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

Acidekzol Tablet 5 x 10

Taraxacum officinale root extract - 126 mg, Glycyrrhiza 
glabra root extract - 120 mg, Coral lime - 120 mg, Shell 
lime - 210 mg, Piper longum fruit extract - 60 mg, Piper 

nigrum fruit extract - 60 mg, Emblica officinalis fruit 
extract - 60 mg, Asperagus racemosus root extract - 60 

mg, Zingiber officinalis root extract - 30 mg, 
Cinnamomum iners leaves extract - 30 mg, Elettaria 
cardamomum seed extract - 30 mg, Aegle marmelos 

fruit extract - 30 mg

Maize starch, Dibasic 
calcium phosphate, 

Povidone, Demineral water, 
Colloidal silicon dioxide, 

Crospovidone, 
Croscarmellose sodium, 
Purified talc, Magnesium 

stearate

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidekzol (tablet № 50) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: WA21043, istehsal tarixi: 14.05.2021, 

son istifadə tarixi: 14.04.2024) həzm 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "Asperagus racemosus root extract" inqredientinin 
miqdarında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Acidekzol Tablet 5 x 10

Taraxacum officinale root extract - 126 mg, Glycyrrhiza 
glabra root extract - 120 mg, Coral lime - 120 mg, Shell 
lime - 210 mg, Piper longum fruit extract - 60 mg, Piper 

nigrum fruit extract - 60 mg, Emblica officinalis fruit 
extract - 60 mg, Asperagus racemosus root extract - 60 

mg, Zingiber officinalis root extract - 30 mg, 
Cinnamomum iners leaves extract - 30 mg, Elettaria 
cardamomum seed extract - 30 mg, Aegle marmelos 

fruit extract - 30 mg

Maize starch, Dibasic 
calcium phosphate, 

Povidone, Demineral water, 
Colloidal silicon dioxide, 

Crospovidone, 
Croscarmellose sodium, 
Purified talc, Magnesium 

stearate

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidekzol (tablet № 50) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: WA21042, istehsal tarixi: 14.05.2021, 

son istifadə tarixi: 14.04.2024) həzm 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "Asperagus racemosus root extract" inqredientinin 
miqdarında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Akut Broncho Şərbət 150 ml

Thymus vulgaris herb dry extract - 80 mg; Althaea 
officinalis root dry extract - 200 mg; Echinácea purpúrea 

herb dry extract - 80mg; Tussilago farfara leaf dry 
extract - 200 mg;Propolis extract - 220 mg.

sugar syrup, sodium 
benzoate, purified water. Fito Lab MMC Azərbaycan 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Akut Broncho  (şərbət, 150 

ml) adlı bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  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.

Alvumrelax Şərbət 150 ml

Foeniculum vulgare fruit’s essential oil – 2.9 
mg;Matricaria recutita flower’s essential oil - 2.7 mg



Sorbitol solution 70%, 
glycerin Vegetable,dextrose, 
Potasium sorbate, Purified 

water.


Fito Lab MMC Azərbaycan 13.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Alvumrelax (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul  uşaqlarda həzm prosesini 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.

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 11.08.2021 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: Köməkçi maddələr istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş 
tərkibə dair sənədə əsasən göstərilsin.

Aminostyl Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

L - arginine - 1.2 mg, L - histidine - 0.7 mg, L - 
isoleucine - 1.18 mg, L - leucine - 3.66 mg, L - lysine - 5 
mg, L - methionine - 1.84 mg, L - phenylalanine - 1 mg, 

L -threonine - 0.85 mg, L - tryptophan - 1 mg, L - valine - 
1.34 mg, L - alanine - 1 mg, L - asparagine - 1 mg, L - 
aspartic acid - 1 mg, L - cysteine - 1 mg, L - glutamic 
acid -  1 mg, L - glutamine - 1 mg, Glycine - 2 mg, L - 
serine - 1 mg, L - tyrosine - 1 mg, L - proline - 1 mg, 

Vitamin C - 100 mg

Sucralose, Glycerol, 
Flavouring,  Potassium 

sorbate, Sodium 
benzoate,Citric acid, Water

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 17.08.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1:Qablaşma və istfadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun 
qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "təsiredici maddələr"  
bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy tarixi və nömrəsi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.



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

Anivar Kapsul 1
Glucosamine sulfate - 300 mg, Chondroitin sulfate - 100 

mg, Methylsulfonylmethane - 400 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 100 IU, Hyaluronic acid - 1.75 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Natural gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 05.08.2021 Müsbət

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

Anti Simbioz Şərbət 100 ml

Pumpkin seed extract (Cucurbita moschata) – 300 mg, 
Sweet Orange Peel Extract (Citrus sinensis) – 100 mg, 
Eucalyptus globulus leaf extract – 100 mg, Walnut shell 

extract (Juglans nigra) – 100 mg, Grapefruit extract 
(Citrus paradise) – 30 mg, Peach extract (Prunus 

persica)– 20 mg

Deionized water, Tuttifrutti 
flavor, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Xanthan gum

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 23.08.2021 Müsbət


Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anti Simbioz (şərbət 100 ml) 
adlı məhsul qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Antiage Cocktail İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

DEANOL BITARTRATE 3%, LEVOCARNITINE 3%, 
PIRUVIC ACID 2%, SODIUM HYALURONATE 0.5%, 
(Acetyl hexapeptide-3) ARGILERINE 0.05%, AQUA 

91.45%

Ayrı geyd edilməyib Dermoaroma Italy SRL. İtaliya 24.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Antiage Cocktail, inyeksiya üçün 
məhlul, 5ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №20" adlı məhsul 

kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Aqufill Medium inyeksiya üçün gel 1 ml Crosslinked Hyaluronic Acid - 20mg/ml

Sodium Chloride (NaCl), 
Sodium phosphate 

monobasic dehydrate, 
Sodium phosphate dibasic 
dehydrate, Purified Water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 20.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Aqufill Medium, inyeksiya üçün 
gel, 1.0 ml x 1, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

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

dərman vasitəsi deyil.

Avakid Şərbət 150 ml

Ferrous gluconate - 10 mg, Selenium - 10 mcg, Zinc - 5 
mg, Iodine - 50 mcg, Vitamin E (as Alpha tocopherol) - 7 
mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.2 mg, Vitamin C 
(as L-Ascorbic Acid) - 100 mg, Vitamin B1 (Thiamin) - 1 

mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1 mg, Folic Acid (as 
Calcium L-methylfolate) - 100 mcg

Distilled Water, Gycerin 
(E422), Suclarose (E955), 
Orange Flavor, Potassium 

Sorbate

Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş Türkiyə 24.08.2021 Müsbət

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

məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Batrolen Kapsul 5 x 4 Saccharomyces boulardii - 5 x 10⁹ CFU, Chamomile 
(Matricaria chamomilla) extract - 100 mg, Inulin - 50 mg

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatin, Titanium 

dioxide
SIA "Primea" Latviya 04.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Batrolen (kapsul №20) 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.

BCAA 2:1:1 Powder - Peach 
Mango toz 500 q L-leucine – 2 g, Valine – 1 g, L-Isoleucine – 1 g 

Flavouring (Carriers 
(Maltodextrin, Modified 

starch), Flavouring 
Substances, Flavouring 

Preparations, Curcuma oil 
extract, Colour (Beet 

concentrate), Citric Acid, 
Sucralose

Myprotein (The Hut 
Group company) İngiltərə 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 2:1:1 Powder - Peach 
Mango  (toz 500 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.

Betaben Kapsul 1 Beta glucan - 180 mg
Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate, 
Natural gelatin

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 10.08.2021 Müsbət

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

məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Betastim Şərbət 150 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 65 mg, Propolis 
extract - 30 mg

Glycerol, Sucralose, 
Xanthan gum, Sodium 
saccharin, Citric acid, 

Raspberry flavor, Deionized 
water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. İth. 
İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betastim (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Tərkib istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə aid 
sənədə əsasən göstərilsin.



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

Bien Şərbət 200 ml

Vitamin A (as a retinol acetate) – 200 mcg, Vitamin D3 – 
10 mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 5 mg, 

Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 10 mg, Vitamin B1(as 
Thiamine hydrochloride)  – 0.7 mg, Vitamin B2 

(Riboflavin) – 0.8 mg, Vitamin B3 (as Niacin) – 8 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  – 0.8 mg, 

Vitamin B5 (as calcium-d-pantothenate) – 2 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Folic acid – 100 
mcg, lron (as Ferrous Fumarate) – 5 mg, Zinc (as Zinc 

acetate) – 4 mg, Copper (as Соррег Sulfate) – 150 
mcg, İodine (as potassium iodine) – 40 mcg, Malt 

extract – 500 mg

Xanthan gum, Sorbitol, 
Citric acid, Sodium 

benzoate, Glycerine, 
Sucrose, Orange Essence 

Oil, Purified water 

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bien (şərbət 200 ml) (Seriya 

nömrəsi: WF21278; İstehsal tarixi: 06.05.2021; Son istifadə 
tarixi: 06.04.2024) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

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

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

Bifidion toz 1
Fructooligosaccharide - 120 mg,  Lactobacillus 

acidophilus - 2 x 10⁹ CFU,  Bifidobacterium bifidum - 2 x 
10⁹ CFU

Mannitol (E 421), 
Strawberry flavor

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifidion (toz/saşe № 14) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Bifidumbakterin
Məhlul hazırlamaq 

üçün toz və ya 
məsaməli kütlə

2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less 
than 5 x 10⁷ CFU

Saccharose, Sodium citrate, 
Dextran FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 26.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİFİDUMBAKTERİN (flakon, 
məhlul hazırlamaq üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) (Seriya 

nömrəsi: 20121A2; İstehsal tarixi: 12.01.2021; Son istifadə 
tarixi: 12.01.2023) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 

tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Bifidumbakterin
Məhlul hazırlamaq 

üçün toz və ya 
məsaməli kütlə

2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less 
than 5 x 10⁷ CFU

Saccharose, Sodium citrate, 
Dextran FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 26.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİFİDUMBAKTERİN (flakon, 
məhlul hazırlamaq üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) (Seriya 
nömrəsi: 30221; İstehsal tarixi: 16.02.2021; Son istifadə tarixi: 
16.02.2023) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Big Max Collagen toz 300 q
Fito Farma İlaç İçecek 

Kozmetik ve Kimya San. 
Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 19.08.2021
Xitam 
verilən 

müraciətlər

  Fizikki şəxs  Nəcəbov Elmir Məhərrəm oğlunun 30.04.2021 il 
tarixli   məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Fito 

Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.” 
şirkətinin istehsalı olan B IG  M A X  C O LLA G E N  (toz, 300 	qr )   

adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı 
məhsula dair  müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 

deyil. Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun  tərkibində 

göstərilən askorbin turşusunun(C vitamini) təyini qeyri məqbul 
nəticə verm işdir.

Həmçinin, qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda BFMQƏ-nin 
tərkibinn yazılışında kobud səhv buraxılmışdır: C vitamini iki  

müxtəlif adla 12 qr və 16 qr m iqdarda göstərilm işdir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 

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

olunmur.



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

Bilivent Kapsul 3 x 10
Artichoke extract (Cynara scolymus L.) standardized to 

cynarine NMT 5% - 500 mg, Skimmed soya lecithin, 
contains 21% of phosphatidyl choline - 100 mg

Gelatin, Magnesium 
stearate (E 470b), Silicon 
dioxide (E 551), Titanium 

dioxide

Biofaktor Sp.zo.o Polşa 30.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 00105210; İstehsal tarixi: 01.05.2021; Son 
istifadə tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul qaraciyərin funksiyasını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Bio Calma Tablet 3 x 10

Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 100 mg, Crataegus sp.leaf 

extract - 50 mg, Passiflora incarnata flower extract - 100 
mg

Microcrystalline cellulose, 
Lactose monohydrate, 

Calcium stearate
Bioterra MMC Belarus 30.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio Calma (tablet № 30) adlı 
məhsul MSS-nin faəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Bioarginina orale vials / 
Bioarginin daxilə qəbul üçün 

məhlul

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 20 ml L-arginine - 1.66 g

Citric acid, Sucrose, 
Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Flavour, Lemon 

flavour, Purified water

Farmaceutici Damor 
S.p.A İtaliya 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bioarginina orale vials / 
Bioarginin daxilə qəbul üçün məhlul (məhlul, № 20 x 20 ml) 

(Seriya: BA2101A, istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 
30.04.2024) adlı məhsul L-Arginin amin 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.

Bio-Kalsi Şərbət 100 ml Calcium chloride-5 gr

Diospyros kaki fruit juice, 
distilled water, sucrose, 
citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate 
(E211), glycerin (E422). 

