsal tarixi:28.10.2021, son 
istifadə tarixi: 27.10.2023 )  amin turşuların, vitaminlərin və 

mineralların 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.

Fomiks Kapsul 2 x 10

Lactobacillus acidophilus - 10.40 mg (1.3 x 10⁹ CFU), Bifidobacterium 
bifidum - 15.6 mg (1.3 x 10⁹ CFU), Lactobacillus rhamnosus - 8 mg 
(1.0 x 10⁹ CFU), Streptococcus thermophilus - 2.40 mg (0.4 x 10⁹ 

CFU), Maltodextrin - 264.40 mg

Gelatine, Potato starch, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Calcium carbonate, Modified food 

starch, Purified water
Biofaktor Sp.zo.o Polşa 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomiks (kapsul, №20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının 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.

Forever Aloe Bits N ′ Peaches/ Forever 
Şaftalılı Aloe  Vera Gel daxilə qəbul üçün gel 1000 ml x 1 Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g

Fructose, Natural Peach Flavor, Citric Acid, 
Natural Peach Concentrate, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Tocopherol
Aloe Vera of America, Inc ABŞ 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Bits N ′ Peaches/ 

Forever Şaftalılı Aloe  Vera Gel(daxilə qəbul üçün gel, 1000 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: 230821, istehsal tarixi: 23.08.2021, son 

istifadə tarixi: 23.08.2025)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Arctic Sea Kapsul 1
Omega 3 fatty acids - 435 mg (EPA - 200 mg, DHA - 200 mg, Other 
omega-3 fatty acids - 35 mg) (from Fish oil, Calamari oil), Oleic acid 

(from Olive oil) - 100 mg

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, Lemon oil, 
Lime oil, D-alpha-tocopherol Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 18.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea (kapsul, №120) (Seriya nömrəsi: 
140421A, istehsal tarixi: 07.02.2021, son istifadə tarixi: 28.02.2025) 

adlı məhsul 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.

Forever Bee Propolis Çeynəmə tablet 1 Bee propolis, powdered - 501.67 mg (500 mg), Soy protein isolate - 
66.40 mg, Royal jelly - 0.12 mg

Carob powder, Silicon dioxide, Stearic acid, 
Croscarmellose sodium, Honey, Almond flavor Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Propolis (tablet, № 60) 

adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 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. 

Forever Calcium Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 1000 mg, Magnesium (as Magnesium 
oxide, Dimagnesium malate) - 400 mg, Vitamin C (as Calcium 

ascorbate) - 60 mg, Zinc (as Zinc Glycinate chelate) - 6 mg, Manganese 
(as Manganese Glycinate chelate) - 2 mg, Copper (as Copper Glycinate 

chelate) - 1 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 20 mcg (800 IU)

Silicified Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Stearic acid, Sodium 

Carboxymethylcellulose, Dextrin, Natural vanilla 
flavor,Dextrose, Medium chain triglycerides, 

Trisodium citrate

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Calcium (tablet №90) (Seriya 

nömrəsi: 041021B , istehsal tarixi: 04.10.2021, son istifadə tarixi: 
04.10.2025) 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. 

Forever Garcinia Plus Yumşaq kapsul 1 Garcinia cambogia fruit rind extract (Yielding 250 mg[-]Hydroxycitric 
Acid)- 500 mg, Chromium picolinate - 100 mcg.

Safflower oil, Beef gelatin, Deonized water, 
Glycerin, Medium Chain Triglycerides (MCT) oil, 

Beeswax, Soy lecithin, Carob extract.
Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Garcinia Plus(kapsul № 70) 

adlı məhsul  çəkini 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:Təqdim olunan nümunənin stikerinin üzərindəki yazılar aydın 
deyildir.

Forever Nature-Min / Forever Natur-Min Tablet 1

Dicalcium phosphate - 3463.80 mg (Calcium – 1000 mg, Phosphorus – 
772 mg), Magnesium oxide - 690.96 mg (Magnesium - 400 mg), 

Natural Sea Mineral Deposit - 58.20 mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg 
(Iron - 18 mg), Zinc sulfate - 41.64 mg (Zinc - 15 mg), Manganese 

gluconate - 18.18 mg (Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 14.58 
mg (Copper - 2 mg), L-selenomethionine - 7.2 mg (Selenium - 36 

mcg), Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), Sodium 
molybdate - 0 12 mg (Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 
Croscarmellose Sodium Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Nature-Min / Forever Natur-

Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 070821A, istehsal tarixi: 
07.08.2021, son istifadə tarixi: 07.08.2025) adlı məhsul mineral 

maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil



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

Fridomin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

L-Arginine - 0.7 mg, L-Histidine - 1.5 mg, L-Isoleucine - 0.6 mg, L-
Leucine - 0.9 mg, L-Lysine HCl - 2.5 mg, L-Methionine - 1.3 mg, L-

Phenylalanine - 0.5 mg, L-Threonine - 0.5 mg, L-Tryptophane - 0.5 mg, 
L-Valine - 0.7 mg, Ascorbic acid - 50 mg, L-Alanine - 0.6 mg, L-

Asparagine - 0.7 mg, L-Glutamine - 0.5 mg, L-Glycine - 2.7 mg, L-
Serine - 1.4 mg, L-Proline - 0.5 mg

Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified 
water Saşera-Med MMC Rusiya 27.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fridomin (daxilə qəbul üçün məhlul, 

30 ml) adlı məhsul  C vitamininin 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.

Fulmaq Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs Cabbarov Cəbrayıl Şahdiyar oğlu tərəfindən 28.02.2022-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı olan 
Fulmaq (şərbət, 100 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 açıq-sarı rəngli, şəffaf, zəif 
xarakterik qoxulu aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə (NS-ə əsasən ağ rəngli  olmalıdır) uyğun gəlmir. 
        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.

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, Stevia, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 27.04.2022 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: Yaş həddi və doza rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Garlic10 Kapsul 1 Allium sativum bulb powder - 300 mg Corn starch, Capsula shell: gelatin, 
glycerine,water Herba Flora MMC Azərbaycan 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Garlic10 (kapsul, № 100) adlı  

məhsul qidanı sarımsaq bitkisinin tərkibində olan bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: İstifadə qaydası və istifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin. 
İstifadə üzrə təlimatda məhsula dair qeyd olunan terapevtik 

xüsusiyyətlər ləğv edilsin

Gematogen Vitamin C ilə plitka 1 Albumin hemoglobin - 1.12 g, Ascorbic acid - 0.096 g Sugar, Whole condensed milk, Starch syrup, 
Natural flavoring Vanilla Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gematogen Vitamin C ilə (plitka, 40 

q) adlı məhsul Dəmir və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ginkoum® Bio Kapsul 2 x 15 Ginkgo biloba folium dry extract (the amount of flavonol glycosides is 
not less than 22-27%) - 40 mg, Glycine - 20 mg

Colloidal silicon dioxide, Calcium stearate or 
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Capsule shell (Gelatin, Iron oxide black, Iron 

oxide red, Titanium dioxide)

Evalar QSC Rusiya 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkoum® Bio (kapsul, №30) (seriya 

nömrəsi: 0346039, istehsal tarixi: 11.11.2021, son istifadə tarixi: 
11.11.2024) 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.
Qeyd:a)Sənədlərdə verilən stiker məhsulun üzərində azərbaycan dilində 

məlumatlar olan stiker və  rəyin tələbləri ilə uzlaşmır.
b)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida Təhlükəizliyi 
Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun hazırlanmaında  
istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə 

olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!



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

Ginkqo biloba Evalar Tablet 2 x 20 Ginkgo biloba folium 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 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkqo biloba Evalar (tablet, №40) 
(seriya nömrəsi: 0113185, istehsal tarixi: 0113185, son istifadə tarixi: 
29.12.2024) 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.
Qeyd:a)Sənədlərdə verilən stiker məhsulun üzərində azərbaycan dilində 

məlumatlar olan stiker və  rəyin tələbləri ilə uzlaşmır.
b)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida Təhlükəizliyi 
Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun hazırlanmaında  
istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə 

olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!

Ginseng 10 Kapsul 1 Panax ginseng root powder – 325 mg, Eleuterococcus senticosus root 
powder – 25 mg Cornstarch, Capsule  (gelatin,  glycerin, water) Herba Flora MMC Azərbaycan 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginseng 10 (kapsul №60) adlı məhsul  
metabolik prosesləri və enerji mübadiləsini 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. 

Gisey-2700 Tablet 3 x 10

Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitine sulfate - 400 mg, 
Methylsulfonylmethane - 50 mg, Zinc gluconate (eq. to Zinc - 5 mg) - 

35 mg, Harpagophytum procumbens standardized root extract for 
1.5% harpogosides - 15 mg, Hyaluronic acid - 20 mg, Sodium selenite 

(eq. to 0.0225 mg Selenium ) - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gisey-2700 (tablet, №30) adlı məhsul 

dayaq - hərəkət sisteminin 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:Azərbaycan dilində 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” na uyğun tərtib edilməyib, həmçinin, tərkib digər 
sənədlərdə qeyd edilən məlumat ilə uyğunsuzluq təşkil edir.

Glonzar Şərbət 150 ml
Beta D glucan 70% (equiv. to 35.68 mg Beta 1,3/1,6 D Glucan) - 50.97 

mg, Zinc sulfate monohydrate (equiv. to 10.07 mg elemental Zinc) - 
27.64 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 85.5 mg

Xanthan gum, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Orange flavour, Deionized 

water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glonzar (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
beta qlükan, sink 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.

Glyposan Tablet 4 x 15

Gymnema leaf dry extract (Gymnema sylvestre R. Brown) – 300 mg, 
Choline – 82.5 mg (as Choline bitartrate), Moradyn® (Zea mays L.) – 

200 mg, Zinc – 15 mg (as Zinc oxide), Vitamin B6 – 1.4 mg (as 
Pyridoxine hydrochloride), Chromium – 40 mcg (as Chromium 

picolinate), Folic acid -200 mcg, Vitamin B12 – 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate  Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyposan (tablet № 60) adlı məhsul  
orqanizmin metabolik proseslərini 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. 

Gravidec Tablet 1 Magnesium sulphate heptahydrate - 400 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (Tablet N50) adlı məhsul 

Maqnezium mineralı və B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Gripanet toz 1
Vitamin С (L-ascorbic acid) - 250 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg, 

Selenium (as Sodium selenite) - 20 mcg, Zingiber officinale rhizome dry 
extract - 20 mg, Rubus ideaus dried fruit powder - 15 mg

Glucose, Calcium stearate, Flavouring Amateg ƏMC Belarus 18.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gripanet (tablet, №100) 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. 

Gripanet Tablet 4 x 25
Vitamin С (L-ascorbic acid) - 150 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg, 

Selenium (as Sodium selenite) - 20 mcg, Zingiber officinale rhizome dry 
extract - 25 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium stearate, Talc Bioterra MMC Belarus 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gripanet (tablet, №100) 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. 

GripMax Kids toz 20 Beta glucan -  50 mg, Ascorbic acid - 40 mg, Zinc sulphate - 5.5 mg 
(equalent to еlеmеntаr Zinc 2 mg) 

Lеmоn соnсеntrаtе, Stevia dry extract, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GripMax Kids  (toz, saşedə №20) adlı 
məhsul immun sisteminin 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.
	



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

Hair Loss Solution İnyeksiya üçün məhlul 5 x 5ml

Aqua - >50%, PEG-8 - ≤5%, >1%, Caffeine - ≤1%, >0.1%, Panthenol 
- ≤1%, >0.1%, Niacinamide - ≤1%, >0.1%, Sodium Benzoate - ≤1%, 

>0.1%, Biotin - ≤1%, >0.1%, Disodium Phosphate - ≤1%, >0.1%, 
Disodium EDTA - ≤0.1%, Pyridoxine HCl - ≤0.1%, Sodium Hydroxide - 

≤0.1%, Copper Tripeptide-1 - ≤0.1%, Zinc Chloride - ≤0.1%, 

Ayrı geyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 04.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hair Loss Solution, inyeksiya üçün 
məhlul, 5 ml şüşə flakonda N5” adlı məhsul kosmetologiyada saç 

tökülməsinə qarşı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hedalin Şərbət 120 ml
Tilia cordata flower dry extract- 220 mg;Althea officinalis root dry 
extract- 110 mg;Thymus vulgaris herb dry extract- 95 mg;Punica 

grante peel dry extract- 150 mg; Hedera helix leaf dry extract- 35 mg; 

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sorbitol, 
Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hedalin(şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Məhsulun yaş həddi,  istifadə sahəsi və göstərişləri rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin;
         2)"Xanthan gum" inqredientin adı Azərbaycan dilinə "Ksantan 

qətranı" kimi təqdim olunsun.

Heparnit toz 45
Lecithin- 1000 mg; L-Ornithine-L Aspartate- 800 mg; Glutathione- 500 

mg; L-methionine- 500 mg; Cynara Scolymus Leaf Dry Extract- 300 
mg; Silybum marianum Seed Dry Extract- 150 mg.

Maltodextrin, Citric Acid, Sucralose, Silicon 
Dioxide, Banana Flavor.

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Heparnit(toz,saşe №   45) adlı 

məhsul qaraciyər və öd fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq  məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

HepAS Tablet 6 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry 
extract - 150 mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helichrysum 

arenarium flower dry extract - 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg, 
Vitamin E (Tocopherol), - 7.5 mg,

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

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

qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Herbifit Plantain Şərbət 200 ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol 
solution of anise essential oil and ammonium 
chloride, Methyl Parahydroxybenzoate, Propyl 

Parahydroxybenzoate, Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və Herseqovina 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain (şərbət, 200 ml) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs orqnlarının 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: Ərizəçinin 15.04.2022 il tarixli müraciəti ilə bağlı,  AQTA-nın 
tələbinə əsasən, rəyin tarix və nömrəsı dəyişdirilməmək şərti ilə, 

“istifadə sahəsi və əsas göstəşlər”   bəndi müvafiq olaraq korrektə 
olunmuşdur və rəy dəyişdirilmişdir

Herkul Panther daxilə qəbul üçün gel 10
Epimedium leaf extract- 125 mg, Ginger root extract-125 mg, Ginkgo 

biloba leaf extract- 110 mg,Panax ginseng root extract- 100 mg, Carob 
seed extract- 100 mg

Flower honey, Glucose syrup,Mulberry molasses Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 08.04.2022 Mənfi

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

gel, saşe, №10) adlı məhsul  kişilərdə cinsi fəaliyyəti fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan preprat olub,öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir.
 Belə ki,"Gingko biloba leaf extract" inqredienti bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrində tövsiyə olunan gündəlik dozanı  (40-80 mg) aşır.

Hormozitol toz 1

L-Arginine Hydrochloride – 1000 mg, L-carnitine Tartrate – 900 mg, 
Mio-inositol – 900 mg, Vitamin Е (as Alpha Tocopheryl Acetate) – 20 
mg, Zinc (as Zinc Sulphate) – 5 mg, Selenium (as Sodium Selenite) – 

50 mcg

Maltodextrin, Citric Acid, Sucralose, Silicon 
Dioxide, Raspberry Flavor 

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hormozitol (saşe №45) adlı məhsul 

reproduktiv sistemin 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.

İmmunneo Şərbət 100 ml

Rosa canina fruit liquid extract  13.8 ml, Ribes nigrum leaf liquid 
extract – 12.2 ml, Tilia cordata flower liquid extract – 7.9 ml, Thymus 

serpyllum herb distillate – 5.5 ml, 	
Hibiscus sabdariffa flower liquid extract – 3.3 ml, Sambucus nigra 

flower liquid extract – 3.3 ml	
	
	

Sucrose, Glycerin, Citric acid, Pectin, Sodium 
benzoate, Distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 12.04.2022 Müsbət

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

məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İmuno Star Kapsul 3 x 10
Beta-glucan - 150 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 100 mg, Sodium 
selenate (Selenium - 50 mcg) - 0.108 mg, Zinc sulfate monohydrate 

(Zinc - 15 mg) - 41.2 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmuno Star ( kapsul, №30) 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.

