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

Zyferol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml Vitamin D3 - 60000 IU

Chremophore RH 40, Butylated hydroxyanisole, 
Sodium methylparaben, Sodium propylparaben, 

Sucralose, Sorbitol solution 70%, Propylene glycol, 
Glycerine, Flavour butter scotch, Purified water

JMB Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Hindistan 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zyferol 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) İstifadə qaydaları və doza rəyə müvafiq olaraq 
göstərilsin.

b) İstifadə üzrə təlimatda müalicə ilə bağlı ifadələr ləğv 
edilməlidir belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik ola 

bilməz.

Omuvit Tablet 2 x 15
Marigold flower extract (lat. Calendula officinalis L.) - 50 mg (lutein – 5 

mg,  zeaxanthin – 1 mg), Bilberry berries extract (lat. Vaccinium myrtillus 
L.) - 30 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg 

Sorbitol, Magnesium stearate, Talc Vitar s.r.o Çex respublikası 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omuvit (kapsul № 30) 
(Seriya nömrəsi: L60216; İstehsal tarixi: 01.10.2021; Son 

istifadə tarixi: 01.10.2023)adlı məhsul  gözün görmə 
qabilyətini 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

Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg)
Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, colorant “Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen 100 mkq Vitamir 

tablet №30, (Seriya nömrəsi: 080921; İstehsal tarixi: 
08.09.2021; Son istifadə tarixi: 31.08.2024) 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 dərman vasitəsi deyil.

Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg)
Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, colorant “Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen 100 mkq Vitamir 

tablet №30, (Seriya nömrəsi: 250921; İstehsal tarixi: 
25.09.2021; Son istifadə tarixi: 31.08.2024) 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 dərman vasitəsi deyil.

Rosella Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract – 1.5 ml, Plantago major leaf liquid 
extract – 1.5 ml, Althaea officinalis root liquid extract – 0.4  ml, 

Foeniculum vulgare fruit liquid extract – 0,6 ml, Origanum vulgare herb 
liquid extract – 1.0 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rosella 

(şərbət, 100 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını 
asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

De-Balans Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (3333 IU/1 ml) Sunflower seed oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən De-

Balans (daxilə qəbul üçün məhlul, 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.

Tangoliv Forte Tablet 2 x 15

Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf dry extract ≥ 2.5% total 
caffeoylquinic acids calc. as chlorogenic acid - 100 mg, Milk Thistle 

(Silybum marianum (L.) Gaertn.) fruit dry extract 2% silymarin calc. as 
silibinin - 75 mg, L-Ornithine HCl - 70 mg, L-Arginine-L-Aspartate - 70 
mg, L-Glutathione - 50 mg, Choline bitartrate - 50 mg, Vitamin B1 - 2 

mg, Vitamin B2 - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl cellulose, 
Vegetable magnesium stearate, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tangoliv 
Forte (tablet, № 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 

dərman vasitəsi deyil.

Lefolat Tablet 2 x 15 Calcium-L-methylfolate - 400 mcg Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lefolat 
(tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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



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

Lefolat Plus Tablet 2 x 15 Calcium-L-methylfolate - 400 mcg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 6 
mcg, Potassium iodide (of which Iodine - 50 mcg) - 65 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lefolat 

Plus (tablet №30) adlı məhsul fol turşusu, B12, B6 
vitaminlərinin və yod mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Gammafertil For Woman toz 3.9 q

Folic acid – 400 mcg,  Vitamin E (as Vitamin E acetate standardized 
50%) – 30 mg, Zinc (as Zinc oxide) – 9 mg, Iodine (as Potassium iodide) 
– 168 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 81 mcg, L-arginine – 1000  

mg, Vitex agnus-castus fruit dry extract std. 0.5% as agnuside – 150 mg, 
Myo-inositol – 1000 mg, Eleutherococcus senticosus root dry extract 

std. 0.8% as eleutherosides – 250 mg, Lepidium meyenii root dry extract 
– 80 mg

Sorbitol, Stevia, Citric acid, Flavouring, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gammafertil For Woman (toz N60 saşe) adlı məhsul 
qadın cinsinin nümayəndələri üçün vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Carditon Q Kapsul 3 x 10

Coenzyme Q10 - 100 mg, Lycopene - 5 mg, Omega-3 fatty acids: EPA - 
90 mg, DHA - 60 mg, Natural Mixed Carotenoides (10%) - 10.33 mg, 
Wheat Germ Oil - 25 mg, Calcium Ascorbate - 75 mg, Vitamin B12 - 5 
mcg, Selenium Dioxide Monohydrate -75 mcg, Zinc sulfate - 27.45 mg

Organic Olive Oil, Yellow Beeswax, Shell materials: 
Gelatin, Vegetable Glycerine, Carob, Purified water

BİON PHARMACEUTİCS 
PVT. LTD Hindistan 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carditon 

Q (kapsul, №30) adlı məhsul ürək-damar sistemi 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

BronchoLife Şərbət 120ml
Thymus vulgaris herb liquid extract - 14 ml; Plantago major leaf liquid 
extract - 14 ml; Malva slyvestris flowers and leaf liquid extract – 14 ml; 

Mentha piperita leaf liquid extract - 5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BronchoLife (şərbət, 120 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

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

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

deyil.

Vitaset Kapsul 1

Vitamin A (as Retinol palmitate) – 800 mcg, Acidum ascorbicum – 120 
mg, Vitamin D (as Cholecalciderol) – 10 mcg, Vitamin E (as Tocopheryl 

acetate) – 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 5 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) – 4 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) – 20 mg, 
Vitamin B5 (Pantothenic acid) – 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 6 mg,  Acidum folicum – 400 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobolamine) – 9 mcg, Vitamin H (Biotin) – 70 mcg, Vitamin K (as 

Phylloquinone) – 50 mg, Calcium (as Calcium carbonate) – 120 mg, İron 
(as Ferrous 2+ sulfate) – 20 mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide) - 

100 mg, Potassium (as Potassium citrate) – 40 mq, Zinc (as Zinc 
sulfate) – 25 mg, Selen (as Sodium selenite) – 150 mcg, İodine (as 

Potassium iodate) – 150 mcg,  Copper (as Copper gluconate) – 1 mg, 
Molibdenum (as Sodium molybdate) – 90 mcg, Manganase (as 

Manganase sulphate)  4 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Natural gelatin

  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaset 
(kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Klepus Şərbət 120 ml
Thymus vulgaris herb liquid extract - 14 ml; Plantago major leaf liquid 
extract - 14 ml; Malva slyvestris flowers and leaf liquid extract – 14 ml; 

Origanum vulgare herb liquid extract - 5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Klepus 
(şərbət, 120 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Bevirox toz 4 q x 20 Beta-glucan - 550 mg, Zinc gluconate - 23 mg, Vitamin C  - 100 mg, 
Vitamin B6 - 3 mg Fructose, Silica, Orange flavor, Sucrester BioDue S.p.A İtaliya 21.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bevirox 
(toz, saşe №20) (Seriya nömrəsi: 0071; İstehsal tarixi: 

20.08.2021; Son istifadə tarixi: 20.08.2023) adlı məhsul 
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

Droblex Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50ml

Vitamin B3 (Niacinamide) – 20 mg, Calcium pantothenate  - 10  mg , 
Vitamin B2 (as  Riboflavin 5' -phospahate sodium  ) - 2, 2 mg,Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride)– 2 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamine)- 2 mcg.

Sorbitol syrup 70% (E420), Glycerine vegetala 
(E422),Propilen glycol (E1520),  Sodium benzoate 

(E200), Purified water, Acerola concentrate
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Droblex(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı  
məhsul(Seriya nömrəsi:9241021  , istehsal 

tarixi:01.10.2021 , son istifadə tarixi: 01.10.2024)   B 
qrupu vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
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Fortika Şərbət 150 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc gluconate - 35 mg (eq. to 5 mg 
Zinc)

Fructose, Glycerin vegetable, Sorbitol solution 70%, 
Potassium sorbate, Lemon flavour, Purified water Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortika 

(şərbət, 150 ml)(Seriya:11631021, İstehsal 
tarixi:01.10.2021,Son istifadə tarixi: 01.10.2024) adlı 

məhsul C vitamini və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Zural Tablet 3 x 10
D-mannose - 400.0 mg, Vaccinium Macrocarpon Extract (9% 

Proanthocyanidins (27 mg) standardized extract) - 300 mg, Vitamin C - 
200 mg  

Microcrystallinecellulose, Povidone (Kolidon), 
Magnesium stearate, Sillicone dioxide, Nutraficient 

brown 114F265032
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zural 
(tablet № 30) (Seriya nömrəsi: 7561021; İstehsal tarixi: 
01.10.2021; Son istifadə tarixi: 01.10.2024) adlı məhsul 
sidik-ifrazat 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. 

Xromin Kapsul 3 x 10
Chromium picolinate (eq. to 12.5 mcg Cr) - 100 mcg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Curcuma longa standardised extract. 
95% curcumin - 3 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Polyvinylpyrrolidone Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xromin (kapsul, № 30) 

(Seriya nömrəsi: 8061021; İstehsal tarixi: 01.10.2021; 
Son istifadə tarixi: 01.10.2024) adlı məhsul xrom mineralı 

və B6 vitamininin  əlavə mənbəyi kimi, həmçinin 
metabolik prosesləri 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.