Herba Flora MMC Azərbaycan 12.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio- Kalsi (şərbət, 100 ml) 
adlı  məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəsi kimi tövsiyə 

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

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd:"İstifadə sahəsi və göstərişlər" rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Bio-Laks Şərbət 100 ml Planatago major leaf liquid extract - 14 ml, Foeniculum 
vulgare fruit distillate - 8 ml

Prunus armeniaca fruit juice, 
Prunus domestica fruit juice, 

Distilled water, Sucrose, 
Citric acid (E330), Pectin 
(E440), Sodium benzoate 
(E211), Glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 06.08.2021 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq sistemində peristaltikanı tənzimləyən 
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.

Branomix-S Kapsul 3 x 10

GABA - 150 mg, Glycine - 50 mg, Inositol - 40 mg, 
Ginkgo biloba leaves extract (eq. to 7.2 mg of flavone 
glycosides and 1.8 mg of terpen lactone) - 30 mg, L-5 
hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed 

extract) - 15 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin
NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 30.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Branomix-S (kapsul, №30) 

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Branotrop-L Kapsul 3 x 10

GABA - 150 mg, Glycine - 50 mg, Inositol - 40 mg, 
Ginkgo biloba leaves extract (eq. to 7.2 mg of flavone 
glycosides and 1.8 mg of terpen lactone) - 30 mg, L-5 
hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed 

extract) - 15 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin
NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 30.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Branotrop-L (kapsul, №30) 

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

Broncho Kof Şərbət 150 ml

Althaea officinalis root dry extract - 180 mg;Tussilago 
farfara leaf dry extract - 200 mg; Plantago major leaf dry 

extract - 10 mg; Propolis extract - 140 mg.
sugar syrup, sodium 

benzoate, purified water. Fito Lab MMC Azərbaycan 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Broncho Kof (şərbət, 150 ml) 
adlı bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  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.

Calomin daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate 
heptahydrate - 100 mg, Vitamin B8 - 100 mg, Vitamin 

D3 - 10 mcg

Peppermint oil, Guar gum, 
Glycerin, Tricalcium 

phosphate, Citric acid 
monohydrate, Deionized 

water, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan 

gum, Food color agent

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calomin (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul kalsium 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.

Cefavit D3 1000 BV örtüklü tablet 3 x 20 Cholecalciferol(Vitamin D3)- 25 mcg(eqv. to 1000 İU)

microcrystalline 
cellulose,dicalcium 

phosphate, hydroxypropyl 
methyl cellulose,calcium 
carbonate,  cross-linked 
sodium carboxy methyl 

cellulose, powdered 
cellulose, magnesium salts 

of fatty acids, silicon dioxide, 
polyethylene glycol, 

maltodextrin, corn starch, 
sucrose.

Cefak KG Almaniya 18.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cefavit D3 1000 BV(örtüklü 
tablet  №  60) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 2101362 , istehsal 
tarixi: 01.04.2021, son istifadə tarixi: 01.04.2026)  D3 vitaminin 

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

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

Chela-Ferr Forte Kapsul 2 x 15

Iron (as ferrous bisglycinate) – 28 mg,  Vitamin C (as L-
ascorbic acid) – 40 mg, Folic acid (as 

pteroylmonoglutamic acid) – 400 mcg, Vitamin  B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin B12  (as 

Cyanocobalamin) – 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Magnesium 

salts of fatty acids, Gelatin, 
E171 

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chela-Ferr Forte (kapsul 
№30) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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



Cinkofer Kapsul 2 x 15

Iron fumarate (eq to Iron  - 40 mg ) - 141.98 mg, Zinc 
sulfate monohydrate (eq to Zinc - 10 mg ) - 27.47 mg, 

Vitamin C - 30 mg, Vitamin B12 - 0.001 mg, Folic acid - 
0.2 mg



Maltodextrin, HPMC A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 30.08.2021 Müsbət

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

məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Defaktor D Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Vitamin D3 (1 MIU/g) - 0.00263 g MCT oil Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Defaktor D ( daxilə qəbul 

üçün məhlul, 30 ml) (Seriya nömrəsi: 0104211; İstehsal tarixi: 
01.04.2021; Son istifadə tarixi: 01.10.2022) 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.

Delarest Şərbət 200 ml Lactulose - 60 ml Sorbitol 70 % Verteks MMC Ukrayna 13.08.2021 Müsbət

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

məhsul  bağırsaq peristaltikasını 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

Dendrit Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

Melatonin - 1 mg, Glycine - 25 mg, Magnesium sulphate 
- 3 mg, Pyridoxine hydrochloride - 1.6 mg, Riboflavin - 

0.1 mg

Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 25.08.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul yuxu prosesini yaxşılaşdırmaq 
və mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək 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 və öz tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 

deyil. 

DeVita Damcı 30 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 50000 IU (1 ml=20 drops, 1 
drop=83.3 IU) Sunflower oil

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DeVita (məhlul 30 ml) adlı 

məhsul D vitaminin 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.

Devitor Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml Vitamin D3: 30 ml -  120 mg-120000 İU (1 drop-100 IU)

Deionized water, Sugar, 
Glycerine, Kolliphor RH-40, 

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric 

acid ,Liquid Banana flavour

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən  Devitor(Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 

ml) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: 21263 , istehsal tarixi: 
01.05.2021, son istifadə tarixi: 01.05.2023)   D vitaminin  əlavə 

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

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

Dr. Asos Şərbət 150 ml

N-acetylcystein - 600 mg, Drosera Rotundifolia liquid 
extract - 256 mg, Thymus vulgaris herb liquid extract - 
250 mg, Zinc gluconate (eq.to Zinc - 15 mg) - 104.55 
mg, Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract - 50 mg

Sucralose, Glycerine, 
Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Orange flavour, 

Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 12.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Asos (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  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: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Drog Damcı 15 ml A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 24.08.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Sim Med Pharma MMC təfərindən  15.07.2021ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə  “Berko İlaç ve 

Kimya San. A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 21265 seriyalı Drog 
(məhlul 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda 
bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Məhlulun xarici görünüşü:  rəngsiz opalessensiyalı, xarakterik 

qoxulu maye (NS-də -- rəngsiz, şəffaf m aye) 

Məhlulun rəng və şəffaflığı: U YĞ U N  D E YİL.

Miqdari təyini: vit.D 3 -- 34239.75 İU /15m l  (50000 İU /15m l)  

         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 m əqsədəuyğun hesab olunm ur

D-Soft Kapsul 1 Cholecalciferol (Equal. 1000 IU Vitamin D3) - 1 mg, 
Menaquinon 7 (Equal. to 50 mcg Vitamin K2) - 11.11 mg

Sunflower oil, Gelatine, 
Glycerine, Deionized water

Pharma Rosso Gida 
İlaç Kozmetik Medikal 
San. Diş. Tic. Ltd. Şti. 

Türkiyə 25.08.2021 Müsbət

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

məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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



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

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 herb 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 root extract – 200 mg, Fructus 
Rosae extract - 200 mg, Castoreum extract – 100 mg, 

Trigonella foenum-graecum seed extract – 100 mg, 
Sinapis alba fruit extract – 100 mg, Curcuma longa root 
extract – 100 mg, Zingiber officinale root extract – 100 

mg, Hyaluronic acid – 100 mg, Glucosamine 
hydrochloride – 100 mg

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 18.08.2021 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: 02 , istehsal tarixi: 22.11.2020, son istifadə 
tarixi: 22.11.2023)   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.

EndoStabil Kapsul 4 x 15
Ulutan İlaç Kimya 

Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 13.08.2021
Xitam 
verilən 

müraciətlər


       “Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən 01.07.2021-ci il tarixli 

məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya 
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan EndoStabil 

(kapsul, №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, kapsulun orta çəkisi - 
941.5 mq (1008.0 - 1232.0 mq); tərkibi: 808.9 mq normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

   Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun təhlükəsizlik  və keyfiyyəti  baxımından onun istifadəsi 

məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Enes Forte Kapsul 3 x 10

Magnesium oxide – 99.5 mg, Ginkgo biloba leaf extract 
– 50 mg, Dimethylglycine – 50 mg, İnositol – 50 mg, 

Phosphatidylcholine – 50 mg, Phosphatidylserine – 20 
mg, Vitamin B1 (asThiamine Hydrochloride) – 4.8 mg, 
Vitamin B2 ( as Riboflavin Sodium Phosphate) – 2 mg, 

Vitamin  B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 2 mg, 
Vitamin B9 ( as Folic Acid) – 400  mcg, Vitamin B12  (as 
Cyanocobalamin) - 9 mcg, Gamma aminobutyric acid – 

50 mg

Magnesium 
stearate/Calcium stearate, 

Lactose
Verteks MMC Ukrayna 18.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enes Forte (kapsul №30) 

adlı məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Enzyflorin Kapsul 1 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 
mg, Aloe vera leaf dry extract - 50 mg Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzyflorin (kapsul № 30) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil. 

Factor D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) – 3333.33 IU (83.33 mcg) Olive oil, Potassium sorbate Bereket İlaç Kozmetik 

A.Ş Türkiyə 05.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Factor D3 (daxilə qəbul 

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.



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

Faqosporin toz və ya məsaməli 
kütlə

 5(flakon) x 
2(blister) 

spores and live microbial cells of Bacillus subtilis UKM B-
5007, Bacillus licheniformis UKM B-5514 - not less than 

1.1 · 10 (9) CFU

Crystalline sugar (sucrose), 
Mannitol FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Faqosporin (toz, flakon №    
10) adlı  məhsul məhsul  (Seriya nömrəsi: 50521A1 , istehsal 
tarixi:01.05.2021 , son istifadə tarixi: 01.05.2023)    bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsula dair müvafiq kliniki sinaqların nətiticələri və 
kifayət qədər ədəbiyyat icmalı təqdim olunduğu üçün rəydə 

göstərilən yaş həddinə icazə verilmişdir.

Faqosporin toz və ya məsaməli 
kütlə

 5(flakon) x 
2(blister) 

Spores and live microbial cells of Bacillus subtilis UKM 
B-5007, Bacillus licheniformis UKM B-5514 - not less 

than 1.1 · 10 (9) CFU

Crystalline sugar (sucrose), 
Mannitol FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Faqosporin (toz, flakon №    
10) adlı  məhsul məhsul  (Seriya nömrəsi: 40521 , istehsal 

tarixi:01.05.2021 , son istifadə tarixi: 01.05.2023)    bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsula dair müvafiq kliniki sinaqların nətiticələri və 
kifayət qədər ədəbiyyat icmalı təqdim olunduğu üçün rəydə 

göstərilən yaş həddinə icazə verilmişdir.

Femitrop Kapsul 4 x 15

Soybean (Glycine max (L) Merr., maltodextrins) beans 
d.e.40% isoflavones - 95 mg, Chaste tree (Vitex agnus -

castus L., maltodextrins) fruit d.e. 0.5% agnuside - 65 
mg, Zinc gluconate (pure Zinc - 6.25 mg) - 44.65 mg, 
Red clover (Trifolium pretense L., maltodextrins) herb 
d.e. 8% isoflavones - 25 mg, Motherwort (Leonurus 

cardiaca L., maltodextrins) herb with flowers d.e. - 15 
mg, Vitamin B3 (Niacin)(pure Vitamin B3 - 9 mg) - 9.45 
mg, L-phenylalanine - 7 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) (pure Vitamin B6 - 1 mg) - 1.29 mg

Food gelatin, Maltodextrins, 
Vegetable magnesium 

stearate, Silicon dioxide
Erbozeta S.p.A. San-Marino 02.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMİTROP (kapsul, № 60) 
(Seriya nömrəsi: U195, istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə 

tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq 
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. 

Ferrokoc Kapsul 1

Iron (II) sulfate (20 mg is equivalent to Iron (II)) – 54,5 
mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg, Folic acid – 

200 mcg 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Natural gelatin  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 23.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferrokoc (kapsul №60) 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.

Fitin örtüklü tablet 4 x 10 Phytin - 250 mg

Wheat 
starch,Microcrystalline 

cellulose (E460), Lactose 
monohydrate, Talc (E553b), 

Magnesium stearate 
(E470b), Purified water, 

Opadry II white 33G28707 
(Hypromellose E464, 

Titanium dioxide, Lactose 
monohydrate, Macrogol 
3000 E1521, Triacetin 

E1518)

SOPHARMA  AD Bolqarıstan 03.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitin (tablet, №40) (Seriya 

nömrəsi: 10419B , istehsal tarixi: 01.04.2019, son istifadə tarixi: 
01.04.2024) ) adlı məhsul sinir 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.

Folimin-forte Tablet 2 x 30 L- methylfolate - 400 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone K30, 

Aerosil, Magnesium 
stearate, Starch

Ulutan İlaç Kimya 
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 11.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folimin-forte (tablet, №60) 
adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində 
istehsalçının ünvanı düzgün qeyd edilsin.