İmutens PR Tablet 3 x 10
Beta glucan - 200 mg, Propolis - 50 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 

50 mg, Rosa canina fruit extract - 25 mg, Zinc sulphate (Zinc - 7.5 mg) 
- 20.6 mg

Cellulose (E 460), Croscarmellose sodium (E 
468), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Opadry 

White 85F18422, Silicon dioxide (E 551), 
Magnesium stearate (E 470 b), Deionized water, 

Ethanol

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

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

məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Karne L Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml L-carnitine – 1000 mg, Coenzyme Q10 – 30 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
Water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karne L (daxilə qəbul üçün məhlul 
100 ml) adlı məhsul karnitin və koenzim q10-nun 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

Kentavit D3 Daxilə qəbul üçün damcı 15 ml DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 05.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

DSZ MMC şirkətinin 31.01.2022-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik Ürünleri” 
şirkətinin istehsalı olan FTL/252202 seriyalı Kentavit D3 (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 müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi 
göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir.
-	Miqdari t əyini: vitamin D3 -- 5610 İU (25000-60000İU)UYĞUN DEYİL
Həmçinin, tərkibə aid sənəddə 1 ml məhlulda olan damcıların sayı və 

ya 1 damcıda olan Vitamin D3-ün dozası qeyd olunmamışdır. 	
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.

Kidal Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 50000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kidal (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.

Kofter Şərbət 120 ml
Althea officinalis root dry extract - 210 mg, Tilia cordata flower dry 

extract- 180 mg, Matricaria chamomilla flowers dry extract - 170 mg, 
Vitamin C – 50 mg, Propolis dry extract – 100 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sorbitol, 
Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofter (Şərbət 120 ml) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs 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. 

Koviprem Kapsul 1

Glucosamine sulfate - 300 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, 
Methylsulfonylmethane - 400 mg, Boswellia (Boswellia serrata) resin - 
30 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Hyaluronic acid - 1.75 

mg, Collagen - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Natural 

gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Koviprem (kapsul, №30) adlı məhsul 
dayaq-hərəkət 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.

Krebsol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, Butylated hydroxyanisole DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 

Kozmetik Ürünleri Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krebsol  (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.

Kurkum10 Kapsul 1 Curcuma longa rhizome powder - 300 mg, Curcuma longa rhizome dry 
extract - 50 mg

Corn starch, Capsula shell: gelatin, glycerine, 
water Herba Flora MMC Azərbaycan 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kurkum10 (kapsul, № 100) adlı  

məhsul qidanı sarıkök bitkisinin tərkibində olan bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: İstifadə qaydası və istifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin. 
İstifadə üzrə təlimatda məhsula dair qeyd olunan terapevtik 

xüsusiyyətlər ləğv edilsin

Lakbifo toz 1
Saccharomyces boulardii - 6x10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus - 2x10⁹ 
CFU, Lactobacillus rhamnosus - 3x10⁹ CFU, Bifidobacterium longum - 

2x10⁹ CFU

Maltodextrin, Citric acid, Sucralose, Silicon 
dioxide, Banana flavour

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakbifo (saşe, №14)adlı məhsul 

bağırsaq mikroflorasının normal 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. 

Laksobest Tablet 1

Magnesium (as Magnesium citrate 100 mg) - 11 mg, Aloe vera L. leaf 
extract - 100 mg, Plantago psyllium L. seed extract - 50 mg, Plum 

(Prunus domestica L.) fruit extract - 50 mg, Rhubarb (Rheum officinale 
L.) root extract - 50 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) seed extract - 50 
mg, Senna (Cassia angustifolia Vahl.) leaf extract - 35 mg, Dandelion 

(Taraxacum officinale) root extract - 30 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium 
stearate (E 572), Silicon dioxide (E 551), 

Croscarmellose sodium
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laksobest (tablet N30) adlı məhsul 
mədə-bağırsaq traktını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Laktober Şərbət 150 ml
Laktuloza (Lactulosum) – 260 mq, Fruktooliqosaxarid  (inulin 90%) – 

1000 mq, Həll olan qida lifləri (fibergum) – 700 mq, Qara gavalı şirəsi  - 
125 mq

Sorbitol solution 70% (E420), Glycerin Vegetable 
(E422), Potassium Sorbate (E202), Sodium 

Benzoate (E200), Lemon Flavour, Purified water
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 07.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Laktober (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
bağırsaq fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə oluan  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. 

Layfsan Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 5 ml x 2 Vitamin D3 - 1250 mcg (50000 IU), Vitamin E - 0.02 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Layfsan (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 5 ml x 2 ) 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.



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

L-Carnitine Concentrate Tropical məhlul 500 ml L-carnitine - 600 mg Water, Citric acid, Sucralose, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Flavouring. VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Carnitine Concentrate Tropical  
(məhlul 500 ml №20) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə  tövsiyyə 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. 

Leberart Kapsul 1

L-methionine - 200 mg, Phospholipids  (from Soybean (Glycine max) 
extract) - 150 mg, Cynara scolymus leaf dry extract - 100 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 100 mg, Helichrysum arenarium flower 
dry extract - 100 mg, Achillea millefolium herb dry extract - 100 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leberart (kapsul N30) 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. 

Leen (Man) / Leen (Kişilər üçün) Kapsul 1

Vitamin A (Retinol) - 500 İU, Vitamin C (Ascorbic acid) – 50 mg, 
Vitamin B1 (Thiamine)– 2,5 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 18 IU, 

Vitamin B2 (Riboflavin) – 2,5 mg, Vitamin B3 (Niacin) – 2,5 mg, 
Vitamin B6 (Pyridoxine) – 2,5 mg, Vitamin B9 (Folic acid) – 400 mcg, 

Biotin (Biotin) – 150 mcg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 10 mg, 
Selen(Selenium as Sodium Selenite) - 150 mcg, Aloe vera leaf extract– 
37.5 mg, Urtica dioica leaf extract – 37,5 mg, Equisetum arvense herb 

extract – 37,5 mg, Zinc as Zinc oxide  – 20 mg.

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, 
Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leen (Man) / Leen (Kişilər 
üçün)(kapsul  №  45) adlı  məhsul kişilərdə 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.

Leen (Woman) / Leen (Qadınlar üçün) Kapsul 1

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) – 5 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 

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, 
Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leen (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.

Legam Kapsul 3 x 10 L carnitine - 200 mg Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium 
stearate, Gelatine

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Legam (kapsul, №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.

Lenomax Tablet 2 x 15
Magnesium oxide – 200 mg, Valeriana officinalis root extract – 100 mg, 
Melissa officinalis leaf extract – 80 mg, Mentha piperita leaf extract – 
70 mg, Passiflora incarnata herb extract – 50 mg, Vitamin B6 – 6 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lenomax (tablet, №30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Linkof Şərbət 120 ml

Plantago major leaves dry extract - 210 mg, Althea officinalis root dry 
extract - 190 mg, Thymus vulgare herb dry extract - 170 mg, Mentha 

piperita leaves dry extract - 160 mg, Matricaria chamomilla flowers dry 
extract - 120 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sorbitol, 
Water Azərfarm MMC Azərbaycan 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Linkof (Şərbət 120 ml) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs 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. 

Maca Fresh Energy Kapsul 6 x 15
Maca (Lepidium meyenii) root extract 10:1 - 250 mg, Guarana 

(Paullinia cupana) seed extract, 10% of caffeine - 100 mg, Anhydrous 
Caffeine - 70 mg

Gelatine, Magnesium salts of fatty acids Medinox s.r.o Çex respublikası 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maca Fresh Energy (kapsul № 90) 

adlı məhsul qadınlar və kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Magnidel Tablet 3 x 20 Magnesium malate (as elemental Magnesium - 73 mg) - 470 mg, 
Vitamin B6 - 5 mg

Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium stearate, 
Calcium carbonate, Stearic acid, Polyvinyl 

pyrrolidone, Polyethylene glycol, Silicone dioxide, 
Talc, Food colorant

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

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

B6 vitamini və maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Maka Plus toz 45

L-arginine hydrochloride- 1000 mg, L-carnitine tartrate - 1000 mg, 
Epimedium sagittatum leaf dry extract - 500 mg, Panax ginseng root 

dry etract- 300 mg; Lepidium meyenii root dry extract - 300 mg; Muira 
puama root dry extract- 300 mg;  Ceratonia siliqua  fruit dry extract- 

250 mg;  Zinc gluconate - 50 mg, Vitamin E( as Alpha Tocopheryl 
acetate)- 40 mg; Coenzyme Q10 - 30 mg, Selenium( as Sodium 

selenite) - 200 mcg, Folic acid- 400 mcg.

Maltodextrin,Citric acid,Sucralose, Silicon 
dioxide, Banana flavor.

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 07.04.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MAKA PLUS (toz, saşe № 45) adlı  
məhsul  reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

tövsiyə olunan preparat olub,  tərkibində olan selen mineralının miqdarı  
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini(150 mcg) aşır(200 mcg)  
və məhsul tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir.
Həmçinin, nəzərinizə çatdırırıq ki,  "Epimedium sagittatum leaf dry 
extract"  inqredientin dozasının( 500 mg) BFMQƏ-lər üçün  yüksək 
olmağı, istehsalçı tərəfindən "L-carnitine tartrate" maddəsində L-

carnitinin miqdarının göstərilməməsi kimi nöqsanlar da aşkar 
olunmuşdur.	

	



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

Marifish Şərbət 150 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Sugar, Glycerol, Orange flavour, Citric acid, 
Xanthan gum, Sodium benzoate, BHT, Sodium 

saccharine, Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marifish (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşuları, vitaminlər 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.

MDC Vitamin C Fışıldayan tablet 1
L-Ascorbic acid (equivalent to 900 mg Vitamin C) – 900 mg, Zinc citrate 
(equivalent to 10 mg Zinc) – 29.28 mg, Cholecalciferol (100000 IU/g) 

(equivalent to 10 mcg Vitamin D) – 4 mg

Sorbitol, Sodium hydrogen carbonate, Citric acid, 
Malic acid, Polyethylene glycol, Maltodextrin, 
Sodium chloride, Lemon flavour, Sucralose, 

Vitamin B2 (Riboflavin 5’-phosphate, sodium)

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MDC Vitamin C (fışıldayan tablet N20) 

adlı məhsul İmmun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Meflor Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Enterococcus 
faecium, Lactobacillus acidophilus - total amount of live cells not less 
than 2.5 milliards n.c.u., Inulin - 100 mg, Saccharomyces boulardii – 

2.5 milliards n.c.u., Lactobacillus rhamnosus - 3 milliards n.c.u.

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Meflor  (kapsul № 20) adlı məhsul  
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 

Mefolic Kapsul 2 x 15 L-methylfolate - 400 mcg, Vitamine B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 
1.3 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.5 mcg

Soybean oil (refined), Beeswax white, Gelatin, 
Water, İron oxide Capsugel SAS Fransa 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mefolic (kapsul №30) adlı məhsul 
folat, B6 və B12 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.

Mega Mass 4000 (Chocolate flavour) toz 7 kq

Vitamin E - 4 mg, Ascorbic acid - 27 mg, Thiamin - 0.37 mg, Riboflavin - 
0.5 mg, Niacin - 5.3 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Folic acid - 66.7 mcg, 

Pantothenic acid - 2 mg, Iron - 5.1 mg, Zinc - 3.3 mg, Iodine - 50 mcg, 
Creatine monohydrate (Creatine - 2000 mg) - 2267 mg, Amino acids: L-
Alanine - 3.2 g, L-Arginine - 3.5 g, L-Aspartic acid - 7.5 g, L-Cysteine - 
1.2 g, L-Glutamic acid - 22.2 g, L-Glycine - 1.8 g, L-Histidine - 2.4 g, L-
Isoleucine - 5 g, L-Leucine - 8.8 g, L-Lysine - 7.7 g, L-Methionine - 2.5 

g  L-Phenylalanine - 4 4 g  L-Proline - 8 4 g  L-Serine - 5 1 g  L-

Maize maltodextrin, Native wheat starch, Oat 
flour, Native potato starch, Milk protein isolate, 
Whey protein concentrate, Dried egg albumin, 

Low fat Cocoa powder, Medium chain 
triglycerides (Palm oil), Acesulfame K, Sucralose, 

Steviol glycosides, Guar gum, Silicon dioxide

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega Mass 4000 (Chocolate flavour) 
(toz 7 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Megaglukan Kids Şərbət 150 ml Beta 1.3 / 1.6 glucan 70% - 71.43 mg, Vitamin C - 60 mg, Zinc sulfate 
monohydrate - 13.74 mg

Sucralose, Strawberry flavour, Deionized water, 
Glucose, Maltose, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 25.04.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 21595, istehsal tarixi: 01.02.2022, son istifadə tarixi: 
01.02.2024) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Melat ODT Ağızda həll olan tablet 2 x 15 Folic acid (as (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt 0.74 
mg) - 400 mcg

Mannitol (E 421), Cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrrolidone (E1201), Xylitol (E 967), 

Dicalcium phosphate (E 341ii), Magnesium salts 
of fatty acids (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melat ODT (Ağızda həll olan tablet, 
№30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Menaxil Şərbət 250 ml
Castoreum - 10000 mg, Velvet extract - 10000 mg, Hedysarum alpinum 
root extract - 10000 mg, Ambrosia - 10000 mg, Fructose - 10000 mg, 

Citrus fruit juice - 10000 mg, Aqua - to 250 ml
ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Menaxil(şərbət, 250 ml) adlı məhsul   
kişilərin 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.

Mesopeptide Solution İnyeksiya üçün məhlul 5 x 5ml

Aqua - c.s.p. 100%, Sodium Chloride - ≤1%, >0.1%, Mannitol - ≤1%, 
>0.1%, Disodium Phosphate - ≤1%, >0.1%, Sodium Hyaluronate - 

≤0.1%, Glycerin - ≤0.1%, Sodium Phosphate - ≤0.1%, Acetyl 
Tetrapeptide-9 - ≤0.1%, Palmitoyl Tripeptide-5 - ≤0.1%

Ayrı geyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 04.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesopeptide Solution, inyeksiya üçün 
məhlul, 5 ml şüşə flakonda N5” adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Mesotox Solution İnyeksiya üçün məhlul 5 x 5ml
Aqua - c.s.p.100%, Niacinamide - ≤5%,>1%, Acetyl Hexapeptide-8 - 

≤0.1%, Pentapeptide-18 - ≤0.1%, Disodium Phosphate - ≤1%,>0.1%, 
Phosphoric acid - ≤0.1%

Ayrı geyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 01.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesotox Solution, inyeksiya üçün 
məhlul, 5 ml şüşə flakonda N5” adlı məhsul kosmetologiyada dəridə 

yaranan qırışların qarşısının alınması və azalması üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Mikroflorid toz 1

Lactobacillus acidophilus - 350 million, Lactobacillus rhamnosus - 200 
million, Lactobacillus casei - 150 million, Lactobacillus plantarum - 150 
million, Lactobacillus bulgaricus - 150 million, Bifidobacterium longum - 

150 million, Bifidobacterium infantis - 150 million, Bifidobacterium 
breve - 150 million, Streptococcus thermophilus - 200 million, 

Saccharomyces boulardii - 50 million, Zinc (as Zinc sulfate) - 4 mg, 
Fructooligosaccharides - 100 mg

Maltodextrin, Tutti frutti flavour Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mikroflorid (toz, saşedə № 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 dərman 

vasitəsi deyil

Montevit Şərbət 150 ml

Vitamin A (as retinole palmitate) - 1200 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) - 0,8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin sodium phosphate) - 

0,6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamidum) - 10 mg, Vitamin B5 (as 
Calcium D-pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0,6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalaminum) - 1,5 
mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 35 mg, Vitamin D (as 

Cholecalciferolum) - 400 IU, Vitamin E (as D,L-alpha-tocopherole 
acetate) - 8 mg, Biotin (D-biotinum) - 15 mcg, Zinc (as Zinc sulphate) - 

5 mg  Folic acid - 200 mcg  Iodine (Potassium iodide) - 120 mcg  

Deionized water, Glycerin,Banana flavours, 
Xanthan gum, Caramel colouring, Sodium 

benzoate

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 04.04.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib 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

Mulikan Şərbət 150 ml
Beta glucan - 150 mg, Vitamin C( as L-Ascorbic Acid) - 500 mg, Zinc 
oxide - 20 mg (eqv. 16 mg  pure Zinc);  Sodium selenium - 125 mcg  

(eqv. 57 mcg  pure Selenium)

Deionized water, Potassium sorbate, Xanthan 
gum, Guar gum, Glycerol

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

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

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan  
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Multisense Ferros Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 300 mg, Iron (as Iron bisglycinate) - 17 mg

Deionized water, Xanthan gum, Raspberry 
flavour, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Citric acid, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.04.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir və C vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Nat-Qara zirə Kapsul 1 Nigella sativa seed powder – 400 mg Capsule  (gelatin, glycerin, water) Herba Flora MMC Azərbaycan 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nat-Qara zirə  (kapsul, № 100) 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.