Deva-3 Daxilə qəbul üçün məhlul 4 flakon x 5 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil, DL alpha tocopheryl acetate Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deva-3 ( 

daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 4 flakon x 5 ml) adlı  
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Galax Şərbət 120 ml

Valeriana officinalis root extract - 60 mg, Passiflora incarnata herb 
extract - 60 mg, Melissa officinalis leaves extract - 30 mg, Lavandula 

angustifolia flowers extract - 30 mg, Hawthorn (Crataegus sp.) flowers 
extract - 20 mg

Distilled water, Glycerine, Sweetener, Orange 
aroma, Potassium sorbate, Sodium benzoate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Galax 

(şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Pectolife Şərbət 150 ml
N-acetylcysteine - 20 mg, Zinc - 4 mg, Plantago major leaf extract - 10 

mg, Althea officinalis root extract - 10 mg, Thymus serpyllum herb 
extract - 10 mg

Deionized water, Sugar, Glycerol, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Orange flavor, Xanthan gum, 

Sodium benzoate

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pectolife 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəlğəmin ifrazını 
yüngünləşdirmək, immun sistemin fəaliyətini 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Danil Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU) Sunflower oil Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Danil 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Sedaflor B Night / Sedaflor B Nayt Kapsul 2 x 10 L-Theanine - 100 mg, Melissa officinalis extract - 100 mg, Melatonin - 1 
mg

Calcium phosphate, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide; Capsule: 

Gelatin, Titanium dioxide, Iron oxide
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor 

B Night / Sedaflor B Nayt (kapsul, №20) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

deyil.

Novel Coronavirus (Sars-Cov-2) 
Antigen Rapid Test Cassette (Swab) test Chromatographic film, Sheet, Absorbent paper, Filter-like paper, Plastic 

parts
İnnovation Biotech (Beijing) 

Co.,Ltd Çin Xalq Respublikası 15.12.2021 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş “Novel Coronavirus 
(Sars-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab) ” adlı 
məhsul insanın burun-udlaq nümunələrində SARS-CoV-

2 antigenlərinin  keyfiyyətli şəkildə müəyyən edilməsi 
üçün in vitro diaqnostik sürətli test dəsti tibbi vasitə olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Strepto Max Biyan Vitamin C Sink sorma tablet 12 x 2 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 22 mg, Zinc gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flovour, Lemon Flovour, Beta-carotene (colorant), 

Black carrot extract (colorant), Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepto 

Max Biyan Vitamin C Sink  (sorma tablet №24) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 
məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Strepto Max Evkalipt Mentol Adaçayı sorma tablet 12 x 2
Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, Peppermint 

oil (Mentha piperita atheroleum) – 0.05 ml, Menthol – 1.8 mg, Salvia 
officinalis folium liquid extract – 0.2 ml

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

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepto 
Max Evkalipt Mentol Adaçayı  (sorma tablet №24) adlı 

məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq  məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Strepto Max Exinaseya Bal Propolis sorma tablet 12 x 2 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 3.8 
mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flovour, Lemon Flovour, Menthol, Curcumin, Arabic 

Gum

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepto 

Max Exinaseya Bal Propolis  (sorma tablet №24) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 
məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Magnafolat sorma tablet 3 x 20 Calcium-L-Methylfolate (Folic acid - 400 mcg) - 450 mcg Calcium carbonate, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Mixed forest fruit flavour, Mannitol Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 22.12.2021 Müsbət

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

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

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

Leber Art Şərbət 120ml

Origano (Origanum vulgare) herb liquid extract – 13 ml, Calendula 
(Calendula officinalis L.) flowers liquid extract – 3 ml, Rose (Rosa 

canina) fruit liquid extract – 6 ml, Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) flowers 
liquid extract – 13 ml

Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leber 
Art  (şərbət 120 ml) 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. 



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

El Uno Gastrogel 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, Mint (Mentha piperita) leaf oil – 6 mg, Anise (Pimpinella anisum) fruit 

oil – 6 mg, Ananas (Ananas comosus) fruit juice – 1 ml, Artichoke 
(Cynara Scolymus) leaf liquid extract – 1 ml, Papaya (Carica papaya) 

fruit juice – 1 ml, Pancreatic enzymes (Pancreatin) – 50 mg, Amylase  – 
20 mg



Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən El Uno 
Gastrogel (şərbət 250 ml) adlı 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.

Dualtan-L Şərbət 120ml L-carnitine – 300 mg, Coenzyme Q – 10 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 2 mcg

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol, 
Potasssium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dualtan-
L (Şərbət 120 ml) adlı məhsul  orqanizmdə gedən əsas 

metabolik prosesləri və immun sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Fosfoxolin Kapsul 1

Ginkgo biloba leaf dry extract – 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
Hydrochloride) – 2 mg, Magnesium hydroxide – 200 mg, 

Phosphatidylcholine – 40 mg, Phosphatidylserine – 40 mg, Glycine – 50 
mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicium dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fosfoxolin (kapsul № 30) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Tro-Omega Kapsul 4x15 Fish oil - 1000 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Omega-3 fatty acids 
– 350 mg) 

Glycerol, Gelatin, Purfied water
Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tro-

Omega (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Omegavit New Kapsul 4x15 Fish oil - 1000 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Omega-3 fatty acids 
– 350 mg) 

Glycerol, Gelatin, Purfied water
Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Omegavit New  (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Rise up Kapsul 1
Fish oil (EPA, DHA) – 447 mg, L-arginine – 85 mg, Lepidium meyenii 

root dry extract – 60 mg, Epimedium grandiflorum herb extract – 60 mg, 
Ashwagandha powder extract – 60 mg

Gelatin, Glycerin, Refined soybean oil, Chocolate 
brown color Nutrix Health Care Pakistan 27.12.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rise up  (kapsul №30) adlı 
məhsul  kişilərdə reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 

ki,məhsulun tərkibində olan Ashwagandha (Withania 
somnifera)  bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün 

qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Apic Çeynəmə tablet 1 Calcium carbonate – 300 mg, Vitamin D3 – 100 IU Dextrose, Sugar, Talc, Apple green colour, 
Raspberry red colour, Powder flavour Nutrix Health Care Pakistan 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apic 

(çeynəmə tablet N30) adlı məhsul kalsium və 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.

Nutriflex Kapsul 1

Fish oil - 400 mg providing: EPA - 72 mg, DHA - 48 mg, Evening 
primrose oil - 400 mg providing: Linoleic acid - 280 mg, GLA (Gamma 

linolenic acid) - 30 mg, Oleic acid - 20 mg, Flax seed oil - 400 mg 
providing: ALa (Alpha linolenic acid) - 212 mg, Linoleic acid - 100 mg, 

Oleic acid - 79 mg

Gelatin, Glycerol, Refined soybean oil, Tomato red 
color Nutrix Health Care Pakistan 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutriflex 
(kapsul № 30) adlı məhsul omeqa 3-6-9 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.

Nutrical Kapsul 1 Calcium carbonate - 500 mg, Vitamin D3 - 200 IU, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 91.50 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 3.2 mg

Gelatin, Glycerol, Refined soybean oil, Titanium 
dioxide Nutrix Health Care Pakistan 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrical 

(kapsul, № 30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemin 
fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.



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

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 

mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 
14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg) - 

26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 
7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 
mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 

5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 
mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 
0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 
Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 
mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, 

Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable stearic 

acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) (Seriya:21004922, 
istehsal tarixi:01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2024) 
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.

Mevolafibre Daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml

Lactulose solution 62% w/v - 4 g, Fructo-oligosaccharides (FOS) - 4 g, 
Taraxacum officinale Weber (Dandelion) root fluid extract - 37.5 mg, 
Aloe vera L. (Aloe) juice fluid extract - 37.5 mg, Ulmus campestris L. 

(Elm) bark fluid extract - 37.5 mg, Inulin - 1.5 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine Hydrochloride) - 1.21 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

Hydrochloride) - 1.21 mg

Water, Glycerol, Flavouring, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citric Acid, 

Polysorbate 20, Sucralose, Sodium Saccharin

STAR DUST PRODUCTION 
S.R.L. (for SHEDIR PHARMA 

Srl)
İtaliya 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mevolafibre (daxilə qəbul üçün məhlul, 300 ml) (Seriya 
nömrəsi: 2076; İstehsal tarixi: 01.05.2020; Son istifadə 
tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
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

Babykartin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml L-carnitine - 500 mg, L-lysine HCl - 100 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 

Orange flavour, Deionized water
AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Babykartin (daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı 
məhsul metabolik prosesləri 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.

Bonus D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonus 
D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul 

D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərman vasitəsi deyil.

Kofidro Şərbət 150 ml

Primula veris root soft extract - 55 mg, N - acetylcystein - 100 mg, Zinc 
gluconate (elemenal zinc 4 mg) - 28 mg, Tilia cordata dried flowers 

powder - 520 mg, Althea officinalis root liquid extract - 750 mg, Thymus 
vulgare herb liquid extract - 360 mg

Sucralose, Xanthan gum, Glycerol, Caramel flavor, 
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionized Water

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofidro 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul öskürək zamanı 
qıcığlanmanı azaldan, bəlğəmin xaric olmasını 

yaxşılaşdıran 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.

Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg)
Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, colorant “Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen 100 mkq Vitamir 

(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 dərman vasitəsi deyil.