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

Fomensed Şərbət 150 ml

Lavandula angustifolia flower’s dry extract- 25 mg; 
Melissa officinalis leaf’s dry extract-60 mg; Tilia cordata 
flower’s dry extract- 60 mg; Vaccinum myrtillus fruit’s dry 

extract- 60 mg.

sugar syrup, sodium 
benzoate, purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 13.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomensed  (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul MSS-in fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ-dir olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları ilə bağlı olaraq   məhsulun 
qablaşmanın üzərində yenidəndoğulmuş uşağın şəkli ləğv 

olunsun.

Fosfobut Şərbət 150 ml

Phosphatidylserine - 100 mg, Phosphatidylcholine - 100 
mg, Lecithine - 50 mg, Inositol - 50 mg, Coenzyme Q10 - 

50 mg, L-Arginine - 200 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 130 
mcg

Deionized water, Xanthan 
gum, Citric acid, Sucralose, 

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Raspberry flavor

Sunmed İlaç Kozmetik 
ve Gıda Ürün San.ve 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 10.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fosfobut (şərbət, 150 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.

Ginseng vita-complex Kapsul 2 x 15

American ginseng extract (Panax quinquefolius) 5% of 
ginsenosides – 250 mg, Korean ginseng extract (Panax 
ginseng C.A.Mey) 7% of ginsenosides - 200 mg, Black 

pepper extract (Piper nigrum L.) – 2 mg (of which 
piperine 1.9 mg), Vitamin A (mcg RE) – 800 mcg, 

Vitamin D – 5 mcg, Vitamin E (mg alpha-TE) – 12 mg, 
Vitamin C – 80 mg, Thiamine (vit. B1) – 1.1 mg, 

Riboflavin (vit. B2) – 1.4 mg, Niacin (mg NE) – 16 mg, 
Vitamin B6 – 1.4 mg, Folic acid – 200 mcg, Vitamin B12 

– 2.5 mcg, Biotin – 50 mcg, Pantothenic acid – 6 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium salts of fatty 

acids, Gelatin, E171 

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginseng vita-complex 

(kapsul №30) adlı məhsul  fiziki və zehni yorğunluğun aradan 
qaldırılması 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. 

Glyciron Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg

Glucose syrup, Water, 
Glycerin, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Citric acid

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 03.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyciron (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq və 

mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək 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. 

Goldisept, ağız və boğaz 
üçün Sprey 25 ml

Purified water 90.195%, Purple mangosteen (Garcinia 
mangostana) extract 1.000%, Gold nanocolloid (250 
ppm) 0.400%, Silver nanocolloid (250 ppm) 2.000%, 

KH2PO4 0.080%, KCl 0.250%, NaCl 0.170%, MgCl2 x 
6H2O 0.015%, CaCl2 x 6H2O 0.035%, Glycerine 

4.000%, Sodium benzoate 0.500%, Peppermint (Mentha 
piperita) oil 0.055%, Key lime (Citrus aurantifolia) extract 

1.200%, Tween 80 0.100%


Ayri geyd edilməyib
Tarchomin 

Pharmaceutical Works 
"Polfa" S.A.

Polşa 12.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Goldisept, ağız və boğaz üçün 
sprey, 25ml”, adlı məhsul xroniki, atipik və qeyri-spesifik 
faringitin və stomatitin müalicəsi zamanı simptomların və 

gedişatın yüngülləşdirilməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Goldisept, burun üçün Sprey 20 ml

Purified water <90%, Silver nanocolloid (100 ppm) 
<10%, Gold nanocolloid (50 ppm) <5%, Glicerin <5%, 
Irish moss extract (Chondrus crispus) <2%, Potassium 
chloride <1%, Sodium chloride <1%, Calcium chloride 

hexahydrate <1%, Benzalkonium chloride 0.01%

Ayrı geyd edilməyib
Tarchomin 

Pharmaceutical Works 
"Polfa" S.A.

Polşa 12.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Goldisept, burun üçün sprey, 
20ml”, adlı məhsul soyuqdəymə və allergiya zamanı burun 

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

Gold-Vit®D3+K2 Kapsul 2 x 15 Linseed oil - 493 mg of which α-linolenic acid 320 mg, 
Vitamin D3 - 50 mcg (2000 IU), Vitamin K2 - 50 mcg

Tocopherol-rich extract, 
Gelatine

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 27.08.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold-Vit®D3+K2 (kapsul, 
№30) adlı məhsul D və K vitaminlərinin mənbəyi kimi istifadə 
olunan preparat olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən 
dərman vasitəsidir. Belə ki, D3 vitamininin dozası Azərbaycan 

Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə 

aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini (max. 30 mkq 

(1200 IU) aşır.



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

Hayıt Ekstraktı Kapsul 1 pl. flakonda 
60 kapsul Vitex angus-castus extract- 460,2 mg Hydroxpropylmethlcellulose 

(HPMC)
Ersağ Bitkisel Sağlık 

Gida Ltd. Şti. Türkiyə 14.07.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hayıt Ekstraktı (kapsul № 60) 

adlı məhsul orqanizmin təbii dayanıqlığını artırmaq, immun 
sistemini aktivləşdirmək üçün tövsiyə olunan məhsu lolub, öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

 Belə ki, məhsulun tərkibində olan Vitex angus-castus extract 
inqredientinin  mövcud olan  dozası( 460,2 mg) BFMQƏ- lərə 
uyğun deyil. Bu gunə kimi həmin inqredient tərkibli məhsullar  

maksimum 300 mg  dozasında müsbət rəy alıblar.

HelicoTer Kapsul 2 x 15 PYLOPASS™  (Lactobacillus reuteri DSM 17648) - 200 
mg

Food gelatin, Magnesium 
salt of fatty acids, Cellulose, 

Silicon dioxide, Titanium 
dioxide

Specchiasol S.r.l İtaliya 03.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 45971 , istehsal tarixi: 01.05.2021, 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.

Hepaşok Kapsul 3 x 10
Dry extract of artichoke (Cynara scolymus, leaves) - 

201 mg, Dry extract of milk thistle (Silybum marianum, 
seeds) - 49.25 mg, Pollen - 125 mg

Silicon dioxide Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma, Germany) Sloveniya 09.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 12088; İstehsal tarixi: 30.05.2021; Son istifadə 
tarixi: 30.11.2023) adlı məhsul  qaraciyərin fəaliyətini 

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. 

Hepawise Tablet 10 x 3

Alpha lipoic acid - 100 mg, Artichoke (Cynara scolumus) 
- 200 mg, Choline (as Choline bitartrate) - 100 mg, 

Siliphos® (Bioavailable Silybin + Phosphatidylcholine) - 
100 mg

Maltodextrin, 
Microcrystalline cellulose, 

Enteric coating system 
(ethyl cellulose, medium 
chain triglycerides, oleic 

acid, ammonium hydroxide, 
sodium alginate, stearic 
acid), Croscarmellose 

sodium, Silicon dioxide, 
Stearic acid vegetable 

grade, Magnesium stearate 
vegetable grade, 

Hydroxypropilmethylcellulos
e, Glycerin vegetable grade, 

Lecithin


SIA "Primea" Latviya 20.08.2021 Müsbət

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

məhsul  qaraciyərin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Hipoksikar Tablet 3 x 10

L-carnitine - 600 mg, Coenzyme Q10 - 75 mg, Sodium 
selenite - 55 mcg, Zinc sulfate monohydrate - 25 mg, 

Quercetin - 30 mg, Vitamin E (as Tocopherol acetate) - 
10 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Maltodextrin, Cornstarch, 
Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone K30, 
Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 12.08.2021 Müsbət

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

məhsul ürək-damar sisteminin fəalyyətini 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: Tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 
göstərilməlidir.

İmmunostrong Tablet 3 x 10

Beta (1.3/1.6)-D-glucan - 250 mg, Ascorbic acid (97 % 
Vitamin C) - 309.278 mg (300 mg), Zinc picolinate - 
71.429 mg (Zinc 15 mg), Echinacea purpurea herb 

extract - 100 mg, Zingiber officinalis rhizome extract - 
100 mg, Allium sativum bulb extract - 100 mg, 

Selenomethionin (5000 mcg/g) - 30 mg (Selenium 150 
mcg), DL-alpha-tocopheryl acetate - 110 mg (Vitamin E 

50 mg), Vitamin D3 (100 000 IU/g) - 6 mg 
(Cholecalciferol 600 IU), Vitamin A (as Retinol acetate 

500.000 IU/g 6.666 mg) - 3333 IU (1000 mcg)

Miocrystalline cellulose, 
Hydroxypropylcellulose, 

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Coating: Shellac, 

Ammonium carbonate, 
Hydroxypropylmethylcellulos

e, Glycerol, Titanium 
dioxide, Talc, Fractionated 

coconut oil

Labo Phytophar NV Belçika 02.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunostrong (tablet, № 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.
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İmpulmax Tablet 3 x 10 Choline bitartrate - 100 mg, Ginkgo biloba extract - 40 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. İth. 
İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 10.08.2021 Müsbət

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

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

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

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

Ipodrink Sport toz 220 q
Fructose - 182.60 g, Sodium bicarbonate - 7.44 g, 

Potassium citrate - 1.60 g, Sodium chloride - 1.28 g, 
Magnesium citrate - 5.15 g, Vitamin C - 0.24 g

Citric acid, Sucrose, Aroma 
(lemon), Beta carotene Vibar Nord S.P.A. İtaliya 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ipodrink Sport (toz 220 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.

İso Plus + L-Carnitine Tropic 
Blue flavour toz 700 q

Vitamin  A - 160 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E (mg 
α-TE) – 2.4 mg, Vitamin C - 16 mg, Vitamin B1-  0.2 mg, 
Vitamin B2 – 0.3 mg, Niacin (mg NE) – 3.2 mg, Vitamin 

B6 – 0.3 mg, Folic acid – 40 mcg, Vitamin B12 – 0.5 
mcg, Biotin - 10 mcg, Pantothenic acid – 1.2 mg, 

Potassium – 85.7 mg, Calcium - 25 mg, Magnesium – 
12.6 mg, Sodium - 0.12 g, L-glutamine – 192.5 mg, L-

carnitine - 50 mg

Sugar, Maltodextrins, 
Glucose, Fructose, Citric 

Acid, Malic Acid, Gum 
Arabic, Xanthan Gum, 

Sodium Carboxy Methyl 
Cellulose, Flavorings, 

Sucralose, Acesulfame K, E 
133

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İso Plus + L-Carnitine Tropic 

Blue flavour (toz 700 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.

İstelio Kapsul 1

Eicosapentaenoic acid (EPA) – 90 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) – 60 mg, Other Omega 3 

acids - 350 mg

Gelatin, Glycerol, Purifed 
water  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İstelio (kapsul, №50) adlı 
məhsul omega-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.

Kairax Deep inyeksiya üçün gel 1 ml

Cross-linked sodium hyaluronic acid (Sodium 
Hyaluronate, 1,4-Butanediol diglycidyl ether)-24mg, 

Lidocaine hydrochloride monohydrate (0.3% as 
lidocaine hydrochloride)-3.2mg, Sodium hydroxide-
2.0mg, Sodium phosphate dibasic-8.5mg, Sodium 

phosphate monobasic-10.0mg, Sodium chloride-85mg, 
Purified water q.s. 1ml 

Ayrı geyd edilməyib S.Thepharm Co.,LTD Cənubi Koreya 20.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Kairax Deep, inyeksiya üçün 
gel, 1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

dərman vasitəsi deyil.

Kairax Fine inyeksiya üçün gel 1 ml

Cross-linked sodium hyaluronic acid (Sodium 
Hyaluronate, 1,4-Butanediol diglycidyl ether)-24mg, 

Lidocaine hydrochloride monohydrate (0.3% as 
lidocaine hydrochloride)-3.2mg, Sodium hydroxide-
2.0mg, Sodium phosphate dibasic-8.5mg, Sodium 

phosphate monobasic-10.0mg, Sodium chloride-85mg, 
Purified water q.s. 1ml 

Ayrı geyd edilməyib S.Thepharm Co.,LTD Cənubi Koreya 20.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Kairax Deep, inyeksiya üçün 
gel, 1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

dərman vasitəsi deyil.

Kairax Sub Q inyeksiya üçün gel 1 ml

Cross-linked sodium hyaluronic acid (Sodium 
Hyaluronate, 1,4-Butanediol diglycidyl ether)-24mg, 

Lidocaine hydrochloride monohydrate (0.3% as 
lidocaine hydrochloride)-3.2mg, Sodium hydroxide-
2.0mg, Sodium phosphate dibasic-8.5mg, Sodium 

phosphate monobasic-10.0mg, Sodium chloride-85mg, 
Purified water q.s. 1ml 

Ayrı geyd edilməyib S.Thepharm Co.,LTD Cənubi Koreya 20.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Kairax Deep, inyeksiya üçün gel, 
1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

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

dərman vasitəsi deyil.