Naturacal Tablet 3 x 10 Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 05.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

	
       “Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən ünvanlanmış 28.02.2022-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık 

Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Naturacal (tablet, 
№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, tabletin dezinteqrasiya müddəti normativ 
sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. Belə ki, tabletin həllolma 
müddəti maksimum 90 dəq göstərilsə də, 2 saat 30 dəq müddət 

ərzində həll olm am ışdır.

    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.

Naturafertil toz 1

Acetyl L-carnitine - 250 mg, L-Arginine - 150 mg, Carob (Ceratonia 
Siliqua) fruit dry extract - 100 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry 
extract - 100 mg, Selenium (as Sodium selenite - 100 mcg) - 45.66 
mcg, Vitamin E - 5 mg, Zinc (as Zinc sulphate - 50 mg) - 18.22 mg, 

Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 
mg

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. 
San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naturafertil (toz, saşe № 30) adlıı 
məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

NaturaHot Difens / NaturaHot Defence toz 12

Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract - 250 mg, Willow (Salix alba) 
bark extract - 150 mg, L-ascorbic acid (eq. to Vitamin C) - 80 mg, 

Echinacea purpurea herb extract - 75 mg, Zinc gluconate (eq. to 5 mg 
Zinc) - 34.85 mg

Maltodextrin, Isomalt, Citric acid, Steviol 
glycosides, Malic acid, Raspberry aroma, Silicon 

dioxide

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 18.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NaturaHot Difens / NaturaHot 

Defence (toz, saşedə №12) (Seriya nömrəsi: 21049001, istehsal tarixi: 
01.11.2021, son istifadə tarixi: 01.11.2023) adlı məhsul immun 

sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 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. 

NBL Probiotic Gold toz 1

Fructooligosaccharide (Fibre, 90%) - 562.5 mg, Polydextrose (Fibre, 
74%) - 400.325 mg, L-ascorbic acid (Vitamin C 100%) - 75 mg, 

Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) - 7.5 mg α-TE, Streptococcus 
thermophilus - 8.2 x 10⁸ CFU, Lactobacillus acidophilus - 4.3 x 10⁸ 

CFU, Lactobacillus rhamnosus - 4.3 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum - 
4.3 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum - 4.3 x 10⁸ CFU, Dry Vitamin A - 

600.6 mcg RE, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6, 82%) - 1.9844 
mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1,78%) - 1.404 mg, Riboflavin 

(Vitamin B2, 100%) - 1.6 mg

Lactulose, Orange taste powder, Orange flavour, 
Milk flavour, Magnesium salts of fatty acids, Soy Cell Biotech Co.Ltd. Cənubi Koreya 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Probiotic Gold (saşe, 

№20)(Seriya nömrəsi: AZTN01103, istehsal tarixi: 01.11.2021, son 
istifadə tarixi: 31.10.2023) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal 

fəaliyyətini tənzimləmək və immun sistemini möhkəmləndirmək 
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. 

Nebuvin Kids Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

 Vitamin A (as retinol) - 1000 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 1 mg, Vitamin B2 (riboflavin) – 1 mg,  Vitamin B3 (as 
niacinamide) – 2.5 mg, Vitamin B5 (as d- calcium pantothenate) – 0.25 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg,  Vitamin B12 
(cyanocobalamin) – 0.001 mg,  Vitamin C (L-ascorbic acid) – 10 mg, 

Vitamin D3 (cholecalciferol) - 100 IU,  Vitamin E  (as d-alpha-
tocopherol) – 0.75 mg,  Zinc (as zinc sulphate heptahydrate) – 0.23 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Blackberry 
Aroma, Xanthan Gum, Deionized Water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nebuvin Kids (məhlul 200 ml) adlı 
məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Nefleps Şərbət 120 ml

Magnesium citrate - 50 mg, Lespedesa capitata herb dry extract - 30 
mg, Zea mays fringe dry extract - 800 mg, Ortosiphon stamineus root 
dry extract - 600 mg,  Arctostaphylos uva ursi leaf dry extract - 400 

mg, Equiesetum arvense plant dry extract- 450 mg, Vaccinium myrtillus 
fruit dry extract - 400 mg , Vaccinium myrtillus fruit dry extract -400 

mg, Echinacea angustifolia leaf extract - 200 mg, Taraxacum officinale 
radix dry extract - 200 mg, Thymus vulgaris leaf dry extract - 100 mg, 
Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 100 mg, Illicium verum fruit dry 

extract - 0 1 mg

Deionized water, Xanthan gum, Raspberry 
Flavor, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Trisodium Citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefleps (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
sidik- ifrazat sisteminin 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Nefrocit K toz 60 Potassium citrate- 900 mg Maltodextrin Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEFROCİT K(toz, saşe,  №  60) adlı  
məhsul kalium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,  tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır  və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi, istifadə sahəsi ilə göstərişlər, əks göstərilər rəyə 

olaraq göstərilsin. Belə ki, qablaşmanın üzərində göstərilən istifadə 
sahəsi və əsas göstərişlər səhv göstərilib. Həmçinin, qablaşmanın 
üzərində göstərilən şəklində istifadə sahəsi və əsas göstərişlərə 

aidiyyatı olmadığı üçün ləğv edilməsi zəruridir

Nefrofort Şərbət 100 ml

Vaccinium vitis idaea fruit liquid extract – 9,2 ml;  Betula pendula leaf 
liquid extract – 7 ml; Urtica dioica leaf liquid extract – 6,75 ml; 

Sambucus nigra flower liquid extract – 6,75 ml; Foeniculum vulgare 
fruit distillate – 6,6 ml;  Calendula officinalis flower liquid extract – 5,75 

ml;  Fragaria vesca leaf liquid extract – 3,95 ml. 

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), 
Pectin (E440), Sodium benzoate (E211), Glycerin 

(E422).
Herba Flora MMC Azərbaycan 11.04.2022 Müsbət

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

məhsul maddələr mübadiləsini tənzimləyən, 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.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nefroles Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Lespedeza (Lespedeza capitata Michx.) herb hydroalcoholic extract 

(water, alcohol, herb) - 750 mg, Star anise (Illicium verum Hook. F.) 
fruit d.e. - 5 mg

Water, Alcohol, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Citric acid Specchiasol S.r.l İtaliya 18.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefroles (daxilə qəbul üçün məhlul, 
100 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin 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.

Nemelin Kapsul 1

Magnesium citrate (eq. to 29 mg Mg) - 256 mg, Passiflora incarnata 
leaf extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, 

Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus lupulus flower 
extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 3 mg

Bovine gelatin (capsule shell), Microcrystalline 
cellulose (E460), Magnesium stearate (E470b) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemelin (kapsul, №30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Neocomplex Plus Şərbət 150 ml

Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) – 0.83 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin Sodium Phosphate) - 1 mg, Vitamin B5 (as Calcium 

Pantothenate) – 4.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1 
mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 25 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) – 1.88 mcg, Fоliс Acid – 150 mcg, L-arginine HCl – 
150 mg, Royal Jelly – 100 mg, Zinc Sulphate – 6.25 mg

Deionized water, Хаnthan Gum, Citric acid, 
Rаsрbеrrу Flavor, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose 

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

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

Nerotek Tablet 2 x 15
GABA (Gamma Aminobutyric acid) - 150 mg, L-glycine - 120 mg, 

Ginkgo biloba leaf extract - 35.15 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16.5 
mg, Vitamin B8 (Inositol) - 20.05 mg

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Magnesium salts 
of fatty acids (E 470b), Crosslinked Sodium 

carboxymethylcellulose (E 468), Silicon dioxide 
(E 551), Microcrystalline cellulose (E 460 (i))	

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nerotek (tablet №30) adlı məhsul  
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 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. 

Neurovef Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (Magnesium - 100 mg) - 881.91 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6 - 5 mg) - 6 mg

Starch, Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 
Microcrystalline cellulose (E 460), Opadry white, 

Croscarmellose sodium (E 468), Magnesium 
stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 551), Ethyl 

alcohol, Deionized water	

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 04.04.2022 Müsbət

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

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

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

Nevroxol Şərbət 100 ml Citicoline Sodium - 250 mg, Uridine - 5 - monophosphate disodium salt - 
60 mg, Cytidine - 5 - monophosphate disodium salt - 60 mg

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

flavor, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 04.04.2022 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.

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda olan təsiredici maddələr 
hissəsi rəyə uyğun tərtib olunsun

Nigenol™ Kapsul 3 x 20
Egyptian black cumin oil - 450 mg, Vitamin C (as Calcium ascorbate) - 
26.67 mg, Biotin - 16.67 mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol (1000 

IU/g)) - 4 mg alfa-TE, Natural carotenoids  - 0.5 mg

Soy lecithin IP, Glycerol Monostearate, Gelatin, 
Glycerol, Water, İron oxide (red E172, black 

E172)
DR.Dünner AG İsveçrə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nigenol™ kapsul №60  adlı məhsul  
orqanizmin metabolik proseslərini 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. 

NormaFol Tablet 2 x 15 Folic acid ((6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt)) - 400 
mcg

Ludipress, Microcrystalline cellulose(E 460), Corn 
starch, Croscarmellose sodium (E 468), 

Magnesium stearate (E 470b)   
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

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

vasitəsi deyil.

NovaCal-D Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, 
Vitamin K1 (Menaquinone 7) - 50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 

mcg

Microcrystalline cellulose (E460), Gum arabic 
(E114), Magnesium stearate (E470b) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NovaCal-D (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.



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

Novasan C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 900 mg

Sodium hydrogen carbonate, Citric acid 
anhydrous, Microcrystalline cellulose, Sorbitol 

powder, Maltodextrin, Sodium saccharin, 
Polyethylene glycol

Dr. Prüfer Medikal Kozmetik 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan C 900 (fışıldayan tablet, 
№20) (Seriya nömrəsi: DR00001; İstehsal tarixi: 01.01.2022; Son 

istifadə tarixi: 01.01.2025) 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.

Novomarin Yumşaq kapsul 1
Fish oil rich in Omega  3 acids - 500 mg (İnculuding: Eicosapentaenoic 

acid (EPA) – 90 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) – 60 mg	 Gelatin, Glycerol, Pruifed water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novomarin  (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.

Novosanin Kapsul 1

Vitamin A (as Retinol palmitate) - 600 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
35 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as 

Tocopherol acetate) - 20 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 
1.4 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.5 mg, Vitamin B3 (as 

Nicotinamide) – 7.5 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) – 3.5 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin H (Biotin) - 25 mcg, Vitamin K2 (as 
Menaquinone) - 20 mcg,  Folic acid - 200 mcg, Calcium (as Calcium 

carbonate) - 15 mg, Iron (as Iron (II) sulfate) - 5 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide) - 15 mg, Potassium (as Potassium citrate) - 5 

mg  Zinc (as Zinc sulfate) - 6 mg  Selenium (as Sodium selenite) - 110 

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Silicium dioxide, Natural 

gelatine
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 29.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novosanin (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.

Nuclaton Kapsul 3 x 10 Citicoline - 400 mg, Cytidine monophosphate - 100 mg, Uridine 
monophosphate- 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 20 mg Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 27.04.2022 Müsbət

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

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydası rəy uyğun tərtib olunsun.

Nuradem Kapsul 3 x 10
Ferric III ammonium citrate (eq. to 20 mg iron) - 175 mg, Vitamin C 
(as L-ascorbic acid) - 120 mg, Folic acid - 0.3 mg, Cyanocobalamin - 

3.7 mcg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin Verteks MMC Ukrayna 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nuradem (kapsull, № 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 dərman vasitəsi deyil.
	

Nurovit-M Baby Şərbət 150 ml

Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 0.6 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 0.8 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 

0.2 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin A (Retinol 
acetate) – 0.4 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 3 mcg, Vitamin E (D-

alpha-tocopheryl acetate) – 7 mg

Deionized water, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Sucralose

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB MMC 
(Azərbaycan Respublikası) 

Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurovit-M Baby (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul vitaminlərin  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun

Nutraxin İmmun-S Tablet 1
Beta Glucan 1,3 / 1,6-100 mg; Pelargonium sidoides root extract-100 

mg; Nigella sativa seed extract-100 mg; Zingiber officinale root extract-
100 mg;  Vitamin C-200 mg.

Microcrystalline Cellulose, Polyvinylpyrrolidone 
Vinyl Acetate Copolymer(E 1208), 

Croscarmellose Sodium, Titanium Dioxide(E 
171), Magnesium Stearate(E 470B), Silicon 

Dioxide(E 551).

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları A.Ş Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutraxin İmmun-S (tablet,№ 60) adlı  

məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: 1)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

2)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.