Fx Plus Kapsul 1

Melissa (Melissa offinicalis) leaf dry extract – 100 mg, Valerian (Valeriana 
officinalis) root dry extract – 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) 

fruit dry extract – 50 mg, Motherwort (Leonurus cardiaca) herb dry 
extract – 50 mg, Perforate (Hypericum perforatum) herb dry extract – 30 

mg

Corn starch, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fx Plus 

(kapsul,N30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Prob Kapsul 1

Lactobacillus acidophilus  - 5×107 CFU  (0.5 mg), Lactobacillus 
rhamnosus - 4×107 CFU (0.1 mg), Lactobacillus bulgaricus - 1×108 

CFU (1 mg), Lactobacillus casei -  2.5×108 CFU (0.5 mg), 
Bifidobacterium bifidum - 1×108 CFU (1 mq), Inulin - 50 mg                                                                                                                                                

Sucrose, Lactose, Magnesium stearate, Natural 
gelatin

 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 22.12.2021 Müsbət

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

Probava Kapsul 1

Bromelain powder - 150 mg, Papain powder - 50 mg, Amylase powder - 
50 mg, Aloe (Aloe vera) leaf dry extract - 50 mg, Malva (Malva Sylvestris) 

herb dry extract – 100 mg Starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 21.12.2021 Müsbət

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

Sundevit Daxilə qəbul üçün məhlul 5 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sundevit 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 5 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Calcifull Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, 
Vitamin K (as Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) 

- 5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic gum, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcifull 

(tablet №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Eracalsid Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, 
Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 

5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic gum, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eracalsid 

(tablet №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Cerebroera Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 50 mg, Inositol 
– 40 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 30 mg (eq.7.2 mg of flavone 

glycosides and 1.8 mg of terpen lactone), L-5 hydroxytryptophan (from 
Griffonia simplicifolia seeds extract) – 30 mg

Talc, Silicon dioxide, Cornstarch, Microcrystalline 
Cellulose, Magnesium Stearate, Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Cerebroera (kapsul № 30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Oroflor Kapsul 2 x 10
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 

thermophiles, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus - total 
amount of live cells not less than 2.5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oroflor 

(kapsul № 20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 
normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Florin Kapsul 2 x 10

Inulin - 100 mg, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophiles, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 

rhamnosus - total amount of live cells not less than 2.5 milliards n.c.u 
(CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 21.12.2021 Müsbət

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

normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 



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

Unikomb toz 2 q
Inuline – 1000 mg, Lactobacillus rhamnosus – 2,75 mg (0.55 x 10⁹ 

CFU), Lactobacillus acidophilus – 1.5 mg (0,3 x 10⁹ CFU), 
Bifidobacterium infantis – 0.75 mg (0,15 x 10⁹ CFU)

Maltodextrin, Isomalt, Banana flavour, Sucralose Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unikomb 

(toz, N15 saşe) 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: İstifadə qaydası və dozası rəyə uyğun göstərilsin.

Migranol Kapsul 3 x 10

5-HTP (from Griffonia simplicifolia seed dry extract) – 100 mg, 
Magnesium hydroxide – 95.98 mg, Curcuma longa root dry extract (95% 
curcumin) – 75 mg, Tanacetum parthenium flower dry extract – 50 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin sodium phosphate) – 2 mg

Natural gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 21.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Migranol 

(kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Relaton B Kapsul 2 x 15 Magnesium citrate - 560 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 
6 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg Natural gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Relaton 

B (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.

Menogold Kapsul 2 x 15

Soybean (Glycine Max) seed dry extract 40% soy isoflavones - 150 mg, 
Soybean lecithin powder - 15 mg, Soybean protein powder - 100 mg, 

Oligosaccharides - 25 mg, Magnesium lactate - 75 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 14 mcg, Passiflora incarnata herb dry extract - 50 mg, 

Calcium carbonate - 100 mg

Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 08.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Menogold (kapsul,№ 30 ) adlı məhsul qadın sağlamlığını 
qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Möller's Omega-3 Kapsul 1 Fish oil concentrate (triglyceride form) – 1000 mg, Omega-3 fatty acids – 
660 mg (of which EPA – 320 mg, DHA – 240 mg) Gelatine (Bovine), Glycerol, Tocopherol rich extract Orkla Health AS Norveç 21.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 

(kapsul №60) (Seriya nömrəsi: 513572; İstehsal tarixi: 
01.05.2021; Son istifadə tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul 

omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Möller's Omega-3 Tutti Frutti Aromalı məhlul 250 ml
Cod liver oil – 2282 mg, Omega-3 fatty acids – 585 mg (of which DHA – 

275 mg, EPA – 185 mg), Vitamin A – 125 mcg, Vitamin D3 – 5 mcg, 
Vitamin E – 1.5 mg

Natural flavouring (Tutti Frutti), Tocopherol rich 
extract Orkla Health AS Norveç 08.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's 

Omega-3 Tutti Frutti Aromalı (məhlul 250 ml) (Seriya 
nömrəsi: 13752245; İstehsal tarixi: 01.09.2021; Son 
istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul omeqa 3 yağ 

turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Nonevrit (C.M.P.) Kapsul 3 x 10
Cytidine - 100 mg, Uridine - 100 mg, Phosphatidylcholine - 50 mg, 

Phosphatidylserine - 40 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, 
Cyanocobalamin (Vitamin B12) – 4.5 mcg

Natural gelatin, Cornstarch Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nonevrit 
(C.M.P.) (kapsul №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

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

multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər)
örtüklü tablet 1

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

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

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

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

Crospovidone, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Opadry II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly S.R.L İtaliya 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Centrum® Silver Multivitamin complex from A to Zinc 
(Sentrum® Silver multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər) 
(tablet, № 30)(Seriya: W58P, İstehsal tarixi: 24.08.2021, 
Son istifadə tarixi: 24.08.2023) adlı məhsul 50 yaşdan 

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

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

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

qədər multivitamin kompleksi
örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin 
D3 - 5 mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 62.5 mcg, 

Folic acid - 200 mcg, Pantothenic acid - 7.5 mg, Niacinamide - 20 mg, 
Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin 
B12  - 2.5 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 

mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 5.0 mg, Magnesium – 100 mg, 
Manganese – 2 mg, Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 

mg, Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Opadry II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly S.R.L İtaliya 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Centrum® Multivitamin complex from A to Zinc  / 

Centrum® A-dan Sinkə qədər multivitamin kompleksi 
(tablet, №30) (Seriya: W44F, İstehsal tarixi: 06.09.2021, 

Son istifadə tarixi: 06.09.2023)adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 

mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 
14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg) - 

26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 
7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 
mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 

5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 
mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 
0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 
Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 
mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, 

Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable stearic 

acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) (Seriya:21005028, 
istehsal tarixi:01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2024) 
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.

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 

mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 
14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg) - 

26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 
7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 
mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 

5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 
mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 
0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 
Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 
mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, 

Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable stearic 

acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) (Seriya:21004950, 
istehsal tarixi:01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2024) 
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.

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 

mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 
14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg) - 

26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 
7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 
mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 

5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 
mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 
0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 
Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 
mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, 

Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable stearic 

acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) (Seriya:21005035, 
istehsal tarixi:01.08.2021, son istifadə tarixi: 01.08.2024) 
adlı məhsul  vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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



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

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 

mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 
14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg) - 

26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 
7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 
mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 

5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 
mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 
0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 
Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 
mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, 

Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable stearic 

acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) (Seriya:21005021, 
istehsal tarixi:01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2024) 
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.

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 

mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 
14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg) - 

26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 
7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 
mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 

5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 
mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 
0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 
Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 
mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, 

Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable stearic 

acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) (Seriya:21005015, 
istehsal tarixi:01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2024) 
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.

Memo-Gink Kapsul 3 x 10
Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg, Vitamin 
B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Capsule shell 

(Gelatin, Titanium dioxide (E171), Iron oxide (E172))
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memo-

Gink (kapsul, №30) (Seriya:126112, İstehsal 
tarixi:01.11.20211,Son istifadə tarixi: 30.11.2024)adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.    

Tulvak Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract - 1.5 ml; Plantago major leaf liquid 
extract - 1.5 ml; Althaea officinalis liquid extract – 0.4 ml; Foeniculum 

vulgare fruit liquid extract - 0.6 ml; Origanum vulgare herb liquid extract - 
1.0 ml.

Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tulvak 
(şərbət, 100 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin! Belə ki, 
təqdim olunan qablaşma və istifadə üzrə təlimatda 
əməköməçinin yerinə bağayarpağı bitkisi göstərilib.

Novospal Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite - 110 mcg) - 
50 mcg, Zinc (as Zinc citrate - 16 mg) - 5 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Silicon dioxide (E 
551), Magnesium stearate (E 470b), Capsule 

(Gelatin, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide (E 172)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 17.12.2021 Müsbət

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

möhkəmləndirmək məqsədlə 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.

BCAA 4:1:1 Xplode toz 500 q Branched chain amino acids BCAA (L-leucine - 3 g, L-valine – 0.75 g, L-
isoleucine – 0.75 g) – 4.5 g

Citric acid, Sucralose, Flavourings, Carmine, 
Lecithins ( from soy) Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 
4:1:1 Xplode (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.