Karel Şərbət 200 ml

Vitamin A (as retinol acetate) – 1.2 mg, Vitamin D3 – 10 
mcg, Vitamin C – 35 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 1.7 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  – 0.7 mg, 
Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 2.21 mg, Vitamin 

B3 (as Niacin) – 18 mg, Cod liver oil  - 200 mg, L-
carnitine – 500 mg

Sodium benzoate, Sorbitol 
solution 70%, Xanthan gum, 
Glycerin, Sucrose, Essence 

pineapple powder, 
Demineral water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 18.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karel (şərbət 200 ml) (Seriya 

nömrəsi: WF21279; İstehsal tarixi: 17.04.2021; Son istifadə 
tarixi: 17.03.2024) 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.

Karnital Şərbət 120 ml L - carnitine - 1000 mg
Deionized water, Sorbitol, 

Potassium sorbate, Xanthan 
gum, Raspberry flavor

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.08.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik proseslərini tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
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Koldisept nanoSİLVER / 
Coldisept nanoSILVER Qulaq damcısı 15 ml

Glycerin 30-45%, Propylene Glycol 20-40%, Silver 
nanocolloid 5%-10%, Copper nanocolloid 20-30%, 

Purified water 15-20%
Ayrı geyd edilməyib

Arkona Qjeqoja 
Kalbarçik Stomatoloji 

Farmakologiya 
Laboratoriyası

Polşa 26.07.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Koldisept nanoSİLVER / 
Coldisept nanoSILVER, qulaq damcısı, 15 ml” adlı məhsul xarici 
qulaq keçəcəyi kanalının iltihabı zamanı, çirkin yumşaldılması və 

xaric edilməsi məqsədi ilə tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Krominat Kapsul 1 Chromium picolinate (Chromium - 200 mcg) - 1.609 mg

Maltodextrin, Cellulose (E 
460), Hydroxypropyl methyl 

cellulose (E 464), Silicon 
dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krominat (kapsul, №90) adlı 

məhsul xrom mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Lakto-filtrum Eko Tablet 4 x 15 Hydrolysed lıgnın - 342.11 mg, Lactulose - 101.01 mg

Fructooligosaccharides, 
Potato starch, 

Croscarmellose sodium, 
Magnesium stearate

ASC AVVA RUS Rusiya 03.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakto-filtrum Eko (tablet, 

№60) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Dosyedə təqdim edilən qablaşma eskizində qeyd edilən 
məlumat nümunədə qeyd edilən məlumatdan fərqlənir.

L-Donator Kapsul
1 plastik 

flakonda 30 
kapsul,

Soya Max (Glycine Max) fruit fosfolipid - 150 mg, 
Glutathione perexidase – 100  mg, Cardoon (Cynara 

scolymus) leaf dry extract – 100 mg, Milk thistle 
(Silybum marianum) seed dry extract – 70 mg

Corn starch , Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 12.08.2021 Müsbət

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

məhsul  lipidlərin, zülalların  metabolizmini  və  qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəallığa 
malik qida maddələri ilə zənginləşdirmək üçün kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Lebermax Tablet 3 x 10

L-Ornithine - 200 mg, Alpha lipoic acid - 150 mg, 
Silybum marianum dry extract - 100 mg, Cynara 

scolymus leaf extract - 200 mg, Essential phospholipids - 
300 mg

Maltodextrin, Cornstarch, 
Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone K30, 
Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lebermax (tablet, № 30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Lınirex Şərbət 150 ml

Magnesium (as Magnesium citrate) - 200 mg, Passiflora 
incarnata flower dry extract - 150 mg, Melissa officinalis 
leaf dry extract - 150 mg, Menta piperita leaf dry extract 
– 150 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 50 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

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

Sodium benzoate, 
Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.08.2021 Müsbət

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

məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

LitoGran məhlul hazırlamaq 
üçün qranul 100 q

Rubia tinctorum root soft extract - 4 gr;Rosa canina fruit 
soft extract  - 2 gr; Coriandrum sativum fruit soft extract -

1 gr; Equisetum arvense herb soft extract – 1 gr; 
Polygonum aviculare herb soft extract - 1 gr; Juniperus 

communis fruit soft extract - 1 gr.


laktose,mannitol (E421) Herba Flora MMC Azərbaycan 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LitoGran(məhlul hazırlamaq 
üçün qranul, 100 qr) adlı  məhsul sidik çıxarıcı yollarda müxtəlif 
tərkibli daşların əmələ gəlməsi etimalı və halları zamanı qidanı 

bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün töviyə 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.



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

Livcap-S Kapsul 3 x 10

L-ornithine L-aspartate – 200 mg, Choline bitartrate - 80 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  - 1 mg, 

Vitamin B2 ( as Riboflavin Sodium Phosphate) - 0.8 mg, 
Vitamin B1(as thiamin hydrochloride)  -  0.7 mg

Cornstarch, Natural Gelatin 
 Alisa İlaç Gıda Kozmetik 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livcap-S (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. 

Livoclean Tablet 3 x 10

Andrographis paniculata  whole plant extract- 150 mg; 
Aloe vera leaf pulp extract- 120 mg; Cichorium intybus 

seed extract- 100 mg; Solanum nigrum  whole plant 
extract-  100 mg; Plumbago zeylanica root extract- 100 
mg; Tecoma undulata bark extract- 80 mg; Achyranth 
aspera whole plant extract- 80 mg;Tephrosia purpurea 

root extract- 80 mg; Nyctanthes arbortristis leaves 
extract- 50 mg; Zingiber officinale rhizome powder- 30 

mg; Piper longum fruit powder- 30 mg;Piper nigrum fruit 
powder- 30 mg.

 Microcrystalline cellulose, 
Talk.

Eternitive Herbals 
Private Limited Hindistan 26.08.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livoclean(tablet, №30) adlı 
məhsul  qara ciyər və öd kisəsinin işini normallaşdıran, qara 
ciyərin zədələnmiş hüceyrələrini bərpa edən,qanı təmizləyən, 

dərini sağlamlaşdıran və qara ciyərin ümumi sağlamlığını bərpa 
edən köməkçi vasitə kimi tövsiyyə olunan  preparatolub,öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir. 

Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 
24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli 

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində 

olan Solanum nigrum  bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün 
qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Qeyd: Həmçinin, , məhsulun tərkibində istifadə olunan bitki 
xammalları  ölkəmiz üçün əcnəbi  sayılır və onların  BFMQƏ-də 

istifadəsinə dair ərizəçi tərəfindən heç bir məlumat təqdim 
olunmamışdır.

Lorefa Şərbət 150 ml İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.08.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ayan Company MMC təfərindən  26.07.2021 ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə  “İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan LR 

004001 seriyalı Lorefa (şərbət 150 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. 
pH:  -- 2.91 (3.1 -- 7.5)  -- UYĞUN DEYİL!

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun 

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.



Lupin forte Kapsul 2 x 15

Fish oil (60 % DHA, 5 % EPA) - 358 mg, L-ascorbic acid 
- 100 mg, D-L-alfa tocopherol acetate - 30 mg, 20 % 

Lutein from Tagetes erecta L. herb in sunflower oil - 15 
mg, Zinc oxide (Zinc 11.2 mg) - 14 mg, Zeaxanthin 14 % 

suspension of Tagestes erecta L. flowers in sunflower 
oil - 3 mg, Sodium selenite (Selenium 11.4 mcg) - 26 
mcg, Copper oxide (Copper 0.8 mg) - 1 mg, Retinol 

acetate - 800 mcg, Riboflavin - 1.4 mg

Yellow beeswax, Glycerol, 
Soybean oil, Soybean 
lecithin, Purified water, 

Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lupin forte (kapsul № 30) 

adlı məhsul gözün 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.

Magnat Tablet 3 x 10
Magnesium lactate anhydrous (Magnesium - 54 mg) - 
450 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 

mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 09.08.2021 Müsbət

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



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

Materifol 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 18.08.2021 Müsbət

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

MAW Rutina İnyeksiya üçün məhlul 2 ml CUMARINA 0,05%, TROXERUTINA 0,05%, AQUA 
99.90% Ayrı geyd edilməyib Dermoaroma Italy SRL. İtaliya 24.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "MAW Rutina, inyeksiya üçün 
məhlul, 2ml, şüşə flakonda №20" adlı məhsul kosmetologiyada 

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

Maxalim Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml İron fumarate - 35 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin 

B12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mg

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Water, 

Xhantan gum, Glycerin

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxalim (məhlul 100 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Megalan Şərbət 100 ml
Essential oil of Chamomilla (Matricaria chamomilla)-2.70 

mg;Essential oil of Fennel (Foeniculum vulgare)- 2,76 
mg

Sorbitol solution 70%, 
glycerin Vegetable, 

dextrose, potasium sorbate, 
strawberry flavour, purified 

water

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megalan(şərbət,100 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: (Seriya nömrəsi:2370621 ,  istehsal 
tarixi: 01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2024)  uşaqlarda 

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.

Melastim Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg

Sucralose, Glycerol, 
Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Raspberry flavor, 

Sodium benzoate, 
Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. İth. 
İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 06.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənMelastim  (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Melo Relax Kapsul 3 x 10 L-Triptophan-300 mg; Melatonine- 5,0 mg. Magnesium stearate; 
Gelatine.

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 18.08.2021 Mənfi

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

adlı məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan vasitə olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsidir.

Belə ki, Qida Məhsulların Təhlükəsizliyi üzrə  Avropa 
Agentliyinin (EFSA) tövsiyələrinə görə bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrin tərkibində  melatonin maddəsinin gündəlik 
təhlükəsizlik dozası 1 mq miqdarında tövsiyə olunur 

(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2241  ).



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

Melorna Tablet 15 x 2
Ademetionine - 100 mg, Alpha lipoic acid - 125 mg, 

Glutathione - 125 mg, Silymarin - 70 mg (from Silybum 
marianum 80% extract)

Maltodextrin, 
Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, 

Silicon dioxide, Vegetable 
grade stearic acid, 
Vegetable grade 

magnesium stearate, 
Vanillin, Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, 

Capric caprilic triglyceride, 
Iron oxide, Titanium  

dioxide.


SIA "Primea" Latviya 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melorna (tablet №30) adlı 
məhsul  qaraciyərin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Menaxil Tablet 3 x 10

Vitamin A (as a retinol acetate) – 2.5 mg, Vitamin B1(as 
Thiamine hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) – 75 mg, Vitamin D3 – 12.5 mcg, Vitamin 
E (as alfa tocoferol acetate)– 12.5 mg, Folic acid – 600 
mcg, Zinc (as Zinc sulfate) – 7.5 mg, lron (as Ferrous 

Fumarate) – 5 mg, Manganase (as Manganase Sulfate) 
– 2 mg, Copper (as Соррег Sulfate) – 1 mg, Selenium 
(as Sodium Selenite) – 100 mcg, L-Carnitine tartrate – 
50 mg, Panax Ginseng root extract powder – 10 mg, 

Lycopene – 2 mg, Coenzim Q10 – 2.5 mg, L-arginine – 
10 mg, L-glutathione – 2.5 mg, Methylcobalamin – 9 

mcg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, Colloidal 

silicon dioxide, Purified talc, 
Magnesium stearate, 

Quinoline yellow,  
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polyethylene glycol, 

Titanium dioxide 

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Menaxil (tablet №30) (Seriya 

nömrəsi: WF21270; İstehsal tarixi: 01.04.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.03.2024) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

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

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

Mikronet Tablet 1 Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg, Sodium selenite - 
50 mcg, CDP-choline - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
PVP, Cornstarch, 

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Sunmed İlaç Kozmetik 
ve Gıda Ürün San.ve 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 03.08.2021 Müsbət

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

məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Mio-Max toz 2 q № 30
Myo-İnositol- 1500 mg; 5-methyl-tetrahydrofolate(5-

MTHF)-200 mcg; Vitamin B12(as Cyanocobalamine) 2, 
5 mcg.

Maltodextrine, Orance 
flavour.

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MİO-MAX(saşe  №  30) adlı  
məhsul B8, Fol turşusu və B12  vitaminlərin ələvə 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 qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin. əks halda 
mio-inozitolun gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşacaq.

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 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NaturaHot Difens / 

NaturaHot Defence (toz, saşedə №12) adlı məhsul immun 
sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ 

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

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

deyil. 



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

Nefrobest Kapsul 3 x 10

Lovage(Levisticum officinale) radix dry extract(4:1)  - 35 
mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) leaves dry 

extract(5% Rosemary acid)  - 35 mg, Common centaury 
(Centaurium erythraea ) aerial parts dry extract  - 35 

mg, Potassium citrate – 30 mg, Sodium citrate - 30 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefrobest (kapsul №30) 
(Seriya nömrəsi: 337/010; İstehsal tarixi: 05.07.2021; Son 

istifadə tarixi: 04.07.2023) 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. 