Nutraxin Vitamin D3 Tablet 1 Vitamin D3 - 25 mcg Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Silicium dioxide, Magnesium stearate

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları A.Ş Türkiyə 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutraxin Vitamin D3 (tablet №120) 
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.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
qaydasına əsasən tərtib olunmalıdır



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

Nutricomp D Neutral məhlul 500 ml

Water - 83 g, Starch - 12 g, Milk protein - 3.5 g, Sunflower oil - 2.4 g, 
Soy protein - 1.2 g, Resistant starch - 0.75 g, Fish oil - 0.65 g, Inulin - 
0.48 g, Soy fibre - 0.40 g, Wheat dextrin - 0.36 g, Rapeseed oil - 0.29 
g, Tri calcium citrate x 4 H2O - 0.10 g, Tri potassium citrate x 4 H2O - 
0.23 g, Pectin -  0.16 g, Di potassium phosphate - 0.15 g, Tri sodium 
citrate x 2 H2O - 0.15 g, Cellulose - 0.14 g, Sodium chloride - 0.13 g, 

Choline chloride - 40 mg, Magnesium carbonate x 5 H2O - 73 mg, Beta-
carotene (1% on carrier) (Beta-carotene - 0.1 mg) - 10 mg, L-Ascorbic 
acid - 10 mg, DL-alpha tocopheryl acetate (50% on carrier) (Vitamin E 

acetate - 2.3 mg) - 4.5 mg, Ferrous (II) sulphate - 2.6 mg, Zinc 
sulphate x H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 1.8 mg, Manganese (II) 

chloride x H2O - 0.59 mg, Retinyl acetate (11.5% on carrier) (Vitamin 
A acetate - 0.106 mg) - 0.92 mg, Calcium D-pantothenate - 0.65 mg, 
Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin D - 1.0 mcg) - 0.40 mg, 
Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.59 mg, Cyanocobalamin (0.1% on 

carrier)(vitamin B12  0 30 mcg)  0 30 mg  Sodium fluoride  0 22 mg  

Soy lecithin, Mono and diglycerides of fatty acids Nutrichem Diät Pharma GmbH  
(for B.Braun Melsungen AG) Almaniya 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp D Neutral (məhlul, 500 ml) 

(Seriya: 2201670507, İstehsal tarixi: 08.01.2022, Son istifadə tarixi: 
07.07.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "məhsulun adı" bəndində 
düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Nutricomp Drink Plus Banana məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 16 g, Sugar - 4.5 g, Rapeseed oil - 3.1 g, 
Milk protein - 3 g, Whey protein - 2 g, Soy protein - 2 g, Sunflower oil - 

0.83 g, Medium chain triglycerides (MCT oil) - 0.76 g, Tri calcium 
citrate x 4 H2O - 0.34 g, Tri potassium citrate x 4 H2O - 0.24 g, Fish oil 

- 0.17 g, Sodium chloride - 0.10 g, Potassium chloride - 86 mg, 
Magnesium carbonate x 5 H2O - 72 mg, Potassium 

dihydrogenphosphate - 56 mg, Tri magnesium citrate - 47 mg, Choline 
chloride - 40 mg, L-Ascorbic acid - 15 mg, DL-alpha tocopheryl acetate 

(50% on carrier) (Vitamin E acetate - 3 mg) - 6 mg, Ferrous (II) 
sulphate - 4.2 mg, Zinc sulphate x H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 2.4 

mg, Manganese (II) sulphate x H2O - 1.8 mg, Retinyl acetate (11.5% 
on carrier) (Vitamin A acetate - 0.17 mg) - 1.5 mg, Calcium D-

pantothenate - 1.2 mg, Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin D - 
1.8 mcg) - 0.72 mg, Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.67 mg, 

Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 0.55 mcg) - 0.55 mg, 
Sodium fluoride  0 33 mg  Pyridoxine hydrochloride  0 27 mg  

Flavour, Soy lecithin, Beta-carotene, Mono and 
diglycerides of fatty acids, Guar gum

Nutrichem Diät Pharma GmbH  
(for B.Braun Melsungen AG) Almaniya 18.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus Banana 

(məhlul, 200 ml) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna görə 

qeyd edilən doza yol veriləndir.

Nutricomp Drink Plus Fibre Vanilla məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 15 g, Milk protein - 5.4 g, Sugar - 3.8 g, 
Medium-chain triglycerides (MCT oil) - 2.5 mg, Soy protein - 1.9 g, 
Rapessed oil - 1.4 g, Starch - 1.3 g, Inulin - 1.1 g, Fish oil - 0.76 g, 

Wheat dextrin - 0.61 g, Flavour - 0.39 g, Tri potassium citrate x H2O - 
0.31 g, Calcium carbonate - 0.26 g, Cellulose - 0.22 g, Sodium chloride 
- 0.20 g, Di sodium phosphate x 2 H2O - 0.17 g, Magnesium carbonate 
x 5 H2O - 0.11 g, Choline chloride - 60 mg, Sodium ascorbate (Vitamin 

C - 15 mg) - 17 mg, Beta-carotene (1% on carrier)(Beta-carotene - 
0.15 mg) - 15 mg, Tri sodium citrate x 2 H2O - 11 mg, DL-alpha 

tocopheryl acetate (50% on carrier)(Vitamin E acetate - 4.5 mg) - 9 
mg, Ferric (III) diphosphate - 6.2 mg, Zinc sulphate x H2O - 4.9 mg, 
Nicotinamide - 2.7 mg, Retinyl acetate (11.5% on carrier)(Vitamin A 

acetate - 0.16 mg) - 1.4 mg, Calcium D pantothenate - 0.98 mg, 
Manganese (II) chloride x 2 H2O - 0.88 mg, Copper (II) sulphate x 5 
H2O - 0.88 mg, Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin D - 1.5 

mcg) - 0.60 mg, Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(Vitamin B12 - 0.45 
mcg)  0 45 mg  Thiamine mononitrate  0 37 mg  Pyridoxine 

Soy lecithin, Mono and diglycerides of fatty 
acids, Beta carotene

Nutrichem Diät Pharma GmbH  
(for B.Braun Melsungen AG) Almaniya 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus Fibre (məhlul, 
200 ml) (Seriya:2132770501, istehsal tarixi: 15.08.2021, son istifadə 
tarixi: 04.02.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna görə 

qeyd edilən doza yol veriləndir.

Nutricomp Drink Plus Strawberry məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 15 g, Sugar - 6 g, Rapeseed oil - 3.1 g, 
Milk protein - 3 g, Whey protein - 2 g, Soy protein - 2 g, Sunflower oil - 

0.83 g, Medium chain triglycerides (MCT oil) - 0.76 g, Tri calcium 
citrate x 4 H2O - 0.34 g, Tri potassium citrate x 4 H2O - 0.24 g, Fish oil 

- 0.17 g, Sodium chloride - 0.10 g, Potassium chloride - 86 mg, 
Magnesium carbonate x 5 H2O - 72 mg, Potassium 

dihydrogenphosphate - 56 mg, Tri magnesium citrate - 47 mg, Choline 
chloride - 40 mg, L-Ascorbic acid - 15 mg, DL-alpha tocopheryl acetate 

(50% on carrier) (Vitamin E acetate - 3 mg) - 6 mg, Ferrous (II) 
sulphate - 4.2 mg, Zinc sulphate x H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 2.4 

mg, Manganese (II) sulphate x H2O - 1.8 mg, Retinyl acetate (11.5% 
on carrier) (Vitamin A acetate - 0.17 mg) - 1.5 mg, Calcium D-

pantothenate - 1.2 mg, Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin D - 
1.8 mcg) - 0.72 mg, Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.67 mg, 

Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 0.55 mcg) - 0.55 mg, 
Sodium fluoride  0 33 mg  Pyridoxine hydrochloride  0 27 mg  

Flavour, Soy lecithin, Beta-carotene, Mono and 
diglycerides of fatty acids, Guar gum

Nutrichem Diät Pharma GmbH  
(for B.Braun Melsungen AG) Almaniya 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus Strawberryl 

(məhlul, 200 ml) (Seriya: 2145170569, istehsal tarixi: 08.11.2021, son 
istifadə tarixi: 07.05.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna görə 

qeyd edilən doza yol veriləndir.

Nyusenna Şərbət 200 ml DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 20.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“DSZ MMC” tərəfindən göndərilmiş 01.04.2022-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 

Kozmetik Ürünleri” şirkətinin istehsalı olan Nyusenna (şərbət, 200 ml) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

məhlulun həcmi 186.0 ml (190.0 - 210.0 ), pH-ı 6.76 (2.5 - 4.7) olaraq 
aşkar edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə 

uyğun deyil.	
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Ocikl Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Vitex (Vitex agnus castus) fruit tincture (1:10)  – 2 ml;Ferula (Ferula 
foetida)  root tincture (1:20)- 6 ml; Lady's mantle (Alchemilla vulgaris) 
herb tincture (1:10) – 10 ml;Humulus (Humulus lupulus)  herb tincture 

(1:10) – 6 ml;Oregano (Origanum vulgare) herb tincture (1:10) – 3 
ml;Motherwort (Leonurus cardiaca) herb tincture(1:10) – 3 ml.

ayrıca göstərilməyib "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OCİKL(daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul süd vəzilərinin və reproduktiv sistemin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qidanı bioloji fəal qida maddələr iilə 
zənginləşdirmək 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



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

Oftavit Kapsul 3 x 10
Vitamin E (as Vitamin E 50% CWD Powder) - 65.22 mg, Marigold 

(Calendula officinalis) flower extract (Lutein 20%)  - 50 mg, Marigold 
(Calendula officinalis) flower extract (Zeaxanthin 60%) - 5 mg

Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 07.04.2022 Müsbət

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

görmə qabiliyyətini 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.

Oksikal Şərbət 150 ml
Calcium gluconate - 100 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 7 mcg, 

Magnesium lactate (eq.to Magnesium - 29 mg) - 300 mg, Zinc glycinate 
(eq.to Zinc - 7.02 mg) - 26 mg

Sugar, Glycerol, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Citric acid, Raspberry flavour, Deionized 

water
 Farmakom PTF MMC Ukrayna 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oksikal (Şərbət 150 ml) adlıı 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. 

Omega 3 Natura Kapsul 3 x 20 Fish oil - 500 mg (EPA 18%, DHA 12%), Vitamin E (as DL-alpha-
tocopheryl acetate) - 5 mg Bovine gelatine, Glycerin Zaklady Farmaceutyczne 

Colfarm S.A Polşa 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Natura (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.

Omega-3-6-9 Kapsul 6 x 10 omega 3-6-9 complex- 1000 mg gelatin, glycerol, sorbitol, methyl paraben 
(nipagin), prepared water  Farmakom PTF MMC Ukrayna 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega-3-6-9  (kapsul  N 60) adlı  

məhsul  omeqa 3-6-9 komleksinə daxil olan ali yağ turşularının əlavə 
mənbəy kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib və dozalanma rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Optifol Tablet 1 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 07.04.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Azəri Med QSC 23.02.2022 ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk 
ki, Rumıniya “Pharmex Rom Industry S.R.L.” şirkətinin istehsalı olan 

9730719 seriyalı Optifol (tablet №120) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 

məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş 
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

-	Dezinteqrasiya müddəti: 7saat 28 dəq. (maks. 90 dəq.) NS-ə əsasən 
uyğun deyildir. 	

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Osteocare Original Məhlul / Osteocare 
Original Liquid məhlul 200 ml 

Calcium (as Calcium Carbonate Precipidated) – 150 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide) - 75 mg, Zinc (as Zinc gluconate 2H2O) – 3 mg, 

Vitamin D3 – 1.9 mcg

Nipagin M Sodium, Nipasol M Sodium, Cekol 
4000, Bentonite (Veguum HV), Sorbitol Solution 

70%, Orange oil 5 Fold Extract, Mint Flavour 
Peppermint, Riboflavin 5- Phosphate Sodium, 
Raw Cane Sugar granulated, Polysorbat – 80, 

Purified water

Laleham Healthy and Beauty Böyük Britaniya 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Original Məhlul (məhlul 
200 ml) (Seriya nömrəsi: 12346; İstehsal tarixi: 21.11.2021; Son 
istifadə tarixi: 23.11.2023)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.

Osteoton Tablet 1
Glucosamine sulfate - 440 mg, Chondroitin sulfate - 295,55 mg, 

Methylsulfonylmethane (MSM) - 210 mg, Type 2 Collagen - 26.65 mg, 
Hyaluronic acid - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 13.04.2022 Müsbət

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

dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

OsteoVef Tablet 1
Calcium carbonate (400 mg Calcium) - 1000 mg, Magnesium oxide 

(150 mg Magnesium) - 249 mg, Zinc gluconate (5 mg Zinc) - 35 mg, 
Cholecalciferol (5 mcg Vitamin D3) - 2 mg

Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 
Croscarmellose sodium (E 468), Opadry II 

85F18422 white, Magnesium stearate (E 470b), 
Silicon dioxide (E 551), Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OsteoVef (tablet №30) adlı məhsul 
D3 vitamini və bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ostesan Junior Çeynəmə tablet 1 Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, Vitamin K2 (as 
Menaquinone) - 30 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 12.5 mcg

Sugar, Sodium ascorbate, Cocoa powder, 
Silicium dioxide, Nut nougat flavour, Magnesium 

salts from fatty acids, Vegetable fat 
(hydrogenated palm and mono and diglycerides 

of fatty acids)

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG  
for Denk Pharma CmbH Almaniya 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ostesan Junior (çeynəmə tabletdə, 
№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.

Otacı Pastil Meyanbalı Sorma Pastil 2 x 12

Menthol - 5.5 mg, Thymol - 0.00925 mg, Camphor - 0.00925 mg, 
Peppermint oil- 1,37500 mg, Oleum anisi-0,27500 mg,  Liquorice 

(Glycyrrhiza glabra) root powder-0,15325 mg, Matricaria chamomilla 
flower infusion-0,05750 mg, Foeniculum vulgare seed infusion-0,05750 

mg, Mentha piperita leaf infusion-0,04900 mg.

Sucrose, Glucose(liquid), Glyceryl monostearate. Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Meyanbalı(sorma pastil 

№ 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan  BFMQƏ  olub, onun tərkibində 

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

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



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

Otacı Pastil Oka Mentol Sorma Pastil 2 x 12

Menthol - 6.500 mg, Eucalypthol - 1.6250 mg,Thymol - 0.0050 mg,  
Camphor - 0.0050 mg, Oleum Anise- 0,3000 mg, Oleum origani -

0,0250 mg, Althaea officinalis flower infusion- 9,5000 mg ,Tussilago 
farfara leaf infusion-7,5000 mg, Verbascum phlomoides leaf nfusion- 

4,2500 mg. 

Sucrose, Glucose(liquid), Glyceryl 
monostearate,Citric acid, Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Oka Mentol(sorma pastil 

№ 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan  BFMQƏ   olub, onun tərkibində 

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

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

Ovesol Tablet 2x20
Avena sativa herb dry extract - 75 mg, Helichrysum arenarium flower 

dry extract - 30 mg, Mentha piperita folium dry extract - 15 mg, 
Curcuma longa radix dry 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 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (tablet, №40) (Seriya 

nömrəsi: 0217249, istehsal tarixi: 17.11.2021, son istifadə tarixi: 
17.11.2024) 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. 

Panakar Tablet 3 x 10 Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 13.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

        Fiziki şəxs Cabbarov Cəbrayıl Şahdiyar oğlunun 02.03.2022 il 
tarixli  məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin“Ensa MNS 

GİDA Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı olan 
Panakar (tablet №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasına dair ekspertiza r əyinin verilməsi mümkün deyildir.

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, orta çəkisi (1.05036 q) NS-də göstərilən ilə 

(1.135 - 1.160 q)  uyğun deyildir.	
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab 

olunmur.	
	

Parabiox Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml №  10

Silybum marianum seeds extract, 7% sylimarine - 5 %, Amaranthus 
curbatus seeds extract - 5 %, Helianthus tuberosus root extract - 5 %, 

Avena sativa seeds extract - 5 %, Carum carvi seeds extract - 2 %, 
Ananas comosus fruit extract - 2 %, Foeniculum vulgare herb extract - 
2 %, Harungana madagascariensis herb extract - 2 %, Carica papaya 

fruit extract - 2 %, Pimpinella anisum seeds extract - 2 %, Cota 
tinctoria, Anthemis tinctoria herb extract - 2 %, Melissa officinalis herb 

extract - 2 %, Mentha piperita herb extract - 2 %, Linum altaicum 
seeds extract - 3 %, Prunus armeniaca fruit extract - 3 %, Fucus 

atomarius herb extract - 2 %, Trifolium pratense flower extract - 3 %, 
Ginkgo biloba leaf extract, 5 % flavonglycoside - 2 %, Larix sibiricus 
cortex extract - 2 %, Persea americana fruit extract - 5 %, Citrullus 

lanatus seeds extract - 2 %, Daucus carota subsp. sativus seeds 
extract - 3 %, Potentilla alba root extract - 2 %, Stellaria palustris 
flower extract - 2 %, Phaseolus vulgaris follicle extract - 2 %, Corn 

stigma extract - 2 %, Ficus carica fruit extract - 5 %, Phoenix 
dactylifera fruit extract - 3 %, Epilobium latifolium flower extract - 5 %, 
Hippophae rhamnoides fruit extract  1 %  Diospyros lotus fruit extract  

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Parabiox  (daxilə qəbul üçün məhlul, 

10 ml X 10) adlı məhsul  mədə- bağırsaq 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.