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

Gain Bolic 6000 toz 6.8 kq
Carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, Protein-mix (whey 

protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg 
protein) – 15.5 g, Creatine monohydrate – 1.5 g, Taurine – 0.5 g

Acesulfame K, Citric acid, Sodium citrates, Gum 
arabic, Xanthan gum, Sodium carboxy methyl 

cellulose, Lecithins ( from soy), Flavourings, E 150c
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gain 

Bolic 6000 (toz 6.8 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Gain Bolic 6000 toz 3.5 kq
Carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, Protein-mix (whey 

protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg 
protein) – 15.5 g, Creatine monohydrate – 1.5 g, Taurine – 0.5 g

Acesulfame K, Citric acid, Sodium citrates, Gum 
arabic, Xanthan gum, Sodium carboxy methyl 

cellulose, Lecithins ( from soy), Flavourings, E 150c
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gain 

Bolic 6000 (toz 3.5 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Carbonox toz 3.5 kq

Maltodextrin – 40.5 g, Glucose – 4.7 g, İsomaltulose – 2.25 g, L-arginine 
hydrochloride – 0.5 g, Vitamin C - 16 mg, Niacin – 3.2 mg, Vitamin E – 

2.4 mg, Pantothenic acid – 1.2 mg, Vitamin B6 – 0.28 mg, Vitamin B2 – 
0.28 mg, Vitamin B1 – 0.22 mg, Biotin - 10 mcg, Vitamin A - 160 mcg, 

Folic acid - 40 mcg, Vitamin D – 1 mcg, Vitamin B12 – 0.5 mcg, Calcium 
- 88 mg, Magnesium – 41.3 mg, Iron - 6 mg, Manganese - 1 mg, Iodine 
– 38 mcg, Chromium - 37.5 mcg, Molybdenum - 3.8 mcg, Selenium – 4 

mcg

Citric acid, Malic acid, Acesulfame K, Flavourings, 
Sucralose, Carotenes, Carmine, Riboflavin Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Carbonox (toz,3.5 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Arginze Tablet 1 L-arginine - 800 mg, Zinc oxide - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 
150 mcg

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

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arginze 
(tablet №30) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 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.

Ribocross te Oftalmoloji məhlul 1,5 ml

Riboflavin sodium Phosphate 0.08-0.145g, Dextran T500 9.5 -10.5g, 
Vitamin E TPGS 0.4-0.60g, Sodium chloride 0.5 - 0.6g, Sodium 

phosphate monobasic monohydrate 0.10-0.25g, Sodium phosphate 
dibasic dodecahydrate 0.35-0.45g, Purified water 88-89g

Ayrı geyd edilməyib İromed Group S.r.l İtaliya 10.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ribocross te, oftalmoloji 
məhlul, 1.5 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 
məhsul keratokonus, korneal ektaziya zamanı buynuz 

qişanın müalicəsində və ölçüsü 350 μm-dən aşağı 
olmayan nazik buynuz qişalarda istifadəsi tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:  Məhsulun ikincili qablaşma üzərində seriya 
nömrəsi və son istifadə tarixinin stiker üzərində yox 

qablaşma üzərində çap edilməsi zəruridir.

Veronax Tablet 2 x 20
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 4.8 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 
- 5.5 mg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) - 57 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 8 mcg

Calcium stearate, Microcrystaline cellulose, Lactose, 
Potato starch, Sorbitol, Croscarmellose sodium, 
Talc, Hydroxy propyl methyl cellulose, Glycerol

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Veronax 

(tablet, №40) adlı məhsul B qrupu vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Trisalin Şərbət 150 ml
Calcium (as Calcium carbonate - 1250 mg) - 500 mg, Magnesium (as 
Magnesium sulfate monohydrate - 855 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc 

sulfate -11 mg) - 4 mg, Vitamin D - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan gum, Glycerol, 
Saccharin, Orange flavour, Sodium benzoate/E211

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trisalin 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

RestoMix Şərbət 120 ml

Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry 
flowers powdered - 250 mg, Menthae piperitae dry leaves powdered - 
200 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 10 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Orange flavor, 

Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
RestoMix (şərbət, 120 ml) adlı  məhsul MSS-nin 

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

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

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

deyil.

Nemolix C3 Tablet 3 x 10 Egg shell membrane - 500 mg, Boswellia serrata extract - 75 mg, 
Curcuma longa extract - 50 mg

Cellulose (E 460), Cross-linked sodium carboxy 
methyl cellulose(E 468), Polyvinylpyrrolidone (E 
1201), Magnesium salts of fatty acids (E 470b), 

Silicon dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemolix 
C3 (tablet, № 30) adlı məhsul dayaq- hərəkət sisteminin 

funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Köməkçi maddə siyahısı rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.



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

Fomaksi Tablet 1
Folic acid – 360 mcg, Iodine – 100 mcg, Magnesium sulfate 

heptahydrate – 200 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 3 
mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomaksi 
(tablet, N30) adlı məhsul fol turşusu, yod, maqnezium və 
B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alfadol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Deinoized 

Water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfadol 
(məhlul 30 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Pnevril Kapsul 2 x 15 Purified badger fat - 350 mg Wheat germ oil, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pnevril 

(kapsul, № 30) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının 
fəalıiyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Ezomen toz -

L-arginine - 1000 mg, L-carnitine - 900 mg, Glutathione - 500 mg, 
Coenzyme Q10 -100 mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract - 

300 mg, Epimedium (Epimedium sagittatum) root dry extract - 300 mg, 
Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 200 mg, Muira puama bark 

dry extract - 200 mg; Carob(Ceratonia siliqua) seed dry extract - 200 mg, 
Vitamin E (as D- alpha-tocopheryl acetate) - 40 mg, Folic acid - 0,5 mg, 
Zinc glutamate (eq. to 15,48 mg elemental Zinc) - 50 mg, Selexen (eq. 

to 46 mcg elemental Selenium) - 200 mcg 

Cranberry concentrate, Stevia dry extract, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ezomen 

(toz, saşe № 30) adlıı məhsul kişilərdə reproduktiv 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

Hopanto ben Şərbət 150 ml
Thiamin - 0.02 mg, Riboflavin - 0.05 mg, Nicotinic acid - 0.35 mg, 

Pantothenic acid - 0.15 mg, Pyridoxine - 0.05 mg, Cyanocobalamine - 2 
mcg

Oligofructose, Stevia extract, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hopanto 

ben (şərbət, 150 ml) adlı məhsul B qrup vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karni-Q 
(məhlul 100 ml) adlı məhsul karnitin və koenzim q10-nun 

əlavə mənbəyikimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Zvezdoçka Evkalipt və Mentol dadı ilə sorma tablet 3 x 6
Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome 

extract - 10 mg, Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol (from 
Mentha piperita) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Eucalyptus oil, 
Colour Brilliant Blue Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Evkalipt və 

Mentol dadı ilə (tablet, № 18) adlı məhsul boğazda 
ağrılar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib 
və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Portağal dadı ilə sorma tablet 3 x 6
Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome 

extract - 10 mg, Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol (from 
Mentha piperita) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Orange oil, Colour 
Sunset Yellow Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Portağal 

dadı ilə (tablet, № 18) adlı məhsul boğazda ağrılar 
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Bal və Limon dadı ilə sorma tablet 3 x 6
Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome 

extract - 10 mg, Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol (from 
Mentha piperita) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Honey-Lemon, 
Colour Quilinone yellow Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Bal və 

Limon dadı ilə (tablet, № 18) adlı məhsul boğazda ağrılar 
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Hepak Plus Kapsul 5 x 10
Phospholipids - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Cynara scolymus 
leaf dry extract - 100 mg, Silybum marianum seed dry extract - 70 mg, 

Inositol - 50 mg
Hydroxypropylmethylcellulose Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepak 
Plus (kapsul, №50) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.



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

Renalis Neo Şərbət 300 ml

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits juice concentrate powder 
(Content about 14 mg of proanthocyanidins) - 500 mg, Equisetum 

arvense fresh herbs substance liquid extract - 500 mg, Betulae (Betula 
pendula folium) dry extract - 280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf liquid 

extract - 170 mg, Orthosiphon stamineus leaf dry extract - 170 mg, 
Rosmarinus officinalis leaf liquid extract - 170 mg, Cynodon dactylon 

herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis leaf liquid extract - 170 
mg

Glucose, Sucralose, Glycerol, Guar gum, Citric acid 
monohydrate, Sodium citrate, Polysorbate-80, 

Strawberry flavor, Purified water

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renalis 
Neo (şərbət, 300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin 

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

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

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

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşma üzərində tərkib 

düzgün göstərilsin.

Audrey inyeksiya üçün gel 10 ml Sodium Hyaluronate - 24mg, Phosphate-buffered saline 7 - q.s., 
Lidocaine - 0.3% Ayrı geyd edilməyib Ostin Bio Co., Ltd Cənubi Koreya 22.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Audrey, 10 ml inyeksiya 
üçün gel, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.


QEYD:  Qablaşma üzərində məhsulun ticari adı istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunan məktuba əsasən “Audrey” 
kimin geyd edilməsi zəruridir.

Audrey inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate - 24mg, Phosphate-buffered saline 7 - q.s., 
Lidocaine - 0.3% Ayrı geyd edilməyib Ostin Bio Co., Ltd Cənubi Koreya 22.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Audrey, 1 ml inyeksiya 
üçün gel, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.


QEYD:  Qablaşma üzərində məhsulun ticari adı istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunan məktuba əsasən “Audrey” 
kimin geyd edilməsi zəruridir.