Nefroles Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Lespedaza (Lespedaza capitata Michx.) herb f.e. - 750 
mg, Star anise (Illicium verum Hook. F.) seeds d.e. - 5 

mg

Water, Alcohol, Potassium 
sorbate Specchiasol S.r.l İtaliya 02.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefroles (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 100 ml) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 45966 , istehsal 
tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 01.05.2024) sidik-ifrazat 

orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Nefukon 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 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefukon(şərbət, 250 ml) adlı 

məhsul  sidik - ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda saxlanma 
qaydaları rəyə uyğun olaraq eyni yazılsın

        2) İstifadə üzrə təlimatda əks göstəricilər rəyə uyğun 
olaraq əlavə olunsun

Neym Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml Zinc sulfate heptahydrate (eq.to Zinc - 4.0687 mg) - 

17.69 mg

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neym ( daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı  məhsul   sink mineralının əlavə mənbəyi 

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

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

Nomifort Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma amino butyric acid) - 150 mg, Glycine - 
50 mg, Inositol - 40 mg, Ginkgo biloba leaves dry extract 

(eq. to 7.2 mg of flavone glycosides and 1.8 mg of 
terpen lactone) - 30 mg, L-5 hydroxytryptophan (from 

Griffonia simplicifolia seed extract) - 30 mg 

Talc, Silicon dioxide, Corn 
strach, Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin 

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomifort (kapsul, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nominexin Tablet 2 x 15
GABA - 150 mg, Glycine - 100 mg, L-glutamine - 100 

mg, Biotin - 150 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, 
Aerosil, Magnesium 

stearate, Starch

Ulutan İlaç Kimya 
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 11.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nominexin (tablet, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində 
istehsalçının ünvanı düzgün qeyd edilsin.

Qeyd2: Təsiredici maddələrin miqdarında texniki səhvə yol 
verildiyi 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

Nutricomplex İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Aqua 91,573865%, Sodium Ascorbate 2,500000%, Peg-
35 Castor Oil 2,300000%, Retinyl Palmitate 1,250000%, 

Sodium Hyaluronate 1,000000%, Niacinamide 
0,500000%, Panthenol 0,200000%, Dimethyl Mea 

0,100000%, Tocopheryl Acetate 0,100000%, Tiamine 
Nitrate 0,100000%, Sodium Riboflavin Phosophate 

0,100000%, Pyridoxine HCL 0,100000%, Sodium DNA 
0,050000%, Argilerine HCL 0,031000%, Potassium 

Gluconate 0,020000%, Magnesium Gluconate 
0,020000%, Sodium Gluconate 0,020000%, Glycine 

0,014000%, Aspartic Acid 0,010000%, Proline 
0,006000%, Hydroxyproline 0,004000%, Biotin 

0,001000%, Methylsilanol Mannuronate 0,000100%, 
Sodium Benzoate 0,000025%, Potassium Sorbate 

0,000010%

Ayrı geyd edilməyib Dermoaroma Italy SRL. İtaliya 24.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Nutricomplex, inyeksiya üçün 
məhlul, 5ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №5" adlı məhsul 

kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Nyam-Nyam Kids Şərbət 200 ml

Aloe Vera extract - 0.12 mg, Sodium selenite - 0.0147 
mg (eq.to 6,6 mcg Se4+), Vitamin A-acetat - 0.14 
mg(eq.to 45,5 İU Vitamin A), Vitamin C - 14.3 mg, 

Vitamin E 50% - 4.2 mg (eq.to 2.1 mg Vitamin E), Zinc 
gluconate - 12.42 mg (eq.to 1.8 mg Zn 2+), Aronia syrup 

– 500 mg

Sorbitol Solution(70%) 
(E420),  Vegetable Glycerin 
(E422), Potasium sorbate 

(E202),Carboximetil 
cellulose (E468), 

Propilenglycol 
(E1520),Purified water, 

Citric acid (E330), 
Raspberry flavour, Dextrose 

(E1200)

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 12.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nyam-Nyam Kids (şərbət 

200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 7660621 , istehsal tarixi: 
01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2024)   immuniteti 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Ərizəçi məhsulun  istehsalçı ölkədə 5 ildən çox bazarda 
olduğuna və uşaqlarda istifadəsinə dair müvafiq zəmanət 

məktubu təqdim etdiyi üçun, rəydə göstərilən yaş həddi icazə 
verilmişdir.

Ocean Picozinc Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Zinc (as Zinc acetate dihydrate) - 7.5 mg

Invert sugar, Distilled water, 
Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Riboflavin, Cherry flavor

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Picozinc (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul sink mineralının 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.        

Otacı Herbal HOT toz 12 q x 12 Ginger root powder - 240 mg, Vitamin C (L-ascorbic 
acid) - 60 mg

Saccharose, Ginger flavor, 
Orange flavor, Sodium 
bicarbonate, Cinnamon 
flavor, Menthol flavor, 

Lemon flavor, Citric acid 
anhydride, Tricalcium 

phosphate, Sunset yellow 

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal HOT (saşe, № 
12) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə 
tovsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Pantenol Krem-köpük, sprey 58 q

Aqua to 100.0%, Propylene Glycol 10.0%, Panthenol 
4.8%, Sodium Cetearyl Sulfate, PEG-7-Glyceril Cocoate 

1.0%, Calendula Officinalis Flower 0.8%, Potassium 
dihydroorthophosphate 0.72%, Methylparaben 0.2%, 

Symphytum Officinale Extract 0.3%, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Extract 0.3%, Trisodium phosphate 

(dodecahudrate) 0.02%, R134a 

Ayrı geyd edilməyib Flori Sprey MMC Ukrayna 23.08.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pantenol, Krem-köpük, sprey 58 
q” adlı məhsul tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dəriyə 

bərpaedici təsir göstərən dərm an vasitəsidir. 

      Belə ki, bu məhsulun tərkibi ilə eyni olan dərman vasitəsi 
Azərbaycanda dövlət qeydiyyatina alınıb və Azərbaycan 

Respublikasının dövlət reyestrında mövcuddur.

Pchelavit /Pçelavit  Şərbət 190 ml

Vitamin C - 21.6 mg, Niacin B3 - 6.4 mg, Pantothenic 
acid - 2.4 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, 
Vitamin B12 - 0.66 mcg, Vitamin B1 - 0.5 mg, Vitamin A - 

400 mcg, Vitamin D - 5 mcg

Honey, Oligofructose, 
Orange juice concentrate, 

Pear juice concentrate, 
Flavor, Natural flavors, 

Rosemary extract, Water 

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma, Germany) Sloveniya 12.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit (şərbət,  
190 ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 12092 , istehsal tarixi: 
01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2023)   bəzi vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi, immun sistemini 
möhkəmləndirən 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

Pepdida Kapsul 3 x 10
Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 

EAU), Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g), 
Pancreatin - 150 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 18.08.2021 Müsbət

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

məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Peronop Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma amino butyric acid) - 150 mg, Glycine - 
50 mg, Inositol - 40 mg, Ginkgo biloba leaves dry extract 

(eq. to 7.2 mg of flavone glycosides and 1.8 mg of 
terpen lactone) - 30 mg, L-5 hydroxytryptophan (from 

Griffonia simplicifolia seed extract) - 30 mg 

Talc, Silicon dioxide, Corn 
strach, Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin 

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Peronop (kapsul, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pinstone Şərbət 200 ml
Citrus limon fruit extract – 40 mg, Sodium bicarbonate – 

20 mg, Black salt – 15 mg, Hordeum vulgare L seed 
extract – 10 mg, Mentha piperita leaf extract – 7.5 mg

Sucrose, Glycerine, 
Xanthan gum, Sodium 

benzoate, Sorbitol Solution 
70 %, Essence orange, 

Demineral water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pinstone (məhlul 200 ml) 
(Seriya nömrəsi: WF21280; İstehsal tarixi: 17.04.2021; Son 
istifadə tarixi: 17.03.2024)adlı məhsul  sidik-ifrazat sistemi 

fəliyyətini 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. 

PMS 50 Tablet 2 x 15

Magnesium oxide (60,31 % mg)-250,00 mg; Chaste tree 
fruit (Vitex agnus castus) dry extract-50,00 mg; dl-alpha-

tocopheryl acetate (Vitamin E 50%)-10,00 mg; 
Pyridoxine HCl (Vitamin B6 82,27%)1,22 mg;  Vitamin 

D3 (100000 UI Cholecalciferol) 0,25%-1,00 mg; 
Riboflavin (Vitamin B2 100%)- 0,80 mg; Thiamine HCl 

(Vitamin B1 89,2%)-0,78 mg.

Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Magnesium 

stearate

Pharmalife Research 
S.R.L İtaliya 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PMS 50(tablet, №   30) adlı  
məhsul (Seriya nömrəsi: 210250 , istehsal tarixi: 01.04.2021, 
son istifadə tarixi: 01.04.2026)  qadınlarda menstrual tsiklin 

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.

Pro Uronuza Tablet 2 x 15

D-mannose - 200.155 mg, Artichoke (Cynara scolymus 
L.) steam and leaf extract (eq. to 1.17 mg Cynarin) - 

46.67 mg, Potassium citrate (eq.to elemental Potassium 
38.37 mg) - 100.18 mg, American cranberry (Vaccinium 

macrocarpon L.) fruit dry extract (eq. to min. 40 mg 
proanthocyanidins) - 100 mg

Polyvinylpyrrolidone 
(E1201), Magnesium salts 

of fatty acids (E 470b), 
Crosslinked sodium 

carboxymethyl cellulose (E 
468), Silicon dioxide (E 
551), Microcrystalline 

cellulose (E460 i)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 09.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pro Uronuza (tablet №30) 
adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi funksiyasını 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd1: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Qeyd2: Köməkçi maddələr siyahısında düzəliş edildiyi üçün rəy 

nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Probeta toz 1

Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 

Bifidobacterium lactis - 63,88 mg (5×109 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 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probeta (toz, saşedə № 20) 

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.

Promental Kapsul 3 x 10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, 

Lactobacillus rhamnosus – total amount of live cells not 
less than 2,5 milliards n.c.u (CFU), Inulin - 100 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatine

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. İth. 
İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 10.08.2021 Müsbət

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

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Pronal daxilə qəbul üçün 
suspenziya 200 ml

Sodium alginate (from Brown seaweed (Laminaria 
macrocystis) extract-whole plant 1900 mg) - 500 mg, 

Sodium bicarbonate - 267 mg, Calcium carbonate - 160 
mg

Carbomer 974P 65, Methyl 
paraben (E 218), Sodium 
saccharin (E 954), Propyl 

paraben (E 216), 
Peppermint Oil, Sodium 

hydroxide (E 524), Purified 
water

Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 27.08.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pronal (daxilə qəbul üçün 
suspenziya, 200 ml) adlı  məhsul mədə turşuluğunu azaltmaq 

üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət 
Qeydiyyatı Reyestrində tərkibi və istifadə göstərişləri ilə dozaları 

eyni olan Proginat adlı dərman vasitəsi mövcuddur. Bu da 
“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə ”Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli 360-VQD nömrəli 

Qanununa əsasən yolverilməzdir.

Qlisimaq B6 Kapsul 3 x 10

Magnesium oxide (eq. 180,00 mg Magnesium) - 300 
mg, L-glycine - 115 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) 

leaf liquid extract DER 4:1 - 100 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg

Gelatin, Titanium dioxide, 
Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 29.07.2021 Müsbət

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

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq vasitəsilə 
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. 

Qlosin Şərbət 250 ml

Aloe vera (Aloe vera) leaf juice – 1 ml, Black elder 
(Sambucus nigra) fruit liquid extract – 1 ml, Liquorice 

(Glycyrrhiza glabra) root liquid extract – 1 ml, 
Peppermint (Mentha piperita) leaf oil – 6 mg, Anise 

(Pimpinella anisum) fruit oil – 6 mg, Ananas (Ananas 
comosus) fruit juice – 1 ml, Artichoke (Cynaras colymus) 

leaf liquid extract – 1 ml, Papaya (Carica papaya) fruit 
juice – 1 ml, Pancreatic enzymes (Pancreatinum) – 50 

mg, Amylase (Amylase) – 20 mg

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

Xanthan gum, Purified 
water.

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qlosin (şərbət 250 ml) adlı 
məhsul  həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: məhsul 4-14 yaş arası uşaqların istifadəsinə uyğun 
olmadığı üçün bu ifadənin götürülməsi zəruridir.

Rabrain Kapsul 1
Cytidine (as Cytidine monophosphate) - 25 mg, Uridine 
(as Uridine monophosphate) - 25 mg, Zinc oxide - 25 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg

Fructose, Citric acid, Natural 
gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 03.08.2021 Müsbət

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

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Rectus Tablet 3 x 10

Citicoline – 150 mg, Vinpocetine – 10 mg, Ginkgo biloba 
leaf extract – 120 mg, GABA – 75 mg, Vitamin B1 

(asThiamine Hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B3  (as 
Nicotinamide)- 30 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine 

Hydrochloride) – 6 mg, Vitamin B9 ( as Folic Acid) – 150 
mcg

Maltodextrin, Corn starch, 
Magnesium stearate, PVP 

K30, Siolicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 18.08.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Nərmin Muradova Mirzəbala qızı təfərindən  12.07.2021ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə  “Vega İlaç 

Kozmetik Gıda İmalat San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan 
RC 00430 seriyalı Rectus (tablet №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertiza nəticəsinə əsasən məhsul dərman vasitəsidir. Belə 
ki, məhsulun tərkibində  mövcud olan Ginkgo biloba  bitkisinin 

dozası(120 mg) BFMQƏ- lərə (30-80 mg) uyğun deyil. Həmçinin 
məhsulun tərkibində "vinposetin" maddəsi istifadə olunmuşdur 
ki bu güclü təsir edici maddələr siyahısına daxildir və BFMQƏ 

kimi istifadəsinə yol verilm ir.