Qeyd:Ərizəçinin 14.04.2022 il  və 19.04.2022 il tarixli müraciətlərinə 
əsasən istehsalçının tərkib haqqında sənəddə Süd ekstraktı(Milk 

extract) inqredientinin adı  rus dilində düz tərcümə olmadığı üçün, 
rəydəki qeyd ləğv olunmuşdur və  tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti 

ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Pivə Mayası Tablet 1 Saccharomyces Cerevisiae Autolysate- 389, 6445 mg

lactose; calcium stearate (E470) ; iron sulfate; 
sink oxide; carboxymethyl cellulose (E466) 

vitamin premix (vitamin E-acetate, thiamine, 
mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydroxloride, 

pickled ascorbine, calcium-D-
pantothenate,vitamin C, nicotinamide, d-biotin, 

vitamin B12); selenium oxide .

 Farmakom PTF MMC Ukrayna 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə Mayası (tablet № 100) adlı 

məhsul təbii mənşəli B qrupu vitaminlərin, amin turşuların və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsyə 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.

Platinum Hydrowhey Turbo Chocolate toz 1.64kq
Hydrolyzed Whey Protein Isolate (Branched Chain Amino Acids (BCAA) 
– leucine, isoleucine, valine) – 8.8 g) - 30 g, Sodium -150 mg, Calcium -

160 mg, Iron - 0,8 mg, Potassium - 270 mg.

Cocoa (Processed with Alkali), Natural & Artificial 
Flavors, Creamer (Sunflower Oil, Maltodextrin, 
Modified Food Starch, Dipotassium Phosphate, 
Tricalcium Phosphate, Tocopherols), Sunflower 

and soy lecithin, Salt, Guar Gum, Sucralose, 
Acesulfame Potassium

Optimum Nutrition Inc. ABŞ 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platinum Hydrowhey Turbo Chocolate 

(toz 1.64 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Pnevmanol Kapsul 4 x 10 Castoreum extract - 200 mg, Badger fat - 200 mg, Ambrosia - 100 mg Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pnevmanol (kapsul, N 40)  adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: 01 , istehsal tarixi: 07.02.2022, son istifadə 
tarixi: 07.02.2025)  tənəffüs orqanlarının fəalıiyyətini 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

Pnevmanol Şərbət 250ml Pinus sibirica seed oil - 124 g, Resina Pinus sibirica - 75 g, Badger fat - 
25 g, Fructose - 25 g, Orange juice - 1 g Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pnevmanol (şərbət, 250 ml) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: 01 , istehsal tarixi: 11.02.2022, son istifadə 
tarixi: 11.02.2025)  tənəffüs orqanlarının fəalıiyyətini 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

Polvest Kapsul 3 x 10
Choline chloride - 300 mg, Citrus bioflavonoides - 300 mg, 

Phenylalanine - 150 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Inositol - 100 
mg, Ginkgo biloba dry extract - 30 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 27.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polvest( 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 deyi

PowerZn Tablet 1 Zinc gluconate- 126 mg(eqv.  to 15 mg Zinc) sorbitol, cellulose, magnesium stearate Walmark, a.s Çex respublikası 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PowerZn(tablet  N 30) adlı  məhsul  
sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Pramed-A Kapsul 3 x 10

Valeriana officinalis roots and rhizomes dry extract - 125 mg, 
Hypericum perforatum leaves and flowers dry extract - 100 mg, Melissa 

officinalis herb dry extract - 25 mg, Passiflora incarnata leaves and 
flowers dry extract - 25 mg, Leonurus cardiaca herb dry extract - 25 

mg, Humulus lupulus hop flowers dry extract - 25 mg, Glycine - 49 mg, 
Menthol - 25 mg, Pyridoxine - 1 mg, Magnesium orotate - 100 mg

Stevia dry extract, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 28.04.2022 Müsbət

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

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pre Vita sanol Şərbət 250 ml

Vitamin A (Retinyl palmitate) - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 0.8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5 phosphate) - 0.9 
mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 10 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-
pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 1.5 mcg, Vitamin C (as L-

Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin 
E (as D-alpha tocopheryl acetate) - 8 mg, Vitamin K (as Phylloquinone) - 

20 mcg, Vitamin B7 (as D-biotin) - 15 mcg, Zinc (as Zinc sulphate - 
13.7 mg) - 5 mg, Iodine (as Potassium iodate - 110 mcg) - 75 mcg, 
Vitamin B9 (as Pteroylglutamic acid/Folic acid) - 300 mcg  Chromium 

Deionized water, Sugar, Glycerol, Polysorbate 
80, Citric acid, Orange flavour, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Lemon 

flavour

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pre Vita sanol (şərbət, №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.

Premium BCAA İnstant Cherry-Coconut 
Flavour toz 500 q L-glutamine - 1500 mg, L-isoleucine - 1500 mg, L-leucine - 3000 mg, L-

valine - 1500 mg, Vitamin B6 - 0.35 mg

Citric Acid, Tartaric Acid, Maltodextrin, Coconut 
Milk Powder (Coconut Milk, Glucose Syrup, Milk 

Protein), Flavoring, Acesulfame K, Sodium 
cyclamate, Saccharin sodium, Sucralose, Silicon 

dioxide (anti-caking agent), Soya Lecithin, 
Xanthan gum, E122

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 04.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Premium BCAA İnstant Cherry-

Coconut Flavour (toz 500q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Pro İsotonic Drink Cherry Flavour toz 525q 

Dextrose – 53.9 g, Maltodextrin – 35.8 g, Vitamin C – 34  mg, Niacin 
(NE) – 7 mg, Vitamin E (TE) – 5.2 mg, Pantothenic acid – 2.6 mg, 
Vitamin B6 – 0.66 mg, Vitamin B2 – 2.9 mg, Vitamin B1 – 0.49 mg, 

Folic acid – 99.5 mg,  Calcium – 332 mg, Magnesium – 180 mg, Zinc – 
10.9 mg, Sodium – 937 mg

Flavor, Salt, Citric acid, Silicon dioxide, 
Anthocyanins

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pro İsotonic Drink Cherry Flavour  

(toz, 525 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Probeta toz 1

Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis - 63.88 mg 
(5×10 9 CFU), Beta glucan - 50 mg, Zinc - 2.5 mg (as Zinc sulfate 6.87 

mg)

Maltodextrin, Isomalt, Strawberry aroma
Reform Pharma İlaç Kimya 

Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 
Anonim Şirketi 

Türkiyə 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probeta (toz, saşedə № 20) (Seriya 
nömrəsi: 21049101; İstehsal tarixi: 01.11.2021; Son istifadə tarixi: 
01.11.2023) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Probiocsin Kids toz 1

Bifidobacterium bifidum - 0.25 billion, Bifidobacterium longum - 0.25 
billion, Lactobacillus acidophilus -  0.25 billion, Lactobacillus casei - 

0.25 billion, Lactobacillus plantarum - 0.25 billion, Lactobacillus 
rhamnosus - 0.25 billion, Enterococcum faecium - 0.25 billion, 

Streptococcus thermophiles - 0.25 billion, Saccharomyces boulardii - 
0.40 billion, Inulin - 1000 mg

Fructose, Dextrose, Aroma, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Probiocsin Kids toz, saşedə №15  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.

Probiotic Max toz 20

Saccharomyces boulardii - 4 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium bifidum - 4 x 
10⁹ CFU, Bifidobacterium infantis - 4 x 10⁹ CFU, Lactobacillus reuteri - 
4 x 10⁹, Lactobacillus rhamnosus - 4 x 10⁹ CFU, Lactobacillus casei - 

0.25 x 10⁹ CFU

Oligofructose, Inulin Saşera-Med MMC Rusiya 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probiotic Max (toz, №20 saşe) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Proenzi Arthro Tablet 1
Glucosamine sulphate – 500 mg, MSM (methylsulphonylmethan) – 300 

mg, Chondroitin sulphate – 200 mg, Collagen II type – 6.7 mcg, 
Vitamin C – 4 mg

Cellulose microcrystalline, Calcium carbonate, 
Talc, Magnesium stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Pea starch, 
Polyfructose, Triglyceride

Walmark, a.s Çex respublikası 25.04.2022 Müsbət

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

məhsul dayaq-hərəkət sistemi funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Prolaks Şərbət 100 ml

Cassia acutifolia folium liquid extract– 13.8 ml, Rhamnus cathartica 
cortex liquid extract– 10.12 ml,  Linum usitatissimum semen liquid 

extract– 6.9 ml,  Foeniculum vulgare fructus distillate– 5.06 ml, 
Achillea millefolium herba liquid extract– 5.06 ml, Plantago major 

semen liquid extract – 5.06 ml

Sucrose, Glycerin, Citric acid, Pectin, Sodium 
benzoate, Distilled water, Herba Flora MMC Azərbaycan 08.04.2022 Müsbət

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

Prolaks kids Şərbət 100ml Foeniculum vulgare fructus distillate- 5.29 ml

Prunus armeniаca fructus succus, Prunus 
domestica fructus succus, Ficus carica fructus 
succus, Distilled water, Sucrose, Citric acid, 

Pectin, Sodium benzoate, Glycerin

Herba Flora MMC Azərbaycan 11.04.2022 Müsbət

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

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

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.
	

Prostastop Kapsul 2 x 15

Saw palmetto frruit extract - 300 mg, Lycopene 5% - 3 mg, Prunus 
Africana bark extract - 20 mg, Urtica dioica leaf powder - 20 mg, 

Sodium selenite (eq.to 50 mcg elemental Selenium) - 0.109 mg, Zinc 
sulfate monohydrate (eq.to 10 mg elemental Zinc) - 27.46 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Maltodextrin, Capsule (1% Titanium dioxide, 
0.0733% Yellow iron oxide, 100% Gelatin)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

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

məhsul kişilərdə sidik-cinsiyyət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Prostneed Kapsul 2 x 15 Saw palmetto berry extract - 150 mg, African pygeum bark extract - 54 
mg, Stinging nettle leaf extract - 10 mg, Zinc sulfate - 35 mg

Anhydrous lactose, Dibasic calcium phosphate, 
Purified Talc, Magnesium stearate, Colloidal 

silicon dioxide, Gelatin

West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostneed (kapsul, № 30) adlı məhsul 
sidik-cinsiyyət 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. 
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə yararlılıq müddətində düzəliş 

edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Prozim Kapsul 3 x 10 Boswellia serrata bark extract - 100 mg, Fucoidan (from Ascophyllum 
nodosum  leaf extract)  - 100 mg Natural gelatin, Corn starch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 

Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 15.04.2022 Müsbət

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

müxtəlif mənşəli iltihabi proseslər zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək 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:İstifadə sahəsi və göstərişlər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Psilo-Max Kapsul 500 mq Blond psyllum (Plantago ovata) husk - 500 mg Magnesium salts of fatty acids, Hyroxypropyl 
methyl cellulose (Capsula shell) A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Psilo-Max (kapsul № 60) adlı məhsul 
bağırsaq 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.

Pulmax New Şərbət 150ml Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 05.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən ünvanlanmış 20.02.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık Ürünleri 

San ve Tic Ltd Şti” şirkətinin istehsalı olan Pulmax New (şərbət, 150 
ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

məhlulun ph-ı 1.88  (3.6 -- 6.0) və sıxlığı 0.9705 q/ml  (1.112 -- 1.152 
q/ml) aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlmir. 
        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.

Pulmolor Bal və Limon tamlı sorma tablet 2 x 12 Honey (0.48%) – 12.38 mg, Citrus limon oil (peel) (0.1%) – 2.58 mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric Acid, 
Menthol, Flavoring Lemon, Mentha Piperita oil, 
Mentha Piperita oil, Coloring (riboflavin E101), 
Vitamin C, Tickening Agents (gum arabic E414)

Nazhan İnşaat Gıda ve Nak. İç 
ve Dış Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Bal və Limon tamlı (sorma 
tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində 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.

Pulmolor Exinaseya və Zəncəfil tamlı sorma tablet 2 x 12 Echinace purpurea herb dry extract (0.5 %) – 12.9 mg, Zingiber 
officinale oil (0.16 %) – 4.13 mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric Acid, 
Ascorbic Acid, Mentha Piperita oil, Menthol, 

Coloring (anthocyanins E163), Tickening Agents 
(gum arabic E414), Prunus avium Flavoring

Nazhan İnşaat Gıda ve Nak. İç 
ve Dış Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Exinaseya və Zəncəfil tamlı 
(sorma tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində 
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.



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

Pulmolor Portağal tamlı sorma tablet 2 x 12 Vitamin C (Ascorbic Acid) - 2.06 mg, Citrus sinensis peel oil - 2.58 mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric Acid, 
Citrus sinensis flavoring (peel), Menthol, Mentha 

Piperita oil, Syzygium aromaticum oil (buds), 
Thymus serpyllum oil (herb), Coloring (Carotene 

E160a), Tickening Agents (gum arabic E414)

Nazhan İnşaat Gıda ve Nak. İç 
ve Dış Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Portağal tamlı (sorma tablet 
№24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində 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.

Pulmolor Refresh sorma tablet 2 x 12 Mentha piperita leaf oil(0,07 %)- 1,80 mg; Elettaria cardamomum fruit 
dry extract(0,98%)- 25,28 mg

Sucrose, Maltose syrup,Citric acid(E 330),Citrus 
Bergamia Risso et Poit fruit,Syzygium 

aromaticum bud oil, Menthol,Petroselinum 
crispum oil,Copper chlorophyllin(E141), Gum 

arabic(E 414)

Nazhan İnşaat Gıda ve Nak. İç 
ve Dış Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Refresh(soma tablet,№ 24) 

adlı  məhsul tənəffüs yolların 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

Qaragilə Forte lüteinlə Tablet 2 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 07.04.2022 Müsbət

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

100) (seriya nömrəsi: 0305151, istehsal tarixi: 15.11.2021, son istifadə 
tarixi: 15.11.2024) 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.
Qeyd:a)Sənədlərdə verilən stiker məhsulun üzərində azərbaycan dilində 

məlumatlar olan stiker və  rəyin tələbləri ilə uzlaşmır.
b)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida Təhlükəizliyi 
Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun hazırlanmaında  
istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə 

olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!

Qematogen Vitamin Plyus Baton 40q
Black food albumin – 4.29 g, Vitamin premix (CustoMix BEV 5) – 0.333 
g (Iron - 5 mg, Vitamin E - 16.38 mg, Vitamin B6 - 2.67 mg, Vitamin C - 

120 mg, Vitamin PP - 19.78 mg, Vitamin H - 0.169 mg)

Sugar powder, Condensed milk, Starch, Natural 
flavoring Vanilla Ekzon Belarus 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qematogen Vitamin Plyus (baton, 40 
q) (Seriya nömrəsi: 0030222, istehsal tarixi: 05.02.2022, son istifadə 

tarixi: 05.02.2024) 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.

Qızıl Balıq Kapsul 75 q

Linseed oil - 290 mg, 75% Polyunsaturated fatty acid (PUFA) ethyl 
ester concentrate (PUFA Omega -3 - 156 mg, EPA - 87 mg, DHA - 46 
mg ) - 207.9 mg, Vitamin E (Vitamin E - 1.5 mg) - 1.5 mg, Vitamin A 

1.7 MIU/g (Vitamin A - 0.2 mg) - 0.4 mg, Vitamin D3 1 MIU/g (Vitamin 
D3 - 5 mcg) - 0.2 mg

Capsule (Gelatin, Glycerin, Purified water, 
Sorbitol, Ethylvanillin)

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Balıq (kapsul, 75 q) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının və A, D3, E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 x 20 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Mumiyo® Evalar® (tablet, 
№20) (Seriya nömrəsi: 0206194, istehsal tarixi: 03.06.2021, son 
istifadə tarixi: 03.06.2026) 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. 