Marvelos Kapsul 3 x 10

Tocopherol acetate - 15 mg, Retinol- 1 mg, Ergocalciferol - 5 mcg, 
Ascorbic acid - 67.74 mg, Thiamine - 1.7 mg, Riboflavin - 2 mg, 

Pantothenic acid - 5 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, 
Cyanocobalamin - 3 mcg, Folic acid - 0.2 mg, Nicotinic acide - 20 mg, 

Biotin - 50 mcg, Calcium glutamate - 100 mg, Potassium 
orthophosphate - 50 mg, Potassium iodide - 150 mcg, Ferrous fumarate 

- 5 mg, Magnesium orotate - 100 mg, Copper sulphate - 1 mg, Zinc 
lactate - 12 mg, Manganese sulphate - 2 mg, Potassium glutamate - 115 

mg, Chromium Picolinate - 50 mcg, Molybdenum sulfate - 45 mcg, 
Seleksen - 55 mcg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Marvelos (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 04; İstehsal 
tarixi:21.06.2021; Son istifadə tarixi: 21.06.2024) 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.

Seuril Kapsul 4 x 10 D-mannose - 300 mg, Vaccinium oxycoccus fruit extract - 150 mg, 
Hibiscus sabdarrifa flower extract - 50 mg Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seuril 

(kapsul, №40)(Seriya:04, İstehsal tarixi: 21.06.2021, Son 
istifadə tarixi: 21.06.2024) adlı məhsul sidik - ifrazat 

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

maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Etovit Şərbət 150 ml Beta-glucan - 100 mg, Ascorbic acid - 100 mg Sorbitol, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol, 
Potasssium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etovit 

(şərbət 150 ml) adlı məhsul  immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Anisim Şərbət 120ml
L-carnitine – 300 mg;Coenzyme Q – 10 mg; Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) – 2 mcg

Sucrose , Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol, 
Potasssium sorbate,Xanthan gum , Purified water

 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anisim 
(şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmdə gedən əsas 
metabolik prosesləri və immun sisteminin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

L-Antac Şərbət 120ml L - carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 2 mcg Purified water, Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Saccharose "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Antac 

(şərbət № 120 ml) adlı məhsul metabolik prossesləri 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Betaferon Şərbət 120ml Beta-glucan - 50 mg, Ascorbic acid - 100 mg, Tilia cordata flower liquid 
extract - 3.5 ml

Sorbitol, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerin, 
Potassium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Betaferon (şərbət 120 ml) adlı məhsul  immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Alfa Complex Kapsul 1

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 45 mg, Vitamin E (as alpha-tocopheryl 
acetate) – 6.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) – 0.89 mg, 

Vitamin B2 (Riboflovin) – 0.56 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-
pantethonate) – 4.02 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 

1.23 mg, Vitamin B9 (Folic acid) – 400 mcg,  Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 1.5 mcg, Vitamin H (Biotin) – 75 mcg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) – 5 mcg, Vitamin PP (as Nicotinamid) – 13.5 mg, 
Magnesium (as Magnesium sulphate)– 45 mg, Ferrous (as Ferrous 

gluconate) – 14 mg, Copper (as Copper gluconate) – 0.5 mg, Zinc (as 
Zinc gluconate) – 6 mg,  Calcium (as Calcium Carbonate) – 100 mg

Gelatin capsule, Magnesium stearate Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa 

Complex (kapsul №30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alfalizin Kapsul 1 Indole-3-carbinol - 300 mg gelatin capsule Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.12.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Çıraq Farm-2017 MMC şirkətinin 17.11.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Ulutan İlaç 
Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan 

L0921 seriyalı Alfalizin  (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, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. 

-Orta çəkisi: 511.1mq   tərkıbı:414.7mq  (300.0mq±10%  
270 -- 330mq) -- Uyğun deyil

-Kapsulun mənşəyi göstərilm əm işdir.

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

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

olunmur.

Calsi Multi Kids Şərbət 200 ml Calcium citrate – 100 mg, Magnesium oxide – 50 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate) – 5 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 5 mcg

Sugar rafinated, Xanthan gum, Sodium saccharin, 
Glycerol, Purified water Verteks MMC Ukrayna 29.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calsi 
Multi Kids (şərbət, 200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 

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

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

Multi Mega Şərbət 200 ml

Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 25 mg, Vitamin E (as alpha-tocopheryl 
acetate) – 3.45 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 3 mg, Vitamin B5 
(as Calcium pantothenate) – 1.5 mg, Ferrum carbonate – 0.125 mg, 
Zinc oxide – 0.25 mg, Vitamin A (as Retinylacetate) – 187.842 mcg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 0.35 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) – 0.25 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 2.5 mcg, Vitamin 
B9 (as Folic acid) – 25 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 0.625 

mcg

Propylene glycol, Saccharin sodium, Glycerol, 
Polysorbate 80, Aroma, Purified water Verteks MMC Ukrayna 29.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multi 

Mega (şərbət, 200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Muttarin Şərbət 150 ml Gamma-Aminobutyric acid (GABA) - 50 mg, Glutamine - 20 mg, Glycine 
- 15 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg, Folic acid - 10 mcg 

Deionized water, Glycerol, Sorbitol, Potassium 
sorbate, Strawberry flavor, Sodium benzoate, Beta 

carotene, Sucralose

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muttarin 

(şərbət 150 ml) adlı məhsul Beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Ferrekt Tablet 3 x 10
Pancreatin - 200 mg, Amylase - 50 mg, Lipase - 10 mg, Bromelain - 200 
mg, Rutin - 50 mg, Papain - 100 mg, Trypsin - 25 mg, Chymotrypsin - 2 

mg

Maltodextrin, Cornstarch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

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

Stimato Kapsul 3 x 10
Selexen - 35 mcg, Zinc lactate - 6 mg, Tocopherol acetate - 7 mg, 

Ascorbic acid - 35 mg, Pyridoxine hydrochloride - 1 mg, Retinyl palmitate 
- 0.5 mg,

Maltodextrin Saşera-Med MMC Rusiya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stimato 
(kapsul, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə oluna 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: Məhsulun köməkçi maddələr siyahısında düzəliş 
edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 

dəyişdirilir.



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

Biles Kapsul 4 x 10

Chrysanthemum indicum flower extract - 50 mg, Helichrysum arenarium 
flower extract - 40 mg, Zea mays stigma extract - 50 mg, Lycium 

chinense fruit extract - 50 mg, Fructus Rosae fruit extract - 40 mg, 
Cynara scolymus fruit extract - 100  mg, Fructooligosaccharides - 170 

mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biles 
(kapsul, №40) adlı məhsul qaraciyərin və öd yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkib hissəsində düzəliş edildiyi üçün 

rəy nöm rəsi və tarixi saxlanılm aqla dəyişdirilir.

Aplomb Kapsul 3 x 10
Bifidobacterium infantis – 3 x 10, Lactobacillus acidophilus – 2.5 x 10⁷, 
Lactobacillus casei - 2.06 x 10⁷, Fucoidan – 300 mg, Inulin – 100 mg, 

Spirulina – 99 mg
capsule Saşera-Med MMC Rusiya 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aplomb 

(kapsul №30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 
normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə 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: Məhsulun tərkib hissəsində düzəliş edildiyi üçün 

rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Nertin Kapsul 4 x 10 Biotin - 75 mcg, Zinc - 12 mg Pectin Saşera-Med MMC Rusiya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nertin 

(kapsul, №40) adlı məhsul sink və biotinin 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: Məhsulun tərkib hissəsində düzəliş edildiyi üçün 
rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Stonpin toz 15 q

Herba Lysimachiae root extract – 1 g, Achillea millefolium herba extract – 
1 g, Polygoni Avicularis herba extract – 1 g, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
extract – 0.75 g (not more than arbutin 25 mg/100 g), Usnea borodata 
herba extract – 0.75 g, Matricaria chamomilla flower extract – 0.75 g, 

Betula alba bud extract – 0.75 g, Equisetum arvense herba extract – 0.5 
g, Cordyceps extract – 0.3 g, Zea mays stick extract – 0.3 g, Sisymbrium 

officinale herba extract – 0.3 g, Olygofructose – 2 g, Lactulose – 2 g, 
Mannoza – 1 g, Maltodextrine – 2.5 g, Stevia glycoside – 0.1

göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stonpin 

(toz,15 qr; saşe № 20) adlı məhsul   sidik-ifrazat 
orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil.

Sleepamin Kapsul 4x10 Sodium gluconate - 52 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 30 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Melatonin – 1 mg

Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Sleepamin (kapsul № 40) adlı məhsul  MSS-nin 

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

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

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

deyil. 

Fetus toz 40

L-Carnitine – 300, L-Arginine – 100 mg, Glutathione – 300 mg, 
Coenzyme Q10 – 30 mg, Epimedium grandiflorum leaf extract – 150 

mg, Panax Ginseng root extract – 15 mg, Lepidium meyenii root extract 
– 150 mg, Ptychopetalum olacoides bark extract – 250 mg, Ceratonia 
siliqua fruit extract – 5 mg, Pausinystalia johimbe bark extract – 35 mg, 
Zinc lactate – 12 mg, Selexen- 70 mcg, Tokopherol acetate – 15 mg, 

Folic acid - 300 mcg

Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fetus 

(toz,saşedə № 40) adlı məhsul  kişilərə cinsi zəiflik 
zamanı 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. 