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. 
Xarici görünüşü və ölçüləri:  -- Ağımtıl rəngli, uzunsov oval 

formalı, qabarıq, çilli, spesifik qoxulu tablet (NSə əsasən tablet 
qəhvəyim til rəngli olm alıdır)

Miqdari təyini: sitikolin -- 1,231 %  (75 -- 110 %)  -- (NSə əsasən 
uyğun deyildir)


         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun 

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.




Redom Kapsul 3 x 10
Krill oil - 500 mg, Phospholipid - 180 mg, Omega-3 (EPA 

- 62.5 mg, DHA - 31 mg) - 130 mg, Choline - 38 mg, 
Astaxanthin - 0.1 mg

Glycerol, Deionized water, 
Bovine gelatin

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 23.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 21040468; İstehsal tarixi: 01.06.2021; Son 
istifadə tarixi: 01.06.2024) adlı  məhsul  fosfolipidlər və 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.

Renadil Kapsul 2 x 15
Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 27.08.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər


      “Ren Farm MMC” tərəfindən 08.07.2021-ci il tarixli məktuba 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Renadil 
(kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun xarici görünüşü 

şəffaf, iki hissəli kapsul; tərkibi: yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd 
hissəcikləri olan, xarakterik qoxulu toz (NS-ə əsasən açıq-

qəhvəyi rəngli toz olmalıdır) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 
uyğun gəlm ir. 

       Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti  baxımından onun istifadəsi 

məqsədəuyğun hesab olunm ur.



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

Reneval Collagen Tablet 2 x 15

Collagen Type II complex  - 150 mg, Glucosamine 
sulphate potassium chloride – 500 mg, Chondroitin 

sulfate – 50 mg, Vitamin D3 – 10 mcg, Vitamin E (as alfa 
tocoferol acetate)– 20 mg, Vitamin C(as L-ascorbic 

acid) – 30 mg, Folic acid – 200 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 9 mcg, Zinc (as Zinc sulfate) – 5 

mg, Copper (as Соррег Sulfate) – 0.5 mg, Manganase 
(as Manganase Sulfate) – 2 mg, Selenium (as Sodium 

Selenite) – 60 mcg, Zingiber officinale root extract 
powder – 40 mg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, 

Microcrystalline cellulose, 
Crospovidone, Povidone, 

Magnesium stearate, 
Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, 

Purified talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Polyethylene glycol, Blue 
FCF colour, Tartazine 

yellow colour 

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reneval Collagen (tablet 

№30) (Seriya nömrəsi: WF21266; İstehsal tarixi: 01.04.2021; 
Son istifadə tarixi: 01.03.2024) 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.

Retonix Kapsul 3 x 10
Magnesium citrate - 560 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 
100 mg

Corn starch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.08.2021 Müsbət

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

Rinones Uro 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 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RinoNes-Uro (şərbət, 250 

ml) adlı məhsul sidik - ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyəolunan BFMQƏ-dir olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "əks göstəricilər" bəndi rəyə 
uyğun olaraq əlavə olunsun;

         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  saxlanma şəraiti 
eyni, rəyə uyğun olaraq göstərilsin.Bu nöqsan istehsalçının 

digər məhsullarina da aiddir.

RuFem Kapsul 1 Indole-3-carbinole - 300 mg, Epigallocatechin gallate - 
100 mg, Vitex agnus castus fruit powder - 240 mg

Gelatin, Corn starch, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 05.08.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə sahəsi (Məhsul haqqında məlumat)" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Salvox Şərbət 150 ml

Artemisia dracunculus(Tarragon) flower dry extract- 200 
mg; Pumpkin seed(Cucurbitae semen) dry extract- 500 
mg; Syzygium aromaticum(clove) leaf dry extract- 100 
mg; Allium sativum plant dry extract- 400 mg; Juglans 

regia bark dry extract- 200 mg.

Deonized water, Xanthan 
gum, Citric Acid, Raspberry 
flavor, Potasium sorbate; 

Sodium benzoate; 
Sucralose.

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.08.2021 Mənfi

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

məhsu müxtəlif mənşəlil qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan 
məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 
24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli 

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində 

olan " Artemisia dracunculus flower" xammalı   Artemisia cinsinə 
aid olan növdən tədarük olduğu üçün bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağa olunan  bitkilər və 

onların emal  məhsulları siyahısına daxildir. Bu xammalın 
ümumiyyətlə öyrənilməsi və istifadəsi haqqında elmi 

ədəbiyyatda heç bir məlumat mövcud deyil. Məlumdur ki, bu 
btkinin  efir yağının əsas   komponentləri olan estraqol və 

metilevgenol maddələri insan orqnizminə toksik təsir göstərir. 
Bundan başqa məhsulun tərkibində qeyri-ənənəvi xammalldan 

da  istifadə olunmuşdur (Syzygium aromaticum(clove) leaf).



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

Sedabest Kapsul 3 x 10

Hydroalcoholic extract Valerian radix(Valeriana 
officinalis)-100 mg; Dry extract Hop cones(Humulus 

lupulus) -150 mg;Hydroalcoholic extract Passion 
Flower( Passiflora  incarnate) -50 mg; Dry extract of the 
aerial parts  St John's (Hypericum perforatum )-20 mg;  
Dry extract of the aerial parts   Lemon balm (Melissa 

officinalis) 10 mg;  Dry extract Chamomille 
flowers(Matricaria chamomilla)- 50 mg.

microcrystalline cellulose, 
magnesium stearate, gelatin 

(capsula shell).
S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedabest(kapsul,№ 30) adlı  
məhsul (Seriya nömrəsi:313/034 , istehsal tarixi: 15.06.2021, 
son istifadə tarixi: 14.06.2023)  MSS 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.

Sedamix Pro Tablet 3 x 10

Valeriana officinalis root dry extract - 250 mg, Mellissa 
officinalis leaf dry extract - 100 mg, Magnesium 

hydroxide (Magnesium - 80 mg) - 200 mg, Hypericum 
perforatum herb dry extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, 

Pyridoxine hydrochloride  - 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 03.08.2021 Müsbət

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

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Sedikum Şərbət 150 ml

Linden (Tilia platyphyllos scopoli) inflorescens d.e., 1% 
flavonoids tot. in rutine - 125 mg, Chamomile (Matricaria 

Chamomilla L. (Chamomilla recutita L. Rauschert)) 
inflorescens 0.3% apigenin - 125 mg, Eschscholzia 
(Eschscholtzia californica Cham.) herb d.e., 0.2 % 

protopine - 125 mg, Griffonia (Griffonia simplicifolia) 
seed d.e., 10%  5-HTP - 25 mg

Fructose, Linden honey, 
Plum juice, Citric Acid, 

Potassium sorbate, Orange 
essential oil, Demineralized 

water

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 03.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedikum (şərbət, 150 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.

Selen Tablet 2 x 15 Selenium (from L-selenomethionin) - 110 mcg
Microcrystalline cellulose, 
Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen (tablet, №30) adlı 
məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Serenzim Tablet 3 x 10

Pancreatin - 170 mg, Amylase - 5500 IU, Lipase - 6500 
IU, Protease - 400 IU, Pepsin - 2000 IU, Bromelain - 150 

mg, Papain - 100 mg, Anethum graveolens fruit dry 
extract - 20 mg, Trypsin - 10 mg

Maltodextrin, Cornstarch, 
Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone K30, 
Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 26.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serenzim (kapsul, № 30) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.    
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.  

Serolan Kapsul 3 x 10
Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 

EAU), Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g), 
Pancreatin - 150 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.08.2021 Müsbət

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

məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Sibulax Şərbət 150 ml

Cucurbita pepo seed extract - 50 mg, Allium sativum 
bulb extract - 50 mg, Tanacetum vulgare flower extract - 
30 mg, Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf extract - 30 
mg, Rhamnus frangula bark extract - 30 mg, Thymus 

vulgaris leaf extract - 20 mg, Ginger (Zingiber officinale) 
root extract - 20 mg, Juglans nigra seed extract - 10 mg, 

Syzygium aromaticum flower extract - 10 mg

Deionized water, Fructose, 
Propylene glycol, Glycerin, 
Guar gum, Disodium EDTA, 

Potassium sorbate, 
Strawberry flavor

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sibulax (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun qablaşdırması üzərində "Təbii qurd əleyhinə 
vasitə" ifadəsi "Qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə edilən BFMQƏ" 

ifadəsi ilə əvəz edilsin.



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

Silima-B Tablet 3 x 10

L-ornithine-L-aspartate - 100 mg, L-methionine - 100 
mg, Choline (as choline bitartrate) - 50 mg, Milk thistle 

seeds acetone and water extract  (Silybum marianum L. 
Gaertn. min 70% silymarin) - 14.29 (10 mg silymarin), 

Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) - 5 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 5 mg.

 Cellulose microcrystalline, 
polyvinylpyrrolidone PVP 

K30, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 26.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silima-B(№ 30) adlı 

məhsul(Seriya nömrəsi:(Seriya nömrəsi: 00105210   , istehsal 
tarixi:01.05.2021 , son istifadə tarixi: 01.05.2023)   qaraciyər 
funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

deyil.

Silipex Kapsul 3 x 10

Cynara scolymus leaf extract (stadardized with  0,5% 
cynarine)- 15 mg; L-ornithine- 100 mg; Silimarin (from 

Siilybum  marianum)- 105 mg; Soybean seed dry extract 
(stadardized with 60 %- phospholipids)- 150 mg.                                  

Corn starch; Natural geltin. Alisa İlaç Gıda Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silipex(kapsul, № 30) adlı  
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Növbətli idxal 
zamanı istehsalçı "tərkib haqqında sənəd"-də  tərkibi rəydə 

göstərildiyi kim i təqdim  etsin.

        Məhsul gündə 1 dəfə  tövsiyə olunduğu halda, tərkibi məhs 
1 kapsul üçün verilməsi zəruridir. 

Silitor / Silithor Kapsul 6 x 10
Dry extract of Milk thistle containing minimum 80% 

silymarin - 87.5 mg, L-methionine - 100 mg, L-cysteine - 
100 mg

Lactose monohydrate, 
Partially pregelatinised 

maize starch, Talc, 
Magnesium stearate, 
Hydroxypropyl methyl 

cellulose

Antibiotice SA Rumıniya 02.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən adı göstərilən Silitor / Silithor 

(kapsul, №60) adlı məhsul  qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Solidofer Kapsul 2 x 15 Iron (as Iron gluconate) - 28 mg,  Vitamin C - 55 mg, 
Folic acid - 400 mcg

Dibasic calcium phosphate, 
Vegetable magnesium 
stearate, Talc, Silica, 

Maltodextrin Glazing agent: 
Gelatine

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 16.08.2021 Müsbət

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

məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun

Solitra Tablet 3 x 10

Passiflora incarnata flower extract - 100 mg, Crataegus 
monogyna flower extract - 100 mg, Melissa officinalis 

leaf extract - 100 mg, Hypericum perforatum plant 
extract - 100 mg, Tilia cordata flower extract - 30 mg, 
Magnesium (as Magnesium citrate) - 200 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Maltodextrin, Corn starch, 
Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone K30, 
Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 05.08.2021 Müsbət

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun olaraq 

qeyd edilsin.

Solukar Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml

L - carnitine base (L - carnitine content - 650 mg ) - 
670.15 mg, Acetyl L-carnitine (L - carnitine content - 350 

mg ) - 522.4 mg, Vitamin B9 (Folic acid - 400 mcg) - 
426.5 mg

Fructose, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, 
Peach flavour, Sucralose, 

Demineralized water

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 02.08.2021 Müsbət

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

məhlul 10 ml №10) (Seriya nömrəsi: U194, istehsal tarixi: 
01.05.2021, son istifadə tarixi: 01.05.2024) 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.