Qrippsan toz 14 Dry garlic extract- 150(144,0) mg; Vitamin C(L-Ascorbic acid)- 
87,0(80,0)mg; Zinc citrate-35,0 mg( Zinc- 10,0 mg).

Malic acid, Maltodextrin,Sorbitol, Black tea  
extract, Beetroot juice powder concentrate, 
Silicon dioxide, Steviol glycosides, Sucralose, 
Flavors(Flavourings), Raspberry juice powder 

Polski Lek S.A. Polşa 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən QRİPPSAN(toz,saşe,5 g № 14)  ) adlı  
məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun göstərilsin, istehsalçı tərəfindən təqdim olunan 
tərkib haqqında sənədə əsasən. Mötərəzədə göstərilən miqdarlar 

etiketdə  göstərilə bilər.

Qurdason Şərbət 100 ml

Tanacetum vulgare flower liquid extract – 18.6 ml, Achillea millefolium 
herb liquid extract – 9.3 ml, Chamomilla recutita flower liquid extract – 
5.81 ml, Centaurium umbellatum herb liquid extract – 5.81 ml, Cassia 

senna leaf liquid extract – 5.81 ml

Sucrose, Glycerin (E422), Citric acid (E330), 
Pectin (E440), Sodium benzoate (E211), Distilled 

water
Herba Flora MMC Azərbaycan 14.04.2022 Müsbət

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

məhsul qurd invaziyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddəllərlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsula dair qeyd olunan terapevtik 
xüsusiyyətlər ləğv edilsin



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

Respores Forte Şərbət 200 ml

Lespedaza capitata herb dry extract- 40 mg; Vaccinium oxycoccos fruit 
dry extract- 240 mg; Inulin- 140 mg;L-methionine-100 mg; Potassium 

citrate- 30 mg; Magnesium Citrate- 30 mg; Sodium citrate- 20 
mg;Vaccinium myrtillus fruit dry extract- 40 mg; Equisetum arvense 

herbs dry extract- 40 mg; Rosmarinus officinalis leaves dry extract- 40 
mg.

Deionized water, Xanthan Gum , Citric acid, 
Raspberry flavor, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose	
  	

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 31.03.2022 Müsbət

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

məhsul böyrək və sidik yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyyə 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Restvit Forte Tablet 3 x 10

Passiflora incarnate herb dry extract - 150 mg, Crataegus spp. leaf and 
flower dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 

mg, Magnesium (as Magnesium carbonate 518 mg) - 150 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate (vegetable), Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, Silicon dioxide, PEG-6000 

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 13.04.2022 Müsbət

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

Restyle A inyeksiya üçün gel 1.1ml x 1 Sodium Hyaluronate - 24 mg, Phosphate-buffered saline,pH 7 - q.s, 
Lidocaine - 0.3% Ayrı geyd edilməyib Feel Korea Cənubi Koreya 12.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restyle A, 1.1 ml inyeksiya üçün gel, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Restyle Antiage İnyeksiya üçün toz 15 mq Sodium Hyaluronate - 9-10.5mg, Sh-polypeptide-123 - 3-4.5mg, 
Mannitol - 1.5-3mg, Trehalose - 0.15-0.45mg, Pullulan - 0.015-0.15mg Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 08.04.2022 Müsbət

              Ekspertizaya təqdim olunmuş “Restyle Antiage, inyeksiya 
üçün toz, 15 mq” adlı məhsul kosmetologiyada üz, boyun və qol 
nahiyyələrində dəriyə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Restyle B inyeksiya üçün gel 1 x 1.1ml Sodium Hyaluronate - 24 mg, Phosphate-buffered saline,pH 7 - q.s, 
Lidocaine - 0.3% Ayrı geyd edilməyib Feel Korea Cənubi Koreya 12.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restyle B, 1.1 ml inyeksiya üçün gel, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Restyle Mesotherapy Bio-Revitalization inyeksiya üçün gel 3.5ml x 10

Aqua - 91.2-98.0 mg/ml, Sodium Hyaluronate - 1.0-2.0 mg/ml, Sorbitol 
- 1.0-2.0 mg/ml, Sodium Sulfite - 0-1.0 mg/ml, Sodium Dihydrogen 
Phosphate - 0-1.0 mg/ml, Disodium Hydrogen Phosphate - 0-1.0 
mg/ml%, Glycine - 0-0.1 mg/ml, Proline - 0-0.1 mg/ml, Lysine 

Hydrochloride - 0-0.1 mg/ml, Leucine - 0-0.1 mg/ml, Aspartic Acid - 0-
0.1 mg/ml, Threonine - 0-0.1 mg/ml, Serine - 0-0.1 mg/ml, Alanine - 0-

0.1 mg/ml, Isoleucine - 0-0.1 mg/ml, Arginine Hydrochloride - 0-0.1 

Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 08.04.2022 Müsbət

              Ekspertizaya təqdim olunmuş “Restyle Mesotherapy Bio-
Revitalization , inyeksiya üçün gel, 3.5 ml şüşə flakonda N10” adlı 

məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Restyle С inyeksiya üçün gel 1 x 1.1ml Sodium Hyaluronate - 24 mg, Phosphate-buffered saline,pH 7 - q.s, 
Lidocaine - 0.3% Ayrı geyd edilməyib Feel Korea Cənubi Koreya 12.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restyle C, 1.1 ml inyeksiya üçün gel, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Revilon Tablet 3 x 10

L-Arginine - 250 mg, L-Carnitine fumarate - 350 mg, Coenzim Q10 - 50 
mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Magnesium (as Magnesium 

oxide) - 40 mg, Potassium (as Potassium Gluconate) - 40 mg, Zinc (as 
Zinc Sulphate monohydrate) - 10 mg, Selenium (as Sodium Selenite) - 

55 mcg, Vitamin E (d-alpha tocopherol) - 75 IU, γ-Tocopherol (d-
gamma – tocopherol) - 10 mg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 25.04.2022 Müsbət

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

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunur olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Revital for Women Tablet 1 Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.04.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Riblje Ulje Kapsul 3 x 30

Fish oil (corresponding to total Omega - 3 fatty acids - not less than 
148 mg of what EPA - not less than 65 mg DHA - not less than 58 mg) - 

500 mg, Vitamin A (Retinyl palmitate) - not less than 1264 IU (380 
mcg), Vitamin D3 (cholecalciferol) - 200 IU (5 mcg)

Gelatin bovine, Glycerin, Purified water Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və Herseqovina 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riblje Ulje (kapsul, 90) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, A 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.

Rinevoair3 Burun üçün sprey 40 ml

Water - Quantum satis, N-Acetylcysteine - 1,05%, 
Methylsulfonylmethane (MSM) - 1,03%, Beta-Glucan - 0,90%, Sodium 
Chloride - 3,02%, Sodium Hyaluronate - 0,10%, Citric Acid - 0,10%, 

Sodium Benzoate - 0,08%, Potassium Sorbate - 0,22%, Sodium 
Dehydroacetate - 0,052%, Polysorbate 20 - 0,97%

Ayrı geyd edilməyib Shedir Pharma Srl İtaliya 06.04.2022 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Rinevoair3, burun üçün sprey, 40ml, 
alüminium flakonda" adlı məhsul burun boşluğu xəstəliklərinin 

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

Rios Kapsul 6 x 10 Lespedeza capitata herb dry extract- 200 mg. 
hydroxypropyl methyl cellulose, Sodium 

bicarbonate, Magnesium stearate, Tricalcium 
phosphate

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RİOS(kapsul, № 60) adlı  məhsul 
sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini 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.

Rovinoprost Tablet 3 x 10

Pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) seed dry extract - 250 mg, Saw 
palmetto (Serenoa repens) fruit powder - 160 mg, Pollen dry extract - 
100 mg, L-Arginine - 80 mg, Vitamin E - 36 mg, Zinc oxide - 28 mg,  

(Zinc 22.5 mg), Sodium selenite – 0.034 mg (Selenium 15 mcg)

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 

cellulose, Glazing agents; Pregelatinized modified 
starch, talc, glycerol, shellac

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 22.04.2022 Müsbət

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

kişilərdə reproduktiv funksiyanı 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. 

Rowalespril / Rovalespril Kapsul 3 x 10 Lespedaza capitata - 200 mg Lactose Ekonika Ukrayna 11.04.2022 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

RеоArt toz 1

N-Acetyl-D-glucosamine hydrochloride – 1500 mg, Chondroitin Sulfate 
– 425 mg, Hyaluronic acid – 50 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) – 

400 mg, Collagen Hydrolysate – 3500 mg, Bromelain – 70 mg, Papain – 
35 mg, Boswellia Serrata – 125 mg, Manganese (as Manganese sulfate) 

– 1 mg, Copper (as Copper gluconate) – 300 mcg, Vitamin D3 
(cholecalciferol) – 10 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 110 mg

Maltodextrin, Orange flavor, Aerosil, Magnesium 
Stearate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RеоArt (toz saşedə №10) adlı məhsul  
dayaq-hərəkət sistemi 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. 

Sakolin Kids məhlul 200 ml

Fennel fruit (Foeniculum vulgare Miller) dry extract – 250 mg, 
Chamomile flower (Matricaria chamomilla L.) dry extract – 250 mg, 

Althaea root (Althaea officinalis L.) glycerin extract – 50 mg, Sorbitol – 
2500 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sakolin Kids  (məhlul 200 ml) 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 dərman vasitəsi deyil. 

Sam-Bio toz 10

Saccharomyces boulardii - 3 x 10⁹ CFU, Lactobacillus bulgaricus - 3 x 
10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus - 0.5 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium 
bifidum - 0.25 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium infantis - 0.25 x 10⁹ CFU, 

Streptococcus thermophilus - 0.25 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 
0.25 x 10⁹ CFU, Lactobacillus paracasei - 0.25 x 10⁹ CFU, Inulin - 1000 

mg

Oligofructose, Maltodextrin Saşera-Med MMC Rusiya 27.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sam-Bio (toz, №10) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Seda Sanin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Glycine – 1500 mg; Magnesium (as Magnesium hydroxide) – 1350 mg; 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 75 mg; Magnesium ( as 

Magnesium hydroxide) – 1350 mg	
Vitamin B6 (in teh form Pyridoxine hydrochloride) – 75 mg; Motherwort 

(Leonurus cardiaca) herb tincture (1:10) – 10 ml; Hawthorn  
(Crataegus monogyna) fruit tincture (1:20) – 10 ml; Valerian (Valeriana 
officinalis) root tincture (1:10) –5 ml; Lemon balm (Melissa officinalis) 

leaf tincture (1:10) – 3 ml.	
Motherwort (Leonurus cardiaca) herb tincture (1:10) – 10 ml;Hawthorn  

ayrıca götərilməyib. "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seda Sanin (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul MSS-nin 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.

Sedafort Şərbət 100 ml
Melissa officinalis leaf distillate – 12 ml;  Mentha piperita leaf distillate – 

12 ml;  Lavandula angustifolia flower distillate – 12 ml;  Thymus 
serpyllum herb distillate – 10 ml.

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), 
Pectin (E440), Sodium benzoate (E211), Glycerin 

(E422).
Herba Flora MMC Azərbaycan 11.04.2022 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Selenara Kapsul 2 x 15 Selenium enriched yeast 2000 mcg/g (eq to Selenium 150 mcg) - 75 
mg

Magnesium stearate (Magnesium salts of fatty 
acids), Inulin (Fiber), Gelatin Solepharm LTD Latviya 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenara (kapsul, N 30) adlı  məhsul 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

SeleVef Tablet 3 x 10

Selenium (as Selenomethionine-0.25 mg) - 100 mcg, Zinc (as Zinc 
gluconate-104.7 mg) - 15 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 90 mg, 

Vitamin E (as Dl-α-tocopheryl acetate) - 45 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine HCl-2.43 mg) - 2.2 mg

Magnesium stearate (E 470b), Croscarmellose 
sodium (E 468), Microcrystalline cellulose (E 
460), Tricalcium phosphate (E 341), Opadry 

white 85F18422 

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SeleVef (tablet №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Sentocal Şərbət 150 ml Calcium citrate - 500 mg, Magnesium orotate - 100 mg, Zinc gluconate - 
5 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU

Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified 
water Saşera-Med MMC Rusiya 29.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sentocal (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdlrmaq 

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.

SeptiCal Tablet 1
Calcium citrate - 400 mg, Calcium carbonate - 400 mg, Zinc (as Zinc 

oxide-12.44 mg) - 10 mg, Vitamin K2 (Menaquinone) - 50 mcg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) - 5 mcg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, PVP, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SeptiCal (tablet, №60) adlı məhsul 
kalsium, sink, D və K vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Septilex Şərbət 150ml

Vitamin C - 50 mg, Zinc gluconate - 5 mg, Tilia cordata flower extract - 
1.66 mg, Glycyrrhiza glabra root extract - 1 mg, Althea officinalis root 
extract - 1 mg, Rosa canina fruit extract - 1 mg, Thymus vulgaris leaf 

extract - 0.91 mg, Salvia officinalis leaf extract - 0.25 mg

Deionized water, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Cherry flavour, 

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Septilex (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
tənəffüs sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Septogor sorma tablet 20 x 20

Salvia officinalis leaf dry extract - 30 mg, Glyccyrrhiza glabra root dry 
extract - 25 mg, L-ascorbic acid - 12 mg, Menthol - 4.5 mg, Salvia 

officinalis leaf essential oil - 0.5 mg, Eucalyptus globulus leaf essential 
oil - 0.2 mg

Sorbit, Calcium stearate, Citric acid, Lemon 
flavor Amateg ƏMC Belarus 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Septogor (tablet  № 400) adlı məhsul 

tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a) Məhsulun buraxılış formasının sorma tablet olması barədə 

məlumat verilməsi zəruridir.
b)Qablaşdırma üzərində TŞ-in nömrəsinin qeyd edilməsi zəruridir.



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

Sertopin Forte Kapsul 1
Pancreatin - 120 mg, Serratiopeptidase enzyme - 120 000 IU (60 mg), 
Nattokinase - 700 IU (35 mg), Essential phospholipids - 50 mg, Trypsin 

– 10 mg (360 FIP), Chymotrypsin - 2 mg (300 FIP)

Natural Gelatin, Corn starch	 İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

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

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Shark Oil Şərbət 150 ml

Fish oil (Total Omega 3 - 370 mg, DHA - 120 mg, EPA - 180 mg) - 
1000 mg, Cholecalciferol (equiv.to 400 IU/10 mcg Vitamin D3) - 4 mg, 

Thiamine HCl (equiv.to 0.15 mg Vitamin B1) - 0.19 mg, Riboflavin 
(equiv. to 0.2 mg Vitamin B2) - 0.28 mg, Nicotinamide (equiv. to 2.5 
mg Vitamin B3) – 2.5 mg, Pyridoxine HCl (equiv. to 0.17 mg Vitamin 

B6) - 0.2 mg, Folic acid (equiv. to 40 mcg Vitamin B9) - 0.04 mg, Zinc 
sulphate monohydrate (eq.to 1.5 mg elemental Zinc) - 4.12 mg

Glycerine, Polysorbate - 80, Xanthan gum, 
Orange flavor, Potassium sorbate, BHT, 

Sucralose, Sorbitol, Xylitol, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

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

Shark Oil Forte Yumşaq kapsul 1 Fish oil - 1000 mg (Total Omega 3 - 350 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 
mg) Glycerin, Gelatine, Deionized water AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Shark Oil (yumşaq kapsul, N60) 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.