Auratin Kapsul 4 x 10
Ascorbic acid - 20 mg, Nicotinic acid - 7 mg, Rutin - 15 mg, Lutein - 1.2 
mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 45 mg, Pyridoxine hydrochloride - 

0.7 mg, Riboflavin - 0.6 mg, Thiamine hydrochloride - 0.5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 07.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Auratin 
(kapsul, № 40) adlıı məhsul gözün görmə qabiliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: "İstifadə qaydaları və doza" bəndində dəyişiklik 
edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 

dəyişdirilir. 

D Drops Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (D-alpha-

tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən D Drops 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Kids Vital Şərbət 200 ml

Lysine - 80 mg, Vitamin C - 60 mg, Magnesium - 20 mg, İron - 14 mg, 
Zinc - 10 mg, Niacin (NE) - 10 mg, Vitamin E (α-TE) - 6 mg, Pantothenic 

acid - 5 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 3 mg, Vitamin B6 - 2 mg, 
Vitamin A (RE) - 900 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg

Water, Sorbitol, Lactic acid, Fructose, Malic acid, 
Concentrated fruit juice orange, Citric acid,Flavour 

orange, Guar gum, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sodium cyclamate, 

Acesulfame K, Cochenille red, Saccharin.

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG 
(Sunlife Produktions und 
Vertriebsgesellschaft mbh 

üçün)

Almaniya 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kids Vital 
(şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Angelovit Kapsul 6x10
Vitex Agnus castus root dry standardized extract -25 mg, Cimicifuqa 

racemosa root dry standardized  extract- 120 mg , Angelica sinensis root 
dry  standardized  extract- 40 mg

microcrystalline cellulose(E 460), silicon dioxide( E 
551), magnesium stearate(E 470b), capsula shell 

(gelatin, titanium dioxide- E 171, iron dioxide- E 172)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ANGELOVİT(kapsul  N 60) adlı məhsul  qadınlarda  
reproduktiv sistemin fəaliyətini 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.

Erbolak Daxilə qəbul üçün məhlul 200ml Actilight 950 P - Fructooligosaccharides - 4.5 g, Lactulose - 3 g, 
Fibruline S20 - Inulin - 2.5 g, Nutriose FM - Corn fiber - 1 g

Citric acid, Potassium sorbate, Lemon flavor, 
Demineralized water

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 10.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbolak (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 200 ml) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 

deyil.

Mammavit Tablet 2x15

Magnesium - 100 mg, Calcium - 100 mg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin E 
- 23 mg, Iron - 20 mg,  Nicotinamide - 15 mg, Zinc - 10 mg, Pantothenic 

acid - 6 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Beta carotene - 1.8 mg,  Vitamin B2 - 
1.8 mg, Vitamin B1 - 1.6 mg, Folic acid - 400 mcg, Iodine - 150 mcg, 

Biotin - 60 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin B12 - 3.5 mcg   

Microcrystalline Cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium Stearate, Silicon Dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mammavit (tablet №30) adlı məhsul hamiləlik zamanı 
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.

Flork Forte Kapsul 2x15

Lactobacillus Rhamnosus - 4.5x10⁸ CFU, Lactobacillus Plantarum - 
2.25x10⁸ CFU, Lactobacillus Acidophilus - 0.5x10⁹ CFU, Streptococcus 
Thermophilus - 4.5x10⁸ CFU, Bifidobacterium Bifidum - 0.5x10⁹ CFU, 

Saccharomyces Boulardii - 125 mg, Inulin - 150 mg

Corn Starch, Bovine Gelatin, Magnesium Stearate, 
Silicon Dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flork 

Forte (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.

EnergyForte Tablet 3 x 10

Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 3 mg, Vitamin B3 (as 
Niacinamide) – 12.5 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 70 mg, Vitamin D 
(as Cholecalciferol) – 10 mcg, Vitamin E (as Tocopherol acetate) – 4 

mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) – 2 
mg, Vitamin B12 (Cobalamin) – 1.5 mcg, Biotin – 150 mcg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) – 6 mg, Vitamin B9 (Folic acid) – 400 mcg, 
Magnesium (as Magnesium hydroxide 120 mg) – 50.02 mg, Calcium (as 

Calcium carbonate 150 mg) – 60 mg, Iron (as Iron fumarate 17 mg) – 
5.58 mg, Zinc (as Zinc oxide 9.335 mg) – 7.5 mg, Copper (as Copper 
sulfate 1000 mcg) – 398.1 mcg, Selenium (as Sodium selenite 240.92 

mcg)  110 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyninylpyrrolidone, 
Silicon dioxide, Magnesium salts CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

EnergyForte  (tablet, №30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Chondrobest Kapsul 6x10

Type II Collagen - 166.6 mg, Glucosamine sulphate - 166.6 mg, 
Chondroitin sulphate - 166.6 mg, Methyl sulfonyl methane (MSM) - 100 

mg, Curcuma longa rhizoma dry extract - 66.6 mg, Boswellia serrata 
gum extract (65 % Boswellic acid - 32.5 mg) - 50 mg, Vitamin D 

(Cholecalciferol) - 133.3 IU, Vitamin C (Ascorbic acid) - 15 mg, Vitamin 
B12 (Cobalamine) - 0.933 mcg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Gelatin CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Chondrobest (kapsul, №60) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
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.

Best-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (D-alpha-
tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

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

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi dey

Empress Anti-Aging Serum İnyeksiya üçün məhlul 3.5ml x 10 

Aqua 91.2-98.0 mg/ml, Sodium Hyaluronate 1.0-2.0 mg/ml, Sorbitol 1.0-
2.0 mg/ml, Sodium Sulfite 0-1.0 mg/ml, Sodium Dihydrogen Phosphate 
0-1.0 mg/ml, Disodium Hydrogen Phosphate 0-1.0 mg/ml, Glycine 0-0.1 
mg/ml, Proline 0-0.1 mg/ml, Lysine Hydrochloride 0-0.1 mg/ml, Leucine 
0-0.1 mg/ml, Aspartic Acid 0-0.1 mg/ml, Threonine 0-0.1 mg/ml, Serine 

0-0.1 mg/ml, Alanine 0-0.1 mg/ml, Isoleucine 0-0.1 mg/ml, Arginine 
Hydrochloride 0-0.1 mg/ml, Valine 0-0.1 mg/ml, Tyrosine 0-0.1 mg/ml, 

Glutamic acid 0-0.1 mg/ml, Phenylalanine 0-0.1 mg/ml, Histidine 
Hydrochloride 0-0.1 mg/ml, Methionine 0-0.1 mg/ml, Cystine 0-0.1 

mg/ml  Tryptophan 0 0 1 mg/ml 

Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 06.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Empress Anti-Aging 
Serum, inyeksiya üçün məhlul, 3.5 ml, şüşə flakonda 
N10” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün 

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



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

Sedason Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Lavandula angustifolia flower dry extract - 15 mg, Tilia cordata flower dry 
extract - 15 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 10 mg, Matricaria 

recutita flower dry extract - 15 mg, Malva sylvestris flower dry extract - 3 
mg, Magnesium citrate - 5 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid 
monohydrate, Raspberry flavour, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Trisodium citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedason 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Empress Fine inyeksiya üçün gel 2x2ml Sodium Hyaluronate 20mg, Phosphate-buffered saline pH7 q.s. Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 03.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Empress Fine, inyeksiya 
üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2”, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Empress Volumizer inyeksiya üçün gel 2x2ml Sodium Hyaluronate 20mg, Phosphate-buffered saline pH7 q.s., 
Lidocaine 0.3% Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 03.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Empress Volumizer, 
inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə №2”, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Empress Basic inyeksiya üçün gel 2x2ml Sodium Hyaluronate 23mg, Phosphate-buffered saline pH7 q.s. Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 06.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Empress Basic, inyeksiya 
üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2”, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Empress Pluse inyeksiya üçün gel 2x2ml Sodium Hyaluronate 20mg, Phosphate-buffered saline pH7 q.s. Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 06.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Empress Pluse, inyeksiya 
üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2”, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Veutiful AntiAging inyeksiya məhlulu 
hazırlamaq üçün toz 15mg Sodium Hyaluronate 9-10.5mg, Sh-polypeptide-123 3-4.5mg, Mannitol 

1.5-3mg, Trehalose 0.15-0.45mg, Pullulan 0.015-0.15mg Ayrı geyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 07.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Veutiful AntiAging, 
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz, 15 mg, şüşə 
flakonda” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Biofolic Tablet 30 Folic acid - 400 mcg Sorbitol (E420), Magnesium stearate (E572) Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofolic  
(tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Kalmar Şərbət 150 ml

 Calcium (as Calcium Citrate 400 mg) - 95 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide 250 mg) - 100 mg, Phosphorus (as Trisodium 
phosphate 50 mg) – 27 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 0.005 mg 

(200 IU)

Deionized water, Potassium sorbate, Glycerin, 
Sucralose, Orange flavor Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalmar  

(şərbət 150 ml) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ostimol məhlul 150 ml Calcium citrate - 400 mg (Calcium - 95 mg), Magnesium hydroxide - 250 
mg (Magnesium - 100 mg), Phosphorus - 50 mg, Vitamin D3 - 200 IU

Distilled water, Glycerin, Potassium sorbate, 
Sucralose, Orange flavor Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ostimol 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin 
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.

Aseptin Boğaz üçün sprey 30ml
Liquid hydroglycerin propolis extract (standardized to 12mg/ml of 

polyphenol)- 10 g; Dry extract of Iceland moss thallus (standardized to 
30% of polysaccharide)- 4 g; N-acetylcysteine- 1 g.

purified water, potassium sorbate, spearmint aroma, 
glycerol, honey, xanthan gum.