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

Spainjoint Tablet 4 x 15

D-Glucosamine sulfate – 250 mg, Chondroitin sulfate – 
277, 8 mg, Methylulfonylmethane(MSM) – 175 mg,  
Boswellia serrata  resin dry extract(6:1) – 50 mg; 

Turmeric (Curcuma longa) rhizome dry extract(50:1)- 50 
mg; Vitamin C (microencapsulated) lycored- 48,19 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose , 
Magnesium estearate, 

Silicon dioxide

Laboratorios Bio-Dis 
Espana İspaniya 30.08.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

 Azerbaijan Medical Group MMC   şirkətinin  26.07.2021 il tarixli   
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İspaniyanın  “Laboratorios 

Bio-Dis Espan” şirkətinin istehsalı olan Spainjoint (tablet, № 60 )   
adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı 

məhsula dair  müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyil. Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun   qablaşdırılması 

və markalanması  təqdim olunan normativ sənədlərlə 
uyğunlaşmır. Həmçinin,  məhsulun orta çəkisi (1.5443 q) 

normativ sənədlərdə göstərilənlərə (1.0 - 1.4 q)  uyğun deyil.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 

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

olunmur.

Star Slim Kapsul 2 x 10

L-carnitine-75 mg; L-arginine- 50 mg;Garcinia gummi-
gutta fruit extract- 30 mg; Hoodia gordonii extract-25 
mg; Paullinia cupana seed extract-20 mg; Wolfiporia 

extensa extract- 20 mg; Camellia sinensis leaf extract 
20 mg; Alpha-lipoic acid- 20 mg; Cassia angustifolia leaf 

extract-15 mg; Citrus aurantium fluit extract- 10 mg; 
Zingiber ffrcinale root extract- 10 mg; Сurсumа longa 

rhizome extract-10 mg; Phaseolus vulgaris valve extract- 
10 mg; Foeniculum vulgare fruit extract- 10 mg;Anethum 

graveolens fruit extract- 10 mg; Chromium picolinate- 
0,0002 mg.

Microcrystalline 
cellulose;Gelatin(capsula 

shell)
Ambrella Rusiya 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Star Slim (kapsul, № 20) adlı 
məhsul  çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:1)Məhsulun tərkibində sennozidlər  mövcud olduğu 
üçün, istifadə qaydalarında onu 14 gündən artiq qəbul etməmək 

haqqında məlum at  təqdim  etm ək;

2) Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Stremax Limon Adaçayı Sorma Pastil 2 x 12

L-Ascorbic Acid- 20,25 mg; Horseradish (Cochleria 
armoracia) root extract- 9,75 mg; Zinc sulphate-5, 75 

mg; Lemon(Citrus limon)  fruit peel oil- 2,25 ml; 
Sage(Salvia officinalis) leaf oil -1,25 ml.

Sugar,  Maltose, Citric acid, 
Lemon flavoring, Menthol 
flavoring,Peppermint Oil, 

Curcumin.

Meksmar Doğal ve 
Sağlıklı Ürünler İmalat 
ve Pazarlama Ltd. Şti.

Türkiyə 23.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Stremax Limon  

Adaçayı(sorma pastil, № 24) adlı məhsul söyuqdəymə və 
öskürək 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.

Swiss Energy Calcivit Kapsul 1

Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K2 (Menaquinone - 7) - 

37.5 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 5 mg, Copper (as 
Copper gluconate) - 1 mg, Manganaese (as Manganese 

sulfate) - 2 mg

Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Microcrystalline 
cellulose, Ethylcellulose, 
PVP - K30, Corn starch, 

Lac, Hypromellose

Gelpell AG İsveçrə 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Calcivit 
(kapsul №30) (Seriya nömrəsi: 0410023; İstehsal tarixi: 

01.05.2021; Son istifadə tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul kalsium 
və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Swiss Energy Healthy 
Growth Çeynəmə Pastil 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 600 mcg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as dl-alpha 

tocopherol acetate) - 5.4 mg, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) - 36 mg, Thiamine (as Thiamine mononitrate) - 0.5 
mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 0.63 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 0.63 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 1.125 mcg, Biotin - 75 mcg, Iodine 

(as Potassium iodide) - 67.5 mcg

Maltitol, Sucralose, Bovine 
gelatine, Water, Citric acid, 
Flavourings, Anthocyanins, 

Carotenes, Curcumin, 
Carnauba wax

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG İsveçrə 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Healthy 
Growth (çeynəmə pastil, №60) (Seriya nömrəsi: 101373; 

İstehsal tarixi: 01.04.2021; Son istifadə tarixi: 01.04.2023)  adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

vasitəsi deyil.

Tenat Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Deionized water

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 24.08.2021 Müsbət

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

məhlul - damcı, 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.



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

Teokard Kapsul 3 x 10 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, 
Coenzyme Q10 - 60 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 20.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Teokard (Kapsul №30) adlı 
məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Tepdan Forte Kapsul 3 x 10
Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 

EAU), Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g), 
Pancreatin - 150 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 16.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasənTepdan Forte (kapsul № 30) 
adlı məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Ultra Ginkgo Plus Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml

Ginkgo biloba extract - 70 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 
2.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2.5 mg, Vitamin B3 

(Niacin) - 2.5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-
pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 
9 mcg, Folic acid - 400 mcg

Citric acid, Xanthan gum, 
Sorbitol solution 70%, 

Sodium benzoate, Glycerin, 
Sucrose, Essence orange 
sweet, Demineral water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 26.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Ginkgo Plus (daxilə 
qəbul üçün məhlul, 10 ml № 10) (Seriya nömrəsi: WF21261; 

İstehsal tarixi: 12.04.2021; Son istifadə tarixi: 12.03.2024) adlı 
məhsul MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Urosolis Tablet 3 x 10

D-mannose - 250 mg, Vaccinium macrocarpon fruit 
extract - 100 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract- 
100 mg, Arctostaphylos uva ursi leaf dry extract - 100 
mg, Zea mays silk extract - 50 mg, Vaccinium myrtillus 

fruit dry extract - 50 mg, Rosa canina L. fruit dry extract - 
50 mg, Equiesetum arvense plant dry extract - 50 mg, 
Magnesium citrate - 50 mg, Potassium citrate - 50 mg

Maltodextrin, Corn starch, 
Magnesium stearate, PVP 

K30, Siolicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 18.08.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursi leaves 
extract" inqredienti olduğu üçün istifadə qaydalarında"1-2 
həftədən çox qəbul etmək tövsiyə olunmur" yazısını əlavə 

etmək zəruridir.

"Vaccinium macrocarpon" bitkisi düzgün tərcümə olunmamışdır. 
"Quşümü" yox "iri meyvəli m ərcanı" kim i tərcüm ə olunm alıdır.



Valeriana Ekstrasila draje
1 şüşə 

flakonda 50 
draje

Valerian rhizomes with roots- 30 mg; Motherwort herb- 
30 mg.

Lactose, Rafinated sugar, 
Magnesium carbonate basic 

( E 504),Calcium stearic 
acid (E 470),Titanium 

dioxide (E 171), Sunflower 
oil, Beeswax (E 901),Iron 

oxide yellow (Е 172)

Parafarm Rusiya 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Valeriana Ekstrasila (draje, 

№ 50) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdrmaq 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Növbətli istehsal zamanı qablaşmanın üzərində 
məhsulun adının dizaynıni dəyişdirmək tövsiyə olunur. Belə ki, 
məhsulun adı mövcud olan dərman vasitəsinin adına bənzəyir.



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

Valeriana P C vitamini ilə draje
1 şüşə 

flakonda 50 
draje

Valerian rhizomes with roots- 33, 6 mg; Ascorbic acid- 
6, 0 mg.

Lactose, Rafinated sugar, 
Magnesium carbonate basic 

( E 504),Calcium stearic 
acid (E 470), Talc (E 

553),Titanium dioxide (E 
171), Tropeolin, 

Indigocarmine (E 132), 
Sunflower oil, Beeswax (E 

901),Paraffin.

Parafarm Rusiya 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Valeriana P C vitamini ilə 

(draje, № 50) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdrmaq 
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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Növbətli istehsal zamanı qablaşmanın üzərində 
məhsulun adının dizaynıni dəyişdirmək tövsiyə olunur. Belə ki, 
məhsulun adı mövcud olan dərman vasitəsinin adına bənzəyir.

Veçerneye 
Valeriana+Xmel+Myata draje

1 şüşə 
flakonda 50 

draje

Valerian rhizomes with roots- 35,0 mg;  Hop multiple 
fruits- 6, 0 mg; Mint leaves- 6, 0 mg.

Lactose, Rafinated sugar, 
Magnesium carbonate basic 

( E 504),Calcium stearic 
acid (E 470),Titanium 

dioxide (E 171), Sunflower 
oil, Beeswax (E 901), dye 

"Green apple"

Parafarm Rusiya 24.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Veçerneye 

Valeriana+Xmel+Myata (draje, № 50) adlı məhsul  MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdrmaq 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Velanil toz 4q x 40

L-carnitine - 250 mg, L-aspartate - 200 mg, Lecithin - 
100 mg, Glutathione - 50 mg, Methionine - 50 mg, 

Cynara scolymus fruit extract - 29 mg, Sylibum 
marianum seed extract - 20 mg, Olygofructose - 3301 g, 

Vanille powder - 1 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 19.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Velanil (toz 4 q, saşe N 40) 
(Seriya nömrəsi: 02; İstehsal tarixi: 17.12.2020; Son istifadə 

tarixi: 17.12.2023) 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.   

VeNatura Beta-Qlükan, 
Propolis, Exinaseya, C 

Vitamini və Sink
Şərbət 150 ml

Propolis (Polyphenol - 7.5 mg) - 76.25 mg, Echinacea 
angustifolia root extract - 300 mg, Beta Glucan (1.3-1.6 
Beta Glucan) - 50 mg, Vitamin C (Calcium L-Ascorbate) - 

40 mg, Zinc (Zinc sulfate monohydrate) - 5 mg

Pure water, Honey, Glycerol 
(E 422), Strawberry flavour, 
Potassium sorbate (E 202), 
Citric acid (E 330), Xanthan 

gum (E 415)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 10.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Beta-Qlükan, 

Propolis, Exinaseya, C Vitamini və Sink (şərbət, 150 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndində yaş həddi 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

VeNatura Bromelain Kapsul 1 Bromelain (2400 GDU/g) - 500 mg Hydroxypropyl methyl 
cellulose

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Bromelain (kapsul 

№ 60) adlı məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

VeNatura CoQ-10 Koenzim 
Q10 200 mq Kapsul 1 Coenzyme Q10 (Ubiquinone) - 200 mg

Sunflower seed oil, Capsule 
shell mixture: Edible gelatin 
(Bovine gelatin), Deionized 
water, Glycerol (E 422), Iron 

oxide (red) (E 172), Iron 
oxide (black) (E 172), 

Lecithin (Soy lecithin) (E 
322), Beeswax (white) (E 

901)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 13.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura CoQ-10 Koenzim 
Q10 200 mq (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin metabolik 
proseslərini 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:y Yaş həddi rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

Qeyd: ərizəçinin təqdim etdiyi normativ sənədlərə əsasən 
istehsalçının adında və ünvanında düzəliş olunaraq rəy nömrəsi 

və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.



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

VeNatura D3 Vitamini 400 
BV Sprey 20 ml Vefa İlaç San. ve Tic. 

A.Ş Türkiyə 25.08.2021
Xitam 
verilən 

müraciətlər

  "NG GROUP" MMC” şirkətinin 14.07.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa İlaç San. 

ve Tic. A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 21060569 seriyalı 
VeNatura D3 Vitamini 400 BV (məhlul  20 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 təyini: Vit.D3 -- 30.63mkq/ml (43.76%) UYĞUN 

DEYİLDİR         
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 m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

VeNatura İnulin ve 
Fruktooligosakkarit (FOS) toz 1 Chicory root (Cichorium intybus) extract – 8 g (Inulin – 

3.68 g and  Fructooligosaccharide (FOS) - 3.68 g) yoxdur Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 17.08.2021 Müsbət

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

Fruktooligosakkarit (FOS) (toz,saçedə №30) adlı məhsul  
inulinin və fruktooliqosaxaridin 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir. Tərkibdə göstərilən bitkinin istifadə üzrə təlimatda 

tərcüm əsi düzgün deyil. D üzgün tərcüm ə "A di kasnı"dır.

Qeyd: ərizəçinin təqdim etdiyi normativ sənədlərə əsasən 
istehsalçının adında və ünvanında, məhsulun adında düzəliş 

olunaraq rəy nöm rəsi və rəy tarixi eyni qalm aqla rəy dəyişdirilir.