Siberian Wellness Vision Box Kapsul 30 x 4

Complex 1 composition: Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) oil - 
388 mg, Lutein 20% (Including active lutein - 10 mg, zeaxanthin - 1 

mg) - 50 mg, Zeaxanthin 20% (Including active zeaxanthin - 1.4 mg) - 
7 mg, Vitamin E (Vitamin E - 4.85 mg) - 5 mg.Complex 2 

composition:Omega-3 fatty acids from oil of sea-fish MEG-3™ (Omega-
3 polyunsaturated fatty acids - 330 mg, Docosahexanoic acid - 121 mg, 

Eicosapentanoic acid - 181.5 mg) - 550 mg.Complex 3 
composition:Premix RUS 30257 (Vitamin B1 - 1.3 mg, Vitamin B2 - 1.5 
mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Zinc - 8 mg, Copper - 0.7 mg, Iodine - 100 
mcg, Manganese - 1.3 mg, Chromium - 33.4 mcg, Selenium - 46.7 

mcg) - 50 mg, Grape (Vitis vinifera) seed dry extract (Including 
polyphenol calculating as gallic acid - 35 mg) - 50 mg, Cranberry 
(Vaccinium Oxycoccos) fruit dry extract (Including organic acids 
(calculated as malic acid - 4 mg)) - 50 mg, Garden sage (Salvia 

officinalis) leaf dry extract - 50 mg, Thyme (Thymus serpyllum) herb 
dry extract (tannin - 4 mg) - 40 mg, Oregano (Origanum vulgare) herb 
dry extract (tannin - 8 mg) - 40 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 35 mg, 

Green tea (Thea chinensis) leaf extract (catechins  9 mg)  30 mg  

Complex 1 composition: Gelatin capsule (Gelatin, 
Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 2 composition:Gelatin capsule 
(Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 3 composition: Gelatin

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Wellness Vision Box (kapsul, 

№ 120) adlı məhsul gözün 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 dərman 

vasitəsi deyil. 

Simflor Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum – 6.75x10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum- 
6.75x10⁸ CFU, Lactobacillus acidophilus - 9x10⁸ CFU, Lactobacillus 
rhamnosus – 4.5x10⁸ CFU, Lactobacillus paracasei - 4.5x10⁸ CFU, 
Bifidobacterium lactis - 9x10⁸ CFU, Streptococcus thermophiles – 

4.5x10⁸ CFU, İnulin 50 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatine

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simflor (kapsul  №20) 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.

Simpto-Grip toz 20
Echinacea purpurea herb dry extract - 300 mg, Salix alba bark dry 

extract - 250 mg, Sambucus nigra fruit dry extract -70 mg, Ascorbic 
acid - 150 mg, Zinc sulphate (eq.to elemental Zinc - 2 mg) - 5.5 mg

Lemon concentrate, Stevia dry extract, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simpto-Grip (toz, seşe №20) adlı 

məhsul immun sistemin 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.

Skinmark Solution İnyeksiya üçün məhlul 5 x 10ml

Aqua>50%, Glycerin≤5%, Alcohol≤1%, Disodium Phosphate ≤1%, 
Sodium DNA≤0.1%, Chlorella vulgaris Extract≤0.1%, Disodium 

EDTA≤0.1%, Darutoside≤0.1%, Phosphoric acid≤0.1%, Methylsilanol 
Mannuronate≤0.1%, Phenoxyethanol≤0.1%, Sorbic Acid≤0.1%,

Ayrı geyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 01.04.2022 Müsbət

       Ekspertizaya təqdim olunmuş “Skinmark Solution, inyeksiya üçün 
məhlul, 10 ml şüşə flakonda N5” adlı məhsul kosmetologiyada dəridə 
yaranan çatların qarşısının alınması və azalması üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

SOLFEN Tablet 4 x 10
Tanacetum vulgare flores dry extract- 150 mg; Cucurbita  seed dry 
extract- 150 mg; Mentha pipeita leaves dry extract- 20 mg; Achillea 

millefolium herb dry extract- 70 mg.
Lactose monohydrate Roslina Karpat Ukrayna 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SOLFEN(tablet, № 40) adlı məhsul 

müxtəlif mənşəli qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Solicaros Tablet 2 x 15

Calcium carbonate (elemental Calcium-500 mg) – 1250 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) – 400 IU, Vitamin K2 – 40 mcg, Zinc sulphate 

(elemantal Zinc-5 mg) – 12.35 mg, Magnesium sulphate ( elemental 
Magnesium-10 mg) – 49.32 mg,  Horstail (Equisetum arvense) herb dry 
extract – 25 mg, Sodium borate (elemental Boron-17 mcg) – 150 mcg, 

Vanadyl sulphate (elemental Vanadium-2.78 mcg) – 10 mcg  

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

Magnesium salts (E 470b)
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solicaros  (tablet N30) adlı məhsul  

kalsium və fosfor mübadiləsini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: "Polyvinylpyrrolidone" köməkçi maddəsinin nömrəsi düzgün qeyd 

olunsun.

Solidey Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50000 IU) Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Solidey (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:"Əks göstərişlər" 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

Solukar Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10 flakon
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. San-Marino 04.04.2022 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.

Speran Tablet 5 x 12

L-arginine hydrochloride – 500 mg, L-carnitine fumarat – 250 mg, 
Fructose – 100 mg, Lepidium meyenii root extract – 50 mg, Panax 

ginseng root extract – 30 mg, Vitamin E (as alpha tocopheryl acetate) 
– 30 mg, Zinc (as Zinc sulphate) – 15 mg, Selenium (as Sodium 

selenite) – 50 mcg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Speran (tablet N60) adlı məhsul 
cinsiyyət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası və göstərişləri rəyə əsasən tərtib olunsun.

Spirulina Tablet 4 X 10 Spirulina powder - 200 mg Sugar, Lactose, Whey, Starch, Aerosil, 
Microcrystalline cellulose, Calcium stearate  Farmakom PTF MMC Ukrayna 22.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spirulina  (tablet, №40) adlı məhsul 

maddələr mübadiləsini 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.

Spliten Kapsul 4 x 10 Apple pectin - 340 mg, Activated charcoal - 50 mg, Chitosan - 50 mg, 
Microcrystalline cellulose - 10 mg, Gelatin - 50 mg Capsule (Hydroxypropylmethylcellulose) Saşera-Med MMC Rusiya 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spliten (kapsul, N 40) 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.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Stafulid Şərbət 150 ml
N-Acetyl Cysteine - 300 mg, Thymus vulgaris herb extract - 90.5 mg, 
Malva sylvestris leaf and flower extract - 86.5 mg, Tilia cordata leaf 

extract - 80.5 mg

Carboxymethylcellulose, Sucralose, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Orange flavour, 

Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stafulid (məhlul 150 ml) adlı məhsul 
bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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. 

Super Volos Activ / Super Hair Aktiv Kapsul 5 x 10 Elit-Farm MMC Ukrayna 01.04.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“AG Pharm MMC” tərəfindən göndərilmiş 23.12.2021 -ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “Elit-Farm MMC” 

şirkətinin istehsalı olan Super Volos Activ (Kapsul № 50) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 676.3mq  
tərkibi: 581.9mq( 462.5 - 537.5mq  ) UYĞUN DEYİL olaraq aşkar 

edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə uyğun 
deyil.Bundan başqa, məhsula aid TYY 15.8-32547646-001:2003 sənədi 

təqdim edilməyib.
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. 

Supradin Multivitamin Aktiv Fışıldayan tablet 1

Vitamin A (as retinol-800 mcg) – 2666 IU, Vitamin D (as Cholecalciferol-
5 mcg) – 200 IU, Vitamin E (as alpha-tocopheryl acetate-17.9 mg) – 12 

mg, Vitamin K (as phytomenadione-0.025 mg) – 25 mcg, Vitamin B1 
(in form of Thiamine hydrochloride-4.19 mg) – 3.3 mg, Vitamin B2 (in 
form of Sodium riboflavin-5 phosphate-5.72 mg) – 4.2 mg, Niacin (in 
form of Nicotinamide-48 mg) – 48 mg, Pantothenic acid (in form of 
Calcium-D-pantothenate-6.52 mg) – 6 mg, Vitamin B6 (in form of 

Pyridoxine hydrochloride-2.43 mg) – 2 mg, Folic acid (as 
pteroylmonoglutamic acid-0.20 mg) – 200 mcg, Vitamin B12 (as 

cyanocobalamin-0.0030 mg) – 3 mcg, Biotin (in form of D-Biotin-0.05 
mg) – 50 mcg, Vitamin C (in form of Ascorbic acid-180 mg) – 180 mg, 
Calcium (in form of Calcium carbonate granulation 95%; Calcium-D-

pantothenate; Sodium Selenite 0.95% (trituration in calcium 
carbonate)) – 120 mg, Magnesium (in form of Magnesium sulphate 

dihydrate; Magnesium carbonate 90%) – 80 mg, Iron (in form of Ferric 
pyrophosphate -56.9 mg) – 14 mg, Copper (in form of Cupric citrate 
hemipentahydrate-2.83 mg) – 1 mg, Iodine (in form of Iodine 5% 

trituration (equivalent to potassium iodide-3 mg)) – 150 mcg, Zinc (in 

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Sorbitol, Isomalt, Betacarotene 1%, 
Orange juice flavour (Ultraseal PHQ-141809), 
Sodium carbonate anhydrous, Crospovidone, 
Dub hydrolub, Sodium chloride, Passion fruit 
flavour Ultraseal (PHQ-141810), Aspartame, 
Potassium acesulfame, Beet red juice powder

Delpharm Gaillard Fransa 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Multivitamin Aktivi, 

(fışıldayan tablet №15)  adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun (tərkibə aid sənədə istinad olaraq) yazılsın.

Syena Kapsul 20+20

Soft gelatin capsule: Fish Oil - 500 mg (DHA - 120 mg, EPA - 180 mg), 
Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 1.65 mg, Vitamin E (as DL-α-

Tocopheryl acetate) - 30 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) - 10 mcg, 
Vitamin C (Ascorbic Acid) - 100 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

Hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as 
Niacin) - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 4 mg	

Hard gelatin capsule: Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, Folic 
acid (as Pteroylglutamic acid) - 400 mcg, Biotin - 100 mcg, Vitamin B5 
(as Pantothenic acid) - 10 mg, Calcium (as Calcium citrate) - 21 mg, 

Magnesium (as Magnesium citrate) - 16 mg, Ferrous (as Ferrous 
fumarate) - 6 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 15 mg, Copper (as Copper 
glycinate) - 2 mg  İodide (as Potassium İodide) - 140 mcg  Manganese 

Natural gelatin, Cornstarch	 Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Syena (kapsul №40) adlı məhsul omeqa 3 yağ 

turşuları, vitamin və mineralların 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. 



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

Targetam Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən göndərilmiş 28.02.2022 -ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi 

ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Targetam (Daxilə qəbul 
üçün məhlul, 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 sarımtıl qəhvəyi rəngli, 
şəffaf, xarakterik qoxulu məhlul (Sertifikata əsasən rəngsiz olmalıdır.), 

sıxlığı 1.0546 q/ml  (1.2 - 1.5 q/ml) olaraq aşkar edilmişdir.Bu da 
normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə uyğun deyil.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Tempus toz 30

L-arginine - 1000 mg, L-carnitine - 900 mg, Glutathione - 500 mg, 
Coenzyme Q10 -100 mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract - 

300 mg, Epimedium (Epimedium sagittatum) root dry extract - 300 mg, 
Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 200 mg, Muira puama bark 
dry extract - 200 mg, Carob (Ceratonia siliqua) seed dry extract - 100 

mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acetate) - 40 mg, Folic acid - 0.5 
mg, Zinc glutamate (eq. to 15.48 mg elemental Zinc) - 50 mg, Selexen 

Cranberry concentrate, Stevia dry extract, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tempus (toz, saşe № 30) adlıı 

məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Tiregut Tablet 4 x 10
Lycopus europaeus herb dry extract- 100 mg; Laminaria saccharina  

thalli dry extract- 200 mg; Leonurus cardiaca herb dry extract- 50 mg; 
Crataegus laevigata flores dry extract- 50 mg

Lactose monohydrate Roslina Karpat Ukrayna 13.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiregut(tablet, № 40) adlı  məhsul 
qalxanabənzər vəzinin 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:İstifadə qaydaları  və  Laminaria saccharina yosunun xammalı 

rəyə uyğun olaraq təqdim olunsun.

Travent toz 1 Ornithine hydrochloride - 750 mg, Arginine aspartate - 750 mg, 
Phosphatidylcholine (30 %) - 100 mg Silica, Citric acid, Sorbitol, Flavouring Naturmed İlaç Kimya ve 

Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travent (toz, saşe №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.

Tripto Forte + Tablet 3 x 10

Magnesium oxide - 100 mg, L-Phenylalanine - 120 mg, Hypericum 
perforatum herb dry extract - 100 mg, Passiflora incarnata flower dry 
extract - 100 mg, Crataegus oxycantha leaf and flower extract - 100 
mg, Valeriana officinalis root dry extract - 70 mg, L-Tryptophan - 60 

mg, Crocus sativus flower dry extract - 30 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
cellulose, Hydroxypropylmethyl cellulose, Stearic 

acid, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty 
acids, Colorants: E171, E124

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

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

Trised Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 25  ml

Valerian (Valeriana officinalis) root tincture (1:10) – 2.5 ml, Motherwort 
(Leonurus cardiaca) herb tincture (1:10) – 10 ml, Hawthorn  

(Crataegus monogyna) fruit tincture (1:20) – 10 ml, Lemon balm 
(Melissa officinalis) leaf tincture (1:10) – 2.5 ml

ayrıca göstərilməmişdir "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trised  (məhlul 25 ml) adlı məhsul 

MSS 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.

Tuheksan Kapsul 2 x 30 Fish oil - 1000 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin E (as 
alpha- tocopherol acetate) - 6 mg, Zinc gluconate - 5 mg Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 29.04.2022 Müsbət

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

vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Uni-C Tablet 3 x 10 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 500 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uni-C (tablet N30) adlı məhsul C 
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.

Uni-С Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uni-C (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul C 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.

Uranvit Kapsul 1

Vitamin A (as Retinol palmitate) - 800 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
50 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as 

Tocopherol acetate) - 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 4 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 

20 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) - 10 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 9 mcg, Vitamin H (Biotin) - 70 mcg, Vitamin K (as 
Phylloxinone) - 50 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) - 80 mg, Iron 
(as Iron (II) sulfate) - 20 mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide) - 
40 mg, Potassium (as Potassium citrate) - 40 mg, Zinc (as Zinc sulfate) 

- 25 mg  Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg  Iodine (as 

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Silicium dioxide, Gelatine "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uranvit  (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.



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

Urinоn-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. A.Ş Türkiyə 12.04.2022 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.

Urosanin Kapsul 1

Vaccinium oxycoccus fruit dry extract - 50 mg, Taraxacum officinale 
root dry extract - 50 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 50 mg, 
Polygonum aviculare herb dry extract - 50 mg, Rosa canina fruit dry 

extract - 50 mg, Betula pendula leaf dry extract - 50 mg, Mentha 
piperita leaf dry extract - 50 mg, Zea mays silk dry extract - 30 mg, 

Sodium citrate - 15 mg, Potassium citrate - 15 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urosanin (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.