 ESENSA DOO Serbiya 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aseptin 
(boğaz üçün sprey, 30 ml) adlı məhsul  boğaz və ağız 
boşluğunun  sağlamlığı  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:Ərizəçi tərəfindən müvafiq deklarasiya təqdim 
olunduğu üçün 4-14 yaş uşaqlar üçün istifadəsi 

mümkündür.

Farmachol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30ml

Turmeric(Curcuma longa) root hydroalcoholic extract-1,12 
mg;Dandelion(Taraxacum officinale) root hydroalcoholic extract- 0,93 

mg; Valerian ( Valeriana officinalis) hydroalcoholic extract- 0.56 
mg;Peppermint(Mentha piperita) hydroalcoholic extract-0.45 mg; 

Greater Celandine(Chelidonium majus) whole plant hydroalcoholic 
extract- 0,41 mg; Artichocke( Cynara scolymus) leaves hydroalcoholic 

extract-0.26 mg

ayrıca təqdim  olunm ayıb;

contains 55 % vol. of Ethanol ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

FARMACHOL(daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 30 ml) 
adlı  məhsul   həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.



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

Denoza Forte Şərbət 150ml

D-Mannose - 300 mg , Sodium citrate- 300 mg, Potassium citrate -300 
mg , Magnesium citrate - 100 mg, Ortosiphon Stamineus leaf dry extract - 
200 mg, Phaseolis vulgaris pericarpium dry extract- 50 mg, Petroselinum 

crispum root dry extract - 50 mg, Matricaria  chamomilla flowers dry 
extract - 10 mg, Betulae pendula leaf dry extract- 50 mg, Vaccinium 

macrocarpon fruits dry extract- 300 mg

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

benzoate, Trisodium citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

DENOZA FORTE(şərbət, 150 ml) adlı məhsul sidik- 
ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Altinan Şərbət 150 ml
Cydonia oblonga seed mucus – 150 mg (80-110%), Althaea officinalis 

rhizome mucus – 100 mg (80-110%), Fucoidan (from Laminaria 
japonica plant extract) – 100 mg (80-110%)

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, 
Raspberry flavour, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Trisodium citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altinan 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin 

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

inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

deyil. 

OmeZinc Şərbət 150ml
Total Fish oil (DHA - 320 mg, EPA - 180 mg) - 1000 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 2 mg, Lutein - 1 mg, 

Zeaxanthin - 0.2 mg

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

benzoate, Trisodium citrate, Sucralose, Soy lecithine

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 17.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən OmeZinc 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və 

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

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

Lakfin Şərbət 150 ml Lactulose - 1500 mg, Fructooligosaccharides - 1500 mg, Inulin - 800 mg
Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, 

Raspberry flavour, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Trisodium citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 08.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakfin 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını 
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: Məhsulun tərkib hissəsində düzəliş edildiyi üçün 
rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Gonadogen Tablet 6 x 10

L-arginine - 500 mg, Icariin (Epimedium sp. root dry extract) - 100 mg, 
Panax ginseng root dry extract - 220 mg, Ceratonia Siliqua seed dry 

extract - 250 mg, Muira puama bark dry extract - 150 mg, Zinc gluconate 
(contains 7 mg of pure Zinc) - 50 mg, Sodium selenite (contains 91 mcg 
of pure Selenium) - 200 mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acetate) - 

72 mg, Folic acid - 300 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg

Gum Arabic, Microcrystalline cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gonadogen (tablet, №60) adlı məhsul  kişilərdə cinsi 
zəiflik zamanı 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. 

Mersi Kapsul 3 x 10
Icariin (Epimedium sp. root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua seed 
dry extract - 300 mg, Panax ginseng root dry extract - 180 mg, Ferula 

communis root dry extract - 170 mg
Corn starch, Microcrystalline cellulose, Gelatin DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 

Kozmetik Ürünleri Türkiyə 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersi  
(kapsul, №30) adlı məhsul kişilərdə cinsi zəiflik zamanı 

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

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

vasitəsi deyil. 

Composor 25  Lepidium complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50ml
Fluid extract of Pepperworth(Lepidium latifolium) leaves - 1518 mg, Fluid 
extract of Bearberry(Arctostaphylos uva-ursi) leaves - 1119 mg, Solidago 

virga-aurea  aerial parts - 74 mg
Glycerin(E 422), Water Soria Natural S.A İspaniya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Composor 25  Lepidium complex(daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) adlı  məhsul sidik- ifrazat sistemin 

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

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

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

Turozil Exinaseya Bal Propolis Sorma Pastil 12x2 Echinacea purpurea dry extract (6:10), extraction solvent – ethanol 45% 
V/V – 25 mg, Honey – 25 mg, Propolis – 3.8 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, Lemon flavour, 
Orange flavour, Menthol, Curcumin, Gum Arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turozil 

Exinaseya Bal Propolis   (sorma pastil, № 24) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 

immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 



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

Turozil Evkalipt Nanə Adaçayı Sorma Pastil 12 x 2
Eucalyptus globulus aetheroleum – 50 mg, Mentha piperita atheroleum 

– 0.05 ml, Menthol – 1.8 mg, Salvia officinalis leaf liquid extract (1:5) 
extracted by ethanol 31.5 % (V/V)– 0.2 ml

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, Brilliant blue, 
Menthol flavour, Gum Arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Turozil 
Evkalipt Nanə Adaçayı (sorma pastil, № 24) adlı məhsul  

yuxarı tənəffüs yollarının 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. 

Turozil Biyan Vitamin C Sink Sorma Pastil 12 x 2 Glycyrrhiza glabra root soft extract (3:1) extraction solvent water – 31 
mg, Vitamin C – 22 mg, Zinc (as Zinc gluconate – 44 mg) – 6.3 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, Orange flavour, 
Lemon flavour, Beta-carotene, Black carrot extract, 

Gum Arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turozil 
Biyan Vitamin C Sink  (pastil, №24) adlı məhsul  yuxarı 
tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun 

sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Septazil Biyan Vitamin C Sink Sorma Pastil 12x2 Glycyrrhiza glabra root soft extract (3:1)extraction solvent water – 31 mg, 
Vitamin C – 22 mg, Zinc (as Zinc gluconate – 44 mg) – 6.3 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, Orange flavour, 
Lemon flavour, Beta-carotene , Black carrot extract, 

Gum Arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Septazil 

Biyan Vitamin C Sink (sorma pastil, № 24) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 

immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Septazil Exinaseya Bal Propolis Sorma Pastil 12 x 2 Echinacea purpurea dry extract (6:10), extraction solvent – ethanol 45% 
V/V – 25 mg, Honey – 25 mg, Propolis – 3.8 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, Lemon flavour, 
Orange flavour, Menthol, Curcumin, Gum Arabic

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Septazil 
Exinaseya Bal Propolis  (sorma pastil, № 24) adlı məhsul  

yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 
immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Septazil Evkalipt Nanə Adaçayı Sorma Pastil 12x2
Eucalyptus globulus aetheroleum- 50 mg, Mentha piperita atheroleum- 

0,05 ml, Menthol- 1,8 mg, Salvia officinalis leaf liquid extract(1:5) 
extracted by ethanol 31.5%(V/V) - 0,2 ml.

Sugar,Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Brilliant blue, 
Menthol Flavor, Gum,Arabic


Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Septazil 
Evkalipt Nanə Adaçayı (sorma pastil, № 24) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 

immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Qaragilə-Forte vitaminlərlə və Sink ilə Tablet 6
Zinc - 15 mg, Vitamin C - 50 mg, Rutin - 10 mg, Anthocyanins (from 

Bilberry extract) - 2 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin 
B1 - 1.5 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, 
Mycrocrystalline cellulose, Coating: 

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

Purified water

Evalar QSC Rusiya 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-
Forte vitaminlərlə və Sink ilə (tablet, № 150) adlı məhsul 

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

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

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

deyil. 
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 x 20 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl 
Mumiyo® Evalar® (tablet, №20)  adlı məhsul ümumi 
möhkəmləndirici və tonuslaşdırıcı vasitə kimi tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Lespogen Şərbət 300 ml

Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 500 mg,Equisetum arvense  
herb dry extract - 500 mg,   Spergularia rubra herb dry extract - 330 mg, 
Betula pendula folium dry extract-280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf  

dry extract – 170 mg, Opuntia ficus indica dry extract - 170 mg, 
Cynodon dactylon rhizome dry extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf 

dry extract - 170 mg, Lespedeza juncea herb dry exract- 30 mg.

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

Deionized water

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 17.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

LESPOGEN (şərbət, 300 ml) adlı məhsul  orqanizmi 
möhkəmləndirmək 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: 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

RenPlus toz 14 D-Manose- 250 mg; Punica granatum fruit peel dry extract-250 mg. Maltodextrine, Raspberry flavor, Sodium 
metabisulfite, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 17.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən RenPlus  

(toz, saşe №14) adlı məhsul sidik yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Pelagon İmmuno Kapsul 2x15

Vitamin C (L-askorbin turşusu) (L-ascorbic acid) - 541.2372 mg, pure 
Vitamin C - 500 mg; Echinacea purpurea (L.) Moench aerial parts and 

flowers d.e. tit 4% in total polyphenols- 500 mg; Pelagon P70® 
(Pelargonium sidoides DC, root dry extract)- 90 mg.

food gelatin;  E 171; silicon dioxide; magnesium salts 
of fatty acids.