VeNatura Kids Sink Şərbət 100 ml Zinc lactate 2-hydarte (Zinc - 7.5 mg) - 32.04 mg Pure water, Stevia (Stevia 
rebaudiana) leaf

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 30.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Kids Sink  (şərbət 
100 ml) adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Koenzim Q10 və 
Alfa Lipoy turşusu Kapsul 1 Alpha lipoic acid - 100 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg

Sunflower seed oil, Bovine 
gelatin, Glycerol (E 422), 
Pure water, Iron dioxide 
(red)(E 172), Iron oxide 

(black)(E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 04.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Koenzim Q10 və 

Alfa Lipoy turşusu (kapsul, №60) adlı məhsul orqanizmin 
metabolik prosseslərini 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndində yaş həddi 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

VeNatura Maqnezium 
(Bisqlisinat+Sitrat) və P-5-P 

(Vitamin B6)
Kapsul 1

Magnesium bisglycinate (Magnesium - 95 mg) - 475 mg, 
Magnesium salts of citric acid (Magnesium - 45 mg) - 

300 mg, Pyridoxal 5`- phosphate (Vitamin B6 - 5 mg)  - 
7.304 mg

Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Magnesium salts 

of fatty acids (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 30.07.2021 Müsbət

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

(Bisqlisinat+Sitrat) və P-5-P (Vitamin B6)) (kapsul №60) adlı 
məhsul maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi 

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

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



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

VeNatura SAM-e toz 1

S-Adenosyl Methionine mixture (S-Adenosyl L-
methionine Disulfate P-toluenesulfonate (S-Adenosyl 

methionine - 200 mg) - 413.3292 mg, Calcium chloride 
(E 509) -  8.8888 mg, Calcium oxide (E 529 - 22.222 

mg) - 444.44 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide 
(E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 04.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura SAM-e (toz/saşe, 

№30) adlı məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 
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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndində rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Qeyd: ərizəçinin təqdim etdiyi normativ sənədlərə əsasən 
istehsalçının adında və ünvanında düzəliş olunaraq rəy nömrəsi 

və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

VeNatura Vitamin A Palmitat Kapsul 1 Vitamin A - 1000 mcg RE (as Retinyl palmitate)

Olive oil, Edible gelatin 
(Bovine gelatin), Glycerol (E 

422), Deionized water,  
Sorbitol (E 420), Alpha 

tocopherol (E 307)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin A Palmitat 

(kapsul №60) adlı məhsul vitamin A-nın 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: qablaşma üzərində komponentlərin göstərildiyi hissədə 

"kapsul" əvəzinə "tablet" yazılmışdır. Ekspertizaya “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunmuş istifadə üzrə 

təlimat təqdim olunmamışdır. Bu qaydaya uyğun istifadə üzrə 
təlimatın tərtib olunması zəruri hesab olunur.

Verfen Şərbət 200 ml № 1

Caesalpinia crista leaves dry powder-125 mg;  
Holarrhena antidysenterica seed dry powder-125 mg; 
Butea monosperma leaves powder-125 mg; Nigella 

sativa seed powder-100 mg; Embelia ribes fruit  powder-
75 mg; Mallotus phillippensis seed   powder-25 mg.

Sodium benzoate, Sucrose, 
Sorbitol Solution 70 %, 

Glycerine, Essence Mango 
Flavored Liquid, Demineral 

water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verfen (şərbət, 200 ml ) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: WA21030 , istehsal tarixi: 01.04.2021, 
son istifadə tarixi: 01.03.2024)  qurd invaziyaları və disbakterioz 
zamanı qidanı bioloji fəal maddələr ilə zənginləşdirmək məqsədi 
ilə 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.

Verfen Şərbət 200 ml  № 1

Caesalpinia crista leaves dry powder-125 mg;  
Holarrhena antidysenterica seed dry powder-125 mg; 
Butea monosperma leaves powder-125 mg; Nigella 

sativa seed powder-100 mg; Embelia ribes fruit  powder-
75 mg; Mallotus phillippensis seed   powder-25 mg.

Sodium benzoate, Sucrose, 
Sorbitol Solution 70 %, 

Glycerine, Essence Mango 
Flavored Liquid, Demineral 

water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 25.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verfen (şərbət, 200 ml ) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: WA21029 , istehsal tarixi: 01.04.2021, 
son istifadə tarixi: 01.03.2024)  qurd invaziyaları və disbakterioz 
zamanı qidanı bioloji fəal maddələr ilə zənginləşdirmək məqsədi 
ilə 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.

Viafemin Tablet 3 x 10

Vitex agnus castus fruit extract(10:1)-40 mg; 
Hydroalcoholic extract from MACA root(Lepidium 

meyenii)(4:1)--200 mg; Quatrefolic®(methyltetrahyrofolic 
acid glucosamine salt)-0,755 mg (equivalent to 400 mcg 

folic acid).

microcrystalline cellulose, 
corn starch, 

polyvinylpyrrolidone,talc, 
magnesium stearate.

S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 30.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viafemin(tablet, № 30) adlı  
məhsul (Seriya nömrəsi:  325/054, istehsal tarixi: 17.06.2021, 
son istifadə tarixi: 16.06.2023)  qadın sağlamlığını qorumaq 

məqsədi ilə qidanı  bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Vinkartin Tablet 2 x 15

Ginkgo biloba extract – 70 mg, L-arginine – 40 mg, 
Glutamine – 10 mg, L-glutathione – 5 mg, Coenzim Q10 
– 10 mg, Natural mixed carotenoids – 2 mg, Vitamin D3 
– 400 IU, Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 36 mg, 
Vitamin B3 (Niacin)- 32 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride)  – 6 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) – 9 mcg, Viamin B5 (as D-

Calcium Pantothenate) – 15 mg, Magnesium (as 
Magnesium Oxide) – 75 mg, lron (as Ferrous Fumarate) 
– 8 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 15 mg, Manganase (as 

Manganase Sulfate) – 2 mg, Copper (as Соррег 
Sulfate) – 250 mcg, Selenium (as Sodium Selenite) – 
110 mcg, Chromium (as Chromium Picolinate) – 40 
mcg, Potassium (as Potassium iodide) – 150 mcg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, 

Crospovidone, Povidone, 
Magnesium stearate, 

Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, 

Purified talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, İron oxide 

red

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 19.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: WF21269; İstehsal tarixi: 14.04.2021; Son 
istifadə tarixi: 14.03.2024) 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.

Vipaxon Tablet 2x15

GABA - 150 mg, Citicoline - 100 mg, Glycine - 100 mg, 
Uridine - 60 mg, Cytidine - 60 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 

Vitamin B1 - 5 mg, Ginkgo leaves (Ginkgo bilboa L.) dry 
extract - 80 mg

Vegetal magnesium 
stearate, Silica, 

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 16.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vipaxon (tablet №30) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

Vitalife C Plus toz 1
Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 850 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate monohydrate) - 10 mg, Selenium (as Sodium 

selenate) - 20 mcg

Lemon flavor, Sodium 
carbonate E550, Citric acid 

E330, Maltodextrin, 
Sucralose E955, Riboflavin 

E101

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 04.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitalife C Plus (toz, saşedə 

№20) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək 
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.





Vitalife Elderberry Hot toz 1

Salix alba bark extract - 250 mg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 120 mg, Elderberry (Sambucus nigra) fruit 

extract - 100 mg, Menthol - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate) 
- 3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3.6 

mg

Maltodextrin, Lemon flavor, 
Sodium carbonate, Citric 

acid E330, Sucralose E955

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 04.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitalife Elderberry Hot (toz, 
saşedə №10) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək 
məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vitalife Tuss Comfort Şərbət 200 ml

Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract - 100 mg, 
Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 60 mg, Licorice 

(Glycyrrhiza glabra) root extract - 50 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate monohydrate) - 5 mg, Basil (Ocimum basilicum 

L.) leaf extract - 10 mg

Deionized water, Sugar, 
Glycerol E422, Citric acid 

E330, Mulberry flavor, 
Sodium citrate E331, 
Xanthan gum E415

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 04.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitalife Tuss Comfort (şərbət, 

200 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq və immun 
sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.





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

Vita-min plus Kapsul 2 x 15

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitammin E (as DL-alpha-

tocopheryl acetate) - 12 mg, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) - 80 mg, Vitamin B1 (as Thiamin mononitrate) - 1.1 
mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin (Nicotinamide) - 16 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Folic 
acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Vitamin 

B12 (as Cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Biotin (as D-biotin) 
- 50 mcg, Pantothenic acid (as Calcium D-pantothenate) 
- 6 mg, Magnesium (as Magnesium oxide, Magnesium 

bisglycinate) - 90 mg, Calcium (as Calcium bisglycinate, 
Calcium carbonate) - 25 mg, Potassium (as Potassium 

chloride) - 40 mg, Zinc (as Zinc gluconate, Zinc 
bisglycinate) - 10 mg, Iron (as Ferrous bisglycinate) - 1 
mg, Manganese (as Manganese bisglycinate) - 1 mg, 
Copper (as Copper gluconate, Copper bisglycinate) - 

0.15 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 150 mcg, 
Chromium (as Chromium (III) chloride) - 50 mcg, 

Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg, Green tea 
extract - 30 mg, Lutein - 2.5 mg

Magnesium salts of fatty 
acids, Cellulose, Bovine 

gelatin, E171

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita-min plus (kapsul №30) 
adlı məhsul vitamin və mineralların 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.

Vitasolis Kapsul 3 x 10

Omega 3 -300 mg (DHA - 60 mg, EPA - 90 mg), Folic 
acid - 300 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, 

Vitamin E (Tocopheryl acetate) - 400 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin B1 (Thiamine 

hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin sodium 
phosphate) - 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 
9 mcg, Lutein - 10 mg, Biotin - 75 mcg, Potassium 

(Potassium citrate) - 40 mg, Selenium (Sodium selenite) 
- 75 mcg, Zinc (Zinc gluconate) - 25 mg, Iodine 

(Potassium iodide) - 100 mcg, Molybdenum (Sodium 
molybdate dihydrate) - 45 mcg, Calcium (Calcium 

carbonate) - 60 mg, Iron (Ferrous sulfate monohydrate) - 
25 mg, Magnesium (Magnesium oxide) - 50 mg

Maltodextrin, Corn starch, 
Magnesium stearate, PVP 

K30, Siolicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 10.08.2021 Mənfi

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

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan fol 
turşusunun miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddindən yüksəkdir (gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən 
həddi 600 mkq (mcg)-dır). Eyni zamanda məhsulun tərkibində 
olan inqredientlərin miqdarı bəzi sənədlərdə 1 kapsulda, bəzi 

sənədlərdə 2 kapsulda qeyd edilib.

Vivasil Kapsul 3 x 10

Camellia sinensis leaf dry extract- 20 mg; Dioscorea 
nipponica rhizome dry extract-20 mg; Glycyrrhiza 

glabra root dry extract-20 mg; Zingiber officinale 
rhizome dry extract- 10 mg; Korean ginseng root dry 

extract-10 mg; Orchis masculo tuber dry extract-10 mg; 
Serenoa repens (Saw palmetto) fruit dry extract-10 mg; 

Pausinystalia johimbe bark dry extract- 10 mg; 
Pantohematogen-20mg

Lactose,Calcium stearate, 
capsule shell: gelatin. Verteks MMC Ukrayna 19.08.2021 Müsbət

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

məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 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.

Volomis Medium inyeksiya üçün gel 1 ml SODIUM BENZOATE 0.1%, SODIUM HYALURONATE 
2%, AQUA 97.9% Ayrı geyd edilməyib Dermoaroma Italy SRL. İtaliya 24.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Volomis Medium, inyeksiya üçün 
gel, 1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2" adlı məhsul 

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

dərman vasitəsi deyil.

Volomis Strong inyeksiya üçün gel 1 ml SODIUM BENZOATE 0.1%, SODIUM HYALURONATE 
2%, AQUA 97.9% Ayrı geyd edilməyib Dermoaroma Italy SRL. İtaliya 24.08.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Volomis Strong, inyeksiya üçün 
gel, 1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2" adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 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

Womaxil Tablet 3 x 10

Vitamin A (as a retinol acetate) – 2.5 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 

– 2.5 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 22.5 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  – 5 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 9 mcg, Vitamin C 
(as L-ascorbic acid) – 75 mg,  Vitamin D3 – 12.5 mcg, 
Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 12.5 mg, Folic 

acid – 600 mcg, Magnesium (as Magnesium Oxide) – 
25 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 10 mg, lron (as Ferrous 
Fumarate) – 9 mg, Copper (as Соррег Sulfate) – 750 

mcg, Selenium (as Sodium Selenite) – 110 mcg, 
Chromium (as Chromium Picolinate) – 50 mcg, 

Potassium (as Potassium iodide) – 50 mcg, N-acetyl 
cysteine – 300 mg, Para-aminobenzoic acid (PABA) – 
12.5 mg, L-arginine - 10 mg, Myo-Inositol – 190 mg, D-

Chiro Inositol – 10 mg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, 

Microcrystalline cellulose, 
Crospovidone, Povidone, 

Magnesium stearate, 
Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, 

Purified talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, Quinoline 

yellow colour lake

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 25.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: WF21277; İstehsal tarixi: 16.04.2021; Son 
istifadə tarixi: 16.03.2024) adlı məhsul vitamin və mineralların 

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

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

Zerostress Tablet 4 x 15

Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 100 mg, Crataegus laevigata leaf 

extract - 100 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 3 mg, 
Magnesium lactate - 200 mg, Hypericum perforatum 

herb dry extract - 150 mg

Microcyristalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 17.08.2021 Müsbət

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