Uşaqlar üçün balıq yağı (moruq dadlı) Kapsul 1 Ocean fish oil - 246.75 mg
Mixed tocopherols, Ascorbyl palmitate, Natural 
flavouring " Raspberry", Capsule shell (Gelatin, 

Glycerine, Starch, Water, Natural dye "Carmine")
Polyaris MMC Rusiya 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uşaqlar üçün balıq yağı (moruq dadlı)  
(kapsul, №100) adlı məhsul omeqa-3 polidoymamış yağ turşularının, o 

cümlədən, eykozapentaen və dokozaheksaen turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Uşaqlar üçün balıq yağı (multimeyvə 
dadlı) Kapsul 1 Ocean fish oil - 246.75 mg

Mixed tocopherols, Ascorbyl palmitate, Natural 
flavouring "Multi fruit", Capsule shell (Gelatin, 

Glycerine, Starch, Water, Natural dye 
"Riboflavin")

Polyaris MMC Rusiya 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uşaqlar üçün balıq yağı (multimeyvə 

dadlı) (kapsul, №100) adlı məhsul omeqa-3 polidoymamış yağ 
turşularının, o cümlədən, eykozapentaen və dokozaheksaen turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Uşaqlar üçün balıq yağı (portağal dadlı) Kapsul 1 Ocean fish oil - 246.75 mg

Mixed tocopherols, Ascorbyl palmitate, Natural 
flavouring "Orange", Capsule shell (Gelatin, 

Glycerine, Starch, Water, Natural dye "Carmine", 
"Cucurmin", "Riboflavin")

Polyaris MMC Rusiya 06.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uşaqlar üçün balıq yağı (portağal 

dadlı) (kapsul, №100) adlı məhsul omeqa-3 polidoymamış yağ 
turşularının, o cümlədən, eykozapentaen və dokozaheksaen turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Vagoslan Tablet 3 x 15

Crateagus monogyna fruit extract – 40 mg, Calcium lactate – 30 mg 
(eq. to 3.9 mg elemental Calcium), Melissa officinalis leaves extract– 

30 mg, Valeriane officinalis root extract – 30 mg, Magnesium citrate – 
50 mg (eq. to 17 mg elemental Magnesium)

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Silicone dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 14.04.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Yurdum-2014 MMC  28.03.2022ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyə “AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd” 

şirkətinin istehsalı olan 2220002 seriyalı Vagoslan (tablet № 45) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 
olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

-	Dezinteqrasiya müddəti: 2 saat 20 dəq (maks. 60 dəq) NS-ə əsasən 
uyğun deyil.	

Eyni zamandan Crateagus bitkisinin növü göst ərilməmişdir 
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.

	

VeNatura Kversetin Kapsul 1 Quercetin- 150 mg
Cellulose(E 460), Hydroxypropyl methyl 

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

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 06.04.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul kversetinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura L-karnitin və taurin Daxilə qəbul üçün məhlul 20 x 25 ml L-carnitine - 1500 mg, Taurine - 210 mg
Pure water, Malic acid (E 296), Xanthan gum (E 

415), Potassium sorbate (E 202), Strawberry 
flavour, Stevia (Stevia rebaudiana)- leaf

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.04.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura L-karnitin və taurin (daxilə 

qəbul üçün məhlul, № 20) adlı məhsul L-karnitin və taurinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibindəki 

təsiredici inqredient olan L-karnitinin dozası (1500 mg) gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (900 mq-dan çox olmamalıdır).

VeNatura Resveratrol Kapsul 1 Resveratrol - 150 mg
Cellulose (E 460), Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Hydroxypropyl methyl cellulose (E 
464), Magnesium salts of fatty acids (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 11.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Resveratrol (kapsul N30) 

adlı məhsul resveratrol maddəsinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd 1: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin
Qeyd: Qablaşdırma formasında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.



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

VeNatura Ultra Omega 3 Yumşaq kapsul 1 Fish oil (Omega-3 - 1152 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 576 mg, 
DHA (Docosahexaenoic) - 432 mg) - 1440 mg

Edible gelatin (Bovine gelatine), Deionized water, 
Glycerol (E 422), Tocopherol-rich extract (E 306) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Ultra Omega 3 (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.

VeNatura Zeaksantin, Lütein, Resveratrol 
və C Vitamini Kapsul 1

Vitamin C (as L-ascorbyl 6-palmitate) - 60 mg, Lutein (as Lutein 
mixture:  Safflower (Carthamus tinctorius) oil, Lutein, Alpha-tocopherol 

(E 307)) - 10 mg, Zeaxanthin (as Zeaxanthin mixture: Safflower 
(Carthamus tinctorius) oil, Zeaxanthin) - 2 mg, Resveratrol - 10 mg, 

Sunflower seed oil, Bovine gelatin (edible 
gelatin), Glycerol (E 422), Sorbitol (E 420), 

Deionized water, Iron oxide (black) (E 172), Iron 
oxide (red) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Zeaksantin, Lütein, 

Resveratrol və C Vitamini  (kapsul, №30) adlı məhsul gözün görmə 
qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası və dozası rəyə uyğun qeyd olunsun.

Vestapol Forte Tablet 3 x 10

Gamma aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glutamic acid - 100 mg, 
Glycine - 100 mg, Magnesium lactate - 50 mg, Inositol - 100 mg, 

Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 5 mg, Folic acid - 

400 mcg

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

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vestapol Forte (tablet №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vestliver Kapsul 3 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry 
extract - 60 mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helichrysum 

arenarium flower dry extract - 50 mg, Activated carbon - 10 mg, 
Tocopherols (Vitamin E) - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids, Gelatine

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 21.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vestliver (kapsul № 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. 

Vikoamin Şərbət 150 ml

L-Arginine - 1.5 mg, L-cysteine - 1.5 mg, L-Histidine - 1 mg, L-
Isoleucine - 1.5 mg, L-Leucine - 4 mg, L-Lysine - 5 mg, L-Methionine - 
2 mg, L-Phenylalanine - 1.5 mg, L-Threonine - 1 mg, L-Tryptophane - 
1.5 mg, L-tyrosine - 1.5 mg, L-Valine - 1.5 mg, Vitamin C - 120 mg, L-
Alanine - 1.5 mg, L-Asparagine - 1.5 mg, L-Aspartic acid - 1.5 mg, L-
glutamic acid - 1.5 mg, L-Glutamine - 1.5 mg, L-Glycine - 2.5 mg, L-

Serine - 1.5 mg, L-Proline - 1.5 mg

Oligofructose, Stevia, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 29.04.2022 Müsbət

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

məhsul C vitamininin 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.

Vikofer Şərbət 150 ml Iron(III)-hydroxide polymaltose – 40 mg, Folic acid – 100 mcg, 
Cyanocobalamin – 9 mcg, Ascorbic acid – 15 mg

Oligofructose, Stevia dry extract, Methylparaben, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 29.04.2022 Müsbət

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

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

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

Vilen Şərbət 100 ml
Riboflavin 5’-Phosphate Sodium - 0.92 mg, Calcium D-Pantothenate - 6 
mg, Pyridoxine Hydrochloride - 1.07 mg, Cyanocobalamin - 1.45 mcg, 

Nicotinamide - 11.2 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Flavouring, 
Citric acid

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vilen (şərbət, 100 ml, Seriya nömrəsi: 
22010072; İstehsal tarixi: 10.01.2022; Son istifadə tarixi: 10.07.2024) 
adlı məhsul bəzi B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Vimа L Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 0.5 mg, L-lysine - 
2.5 mg, L-tryptophane - 0.5 mg, L-methionine - 0.8 mg, L-

phenylalanine - 0.5 mg, L-valine - 0.5 mg, L-glutamine - 0.25 mg, 
Ascorbic acid (Vitamin C) - 75 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 0.2 mg 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vimа L (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin və aminturşuların 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.

Vinamix Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Vitamin A (as Retinol) - 1000 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 
(as Niacinamide) - 2,5 mg, Vitamin B5 (as D- calcium pantothenate) - 

0,25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 0.001 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 10 
mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 100 IU, Vitamin E (as D-alpha-

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Blackberry 
aroma, Xanthan gum, Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

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

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

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

Vitacom Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

Vitamin A (as Retinol) - 1000 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 
(as Niacinamide) - 2,5 mg, Vitamin B5 (as D- calcium pantothenate) - 

0,25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 0.001 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 10 
mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 100 IU, Vitamin E  - 0.75 mg, 

Folic acid - 0.1 mg, Zinc sulfate - 1 mg, L-carnitine tartrate - 150 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan 
gum, Blackberry aroma, Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 12.04.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd: a)Qablaşma üzərində ingilis dilində tərkib rəyə uyğun qeyd 
edilsin.	

b) İstifadə üzrə təlimatda vitamin B1-in daxilolma forması düzgün 
göstərilsin

VitaD3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3 1.0 MIO /liquid - 240 mg (1 drop/200 IU (5 mcg))

Deionized water, Citric acid, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Glycerin, Sugar, Polyoxyl 40 
hydrogenated castor oil, Liquid banana flavour

APHARMA Sağlık Ürünləri A.Ş. Türkiyə 01.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaD3 (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitaglukan Şərbət 100 ml

 Beta Glucane- 60mg; Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride )- 0.1mg; 
Vitamin B3 (Nicotinamide)- 1.4mg; Vitamin B5 (Pantothenic acid)- 0.5 

mg; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)- 0.2 mg; Vitamin B7 (Biotin)- 
1.3 mcg; Vitamin B9 (Folic acid) 10 mcg; Vitamin B12 

(Cyanocobalamin)- 0.1 mcg; Vitamin C (Ascorbic acid)-30 mg.

Water, Blueberry juice, Oligofructose, 
Stevia,Cetraria islandica concentrate Saşera-Med MMC Rusiya 19.04.2022 Müsbət

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

məhsul  immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran  vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Vitamin С Ulutan Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) – 900 mg
Citric acid, Tartaric acid, Sucrolose, Sodium 

bicarbonate, Orange flavor, Polyvinylpyrrolidone 
K30, Aerosil

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin С Ulutan (fışıldayan tablet, 

N20) 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.

Vocalzone Throat Pastilles Original Sorma Pastil 2 x 12 Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 
mg

Crystal tex 85, Gum Acacia, Sugar granulated, 
Glucosa syrup, Sorbitol, Sucralose, Liquorice 

extract Powder, Lemon oil flavour, Honey 
flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable carbon, 

Vegex nc 2c WC mct, Carantho Anthocyanin 
E163, Capol 42-4872UK

Ernest Jackson & Co. Limited 
(for Kestrel Medical Limited)  Birləşmiş Krallıq 12.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vocalzone Throat Pastilles Original  
(Sorma Pastil №24) adlı məhsul  boğazda yaranan qıcıqlanmanı və 

quruluğu aradan qaldırmağa kömək 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. 

Volufill Contour inyeksiya üçün gel 1 x 10 ml Sodium hyaluronate -  25 mg, Phosphate-buffered saline,pH 7 -  q.s Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 14.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Volufill Contour, 10ml inyeksiya üçün 
gel, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Volufill Firm inyeksiya üçün gel 2 x 2 ml Sodium hyaluronate -  25 mg, Phosphate-buffered saline,pH 7 -  q.s Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 14.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Volufill Firm, 2ml inyeksiya üçün gel, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N2" adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Volufill Grand inyeksiya üçün gel 2 x 1 ml Sodium hyaluronate -  25 mg, Phosphate-buffered saline,pH 7 -  q.s Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 14.04.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Volufill Grand, 1ml inyeksiya üçün gel, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N2" adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Whey Aminos Tablet 1

L-Alanine – 5.4 g, L-Arginine - 2 g, L-Aspartic Acid - 11.7 g, L-Cysteine 
– 2.5 g, L-Glutamic Acid – 17.1 g, L-Glycine – 1.7 g, L-Histidine – 1.5 

g, L-Isoleucine – 5.1 g, L-Leucine – 9.9 g L-Lysine – 9.2 g, L-
Methionine – 2.3 g, L-Phenylalanine – 3.1 g, L-Proline – 6 g, L-Serine – 
5.3 g, L-Threonine - 7.4 g, L-Tryptophane - 2 g, L-Tyrosine – 2.9 g, L-

Valine – 5 g

Magnesium salts of fatty acids, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 19.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Aminos  (tablet №300) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Xromopik Kapsul 3 x 10 Chromium (as Chromium picolinate) - 200 mcg Gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2022 Müsbət

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

XK1221, istehsal tarixi: 01.12.2021, son istifadə tarixi: 01.12.2024) 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.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans Tablet 1 Capstone Nutrition LLC ABŞ 31.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“Filuet Azərbaycan MMC” tərəfindən göndərilmiş 14.02.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, ABŞ-ın “Capstone Nutrition LLC” 

şirkətinin istehsalı olan Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans (tablet 
№) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun orta çəkisi 1489.4 mq (1402 -- 1459 mq), dezinteqrasiya 

müddəti 1 saat 55 dəq. ( maks. 30 dəq. 0.1 N HCl ), sərtlik 38.14 kPa ( 
26-33 kPa) olaraq aşkar edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd 

edilən göstəriciyə uyğun deyil.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Yantarex Kapsul 3 x 10
Succinic acid – 200 mg, L-carnitine – 85 mg, Coenzyme Q10 – 50 mg, 

Magnesium oxide – 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract– 60 mg, 
Garlic (Allium sativum bulb dry extract) – 50 mg

Calcium stearate, Capsule Verteks MMC Ukrayna 13.04.2022 Müsbət

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

beynin və orqanizmdə qan dövranının yaxşılaşdırması 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

Yod-Aktiv Plus Tablet 4 x 10 Potassium iodide - 0.065 mg dry milk; potatostarch; lactose; calcium sterate 
(E470); carboxymethyl cellulose(E466).  Farmakom PTF MMC Ukrayna 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yod aktiv plus(tablet  N 40) adlı  

məhsul Yodun əlavə mənbəyi  kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 
hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Zefol-A Kapsul 2 x 15 Folic acid ( Pteroylmonoglutamic acid ) - 400 mcg Magnesium stearate (Fatty acid magnesium 
salts), Inulin (fiber), Gelatin Solepharm LTD Latviya 14.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zefol-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 dərman 

vasitəsi deyil.



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

Zekamin+ Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 0.5 mg, L-lysine - 
2.5 mg, L-tryptophane - 0.5 mg, L-methionine - 0.8 mg, L-

phenylalanine - 0.5 mg, L-valine - 0.5 mg, L-glutamine - 0.25 mg, 
Ascorbic acid (Vitamin C) - 75 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 0.2 mg 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekamin+ (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin və aminturşuların 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.

Zeolimed Kapsul 4 x 15 Zeolite (Clinoptilolite) - 2.54 g Vegetable magnesium stearate, 
Hydroxypropylcellulose Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 13.04.2022 Müsbət

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

mineralların təbii 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.

Zeqnus Kapsul 3 x 10

Vitex agnus castus fruits dry powder - 200 mg, Indole-3-carbinol (from 
Brassica oleracea) - 150 mg, Green tea (Camelia sinensis) leaf ext. - 50 
mg, Soybean (Glycine max seed dry extract (%40 soy isoflavones) - 30 

mg, Broccoli (Brassica oleracea italica) leaves extract - 100 mg

Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.04.2022 Müsbət

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

qadın sağlamlığını möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Zinco Green Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Zinc sulfate heptahydrate - 17.69 mg, Ascorbic acid - 10 mg
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan 

gum, Glycerin (vegetable based), Deionized 
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinco Green (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul C vitamini və sink mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Ziron Tablet 3 x 10 Ferrous gluconate (Iron - 19 mg) - 151.78 mg, Folic acid - 200 mcg, 
Cyanocobalamin - 2 mcg, L - ascorbic acid - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpryrrolidone, 
Crosslinked sodium carboxy methyl cellulose, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide                                                                                                                                                                               

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 26.04.2022 Müsbət

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

vitamin və minerallarin 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.
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