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pelagon 

İmmuno(kapsul, № 30) adlı məhsul   immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Ascorzinc toz 1 Vitamin C (Ascorbic acid) – 500 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 7.5 mg
Maltodextrin, Orange flavour, Sucralose, Silicon 

dioxide, Citric acid, Beta carotene, Sodium 
bicarbonate

Asterpharma İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 07.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ascorzinc  (toz, saşe №30) adlı məhsul vitamin C və 
sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Esobut B6 Kapsul 2 x 10
GABA - 150 mg, L-Glutamine - 60 mg, Glycine - 100 mg, Magnesium 

citrate - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, 
Succinic acid - 50 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatin

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esobut 

B6 (kapsul, №20) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Dontel Şərbət 100 ml
Cucurbita pepo seed liquid extract - 2,5 ml, Allium sativum liquid extract - 
1,0 ml, Tanacetum vulgare herb liquid extract - 1,0 ml, Ceratonia siliqua 

fruit liquid extract - 0,5 ml
Glycerin, Sugar syrup, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dontel 
(şərbət, 100 ml) adlı məhsul qurd invaziyaları zamanı 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Delin Damcı 30ml Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 16.12.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Nərmin Muradova Mirzəbala qızı 11.11.2021 ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Tocura İlaç 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan TCR-
020020 seriyalı Delin (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 

30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

-Miqdari təyini: vitamin D3 -- 613.81 mkq/30ml  (2025 -- 
2475mkq/30ml)  Uyğun deyil. Qeyd NS-də 2250mkq 

300000BV ekvivalentlik göstərilmişdir, əslində 2250mkq 
90000BV - ə ekvivalentdir

-Tərkibə  aid sənədin tərtibatı aydın deyil. Məhsulun 1 ml-
də olan dam cı sayı göstərilm əm işdir.  

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

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

olunmur.

KidoSun Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract - 0.09 ml, Matricaria recutita flower 
liquid extract - 0.05 ml Sodium benzoate, Sucrose, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən KidoSun 
(şərbət, 100 ml) adlı məhsul uşaqlarda həzm prosesini 

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.



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

Karfasel Kapsul 1
L-carnitine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Alpha lipoic acid - 50 mg, 

Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg, Vitamin E (as Tocopheryl 
acetate) - 5 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 12.5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karfasel 
(kapsul, № 30) adlıı məhsul orqanizmdə gedən maddələr 

mübadiləsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsulun tərkibi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Enziset Kapsul 1
Pancreatin powder - 100 mg, Papain powder - 100 mg, Bromelain 

powder - 100 mg, Pepsin powder - 10 mg, Trypsin powder - 2,5 mg, 
Chymotrypsin - 2,5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 03.12.2021 Müsbət

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

Forever Bee Pollen Tablet 1 Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 0.18 mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe Vera of America, Inc ABŞ 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Bee Pollen (tablet, № 100) adlı  məhsul  (Seriya 
nömrəsi:160521B, istehsal tarixi: 16.05.2021, son istifadə 

tarixi: 16.05.2025) orqanizmdə gedən əsas metabolik 
prosesləri yaxşılaşdırmaq, immun sistemini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Otacı Pastil Oka Mentol Sorma Pastil 2 x 12

Menthol - 6.500 mg, Eucalypthol - 1.6250 mg, Camphor - 0.0050 mg, 
Thymol - 0.0050 mg, Althaea officinalis flower infusion- 9,5000 mg 

,Tussilago farfara leaf infusion-7,5000 mg, Verbascum phlomoides leaf 
nfusion- 4,2500 mg.

Sucrose, Glucose(liquid), Glyceryl 
monostearate,Citric acid, Oleum Anise, Oleum 

origani .
Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Pastil Oka Mentol(sorma pastil № 24) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 231126 , istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə 

tarixi: 01.11.2023)  söyuqdəymə və öskürək zamanı  
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan  BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Otacı Pastil Meyanbalı Sorma Pastil 2 x 12

Menthol - 5.5 mg, Thymol - 0.00925 mg, Camphor - 0.00925 
mg,Liquorice root powder-0,15325 mg, Matricaria chamomilla flower 
infusion-0,05750 mg, Foeniculum vulgare seed infusion-0,05750 mg, 

Mentha piperita leaf infusion-0,04900 mg.

Sucrose, Glucose(liquid),peppermint oil, Oleum 
anisi, Glyceryl monostearate. Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Pastil Meyanbalı(sorma pastil № 24) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 231118 , istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə 

tarixi: 01.11.2023)  söyuqdəymə və öskürək zamanı  
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan  BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Otacı Pastil Adaçayı Sorma Pastil 2 x 12 Menthol - 5 mg, Eucalypthol - 1.25 mg, Camphor - 0.01 mg, Thymol - 
0.01 mg

Sucrose, Glucose (liquid),Mentha piperita leaves, 
Glycyrhiza glabra rhizome, Glyceryl monostearate, 

Salvia triloba leaves, Citric acid, Oleum   Salvia 
triloba, Oleum Anisi, Oleum Origani.

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 
Pastil Adaçayı(sorma pastil № 24) adlı məhsul (Seriya 

nömrəsi: 231106 , istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə 
tarixi: 01.11.2023)  söyuqdəymə və öskürək zamanı  
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan  BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Otacı Pastil Portağal Sorma Pastil 2 x 12 Ascorbic acid - 7.5 mg;  Propolis- 0,0075 mg.
Saccharose, Liquid Glucose,  Citric acid, Orange 

aroma, Mint oil, Glyceryl monostearate, Beta 
carotene.

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Pastil Oka Portağal(sorma pastil № 24) adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi: 231104 , istehsal tarixi: 01.11.2020, son 

istifadə tarixi: 01.11.2023) immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

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 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Herbal HOT (toz-saşe, № 12 - seriya nömrəsi: 221127, 
istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə tarixi: 01.11.2022) 

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.

Otacı Pastisin Çocuk sorma tablet 2 x 12 Ascorbic acid (Vitamin C) - 7.5 mg
Isomalt, Menthol, Mixed fruit flavor, Glyceryl 

monostearate, Citric acid, Mint oil, Carmoisine 
Edicol, Sunset yellow

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Pastisin Çocuk (sorma tablet, № 24) adlı məhsul C 
vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Liv-Aktiv Tablet 2 x 15

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

10 mg

Microcrystalline cellulose, Tricalcium phosphate, 
Vegetable Magnesium stearate, Maltodextrins, 
Coating agents: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, E171, E141, Gum arabic, 
Silicon dioxide

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liv-

Aktiv(tablet, №    30) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: U385 
, istehsal tarixi:01.09.2021 , son istifadə tarixi: 

01.09.2024)  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.

Hepastaset Kapsul 1 Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry 
extract - 80 mg, L-ornithine - 200 mg

Silisium dioxide, Magnesium stearate, Corn starch, 
Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hepastaset (kapsul, №30) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərman vasitəsi deyil.

Mikrofaq Kapsul 1 Lactobacillus acidophilus - 2 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum - 2 x 
10⁸ CFU

Saccharose, Lactose, Magnesium stearate, Natural 
gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mikrofaq 

(kapsul №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Prostoset Kapsul 1 plastik flakonda № 30 
kapsul

 Cucurbita pepo seed powder - 100 mg, Serenoa repens fruit powder-
160 mg; Pollen- 100 mg; L-arginine- 80 mg; Vitain E(as Tocopheryl 
acetate)- 36 mg; Zinc(as Zinc sulfate)- 25 mg; Selen(as Selenium 

disulfide)- 15 mcg

Magnesium stearate, Corn starch, Capsula shell: 
natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 06.12.2021 Müsbət

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

reproduktiv sistemin 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 dərman 

vasitəsi deyil.

Elsobest toz 1
Lactobacillus acidophilus – 3.5 x 10 7 CFU, Lactobacillus rhamnosus - 2 

x 10⁸ CFU, Lactobacillus bulgaricus - 1 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium 
bifidum - 1 x 10⁸ CFU, Streptococcus thermophilus - 2 x 10⁸ CFU

Saccharose, Lactose, Magnesium sterate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elsobest 
(toz, saşedə №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 

normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Hepanat Şərbət 100 ml

Rosa canina fruit liquid extract - 12 ml, Mentha pipertita leaf distillate - 10 
ml, Betula verrucosa leaf liquid extract - 10 ml, Calendula officinalis 

flower liquid extract - 8 ml,
Urtica dioica leaf liquid extract - 6 ml.

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin 
(E440), Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 29.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepanat 

(şərbət 100 ml) 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. 



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

Renokaps Şərbət 100 ml

Vaccinium vitis-idaea fruit liquid extract - 15 ml, Calendula officinalis 
flower liquid extract - 8 ml, Rosa canina fruit liquid extract  - 7 ml, Betula 
verrucosa leaf liquid extract - 6 ml, Foeniculum vulgare fruit distillate - 5 

ml, Urtica dioica leaf liquid extract - 5 ml 

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin 
(E440), Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Renokaps (şərbət,100 ml) adlı  məhsul sidik- ifrazat 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ 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: istifadə sahəsi rəyə uyğun tərtib olunsun

PotenSSper Tablet 6 x 10

L- carnitine tartrate - 450 mg, L-arginine - 150 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 
12.5 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 75 mcg, Coenzyme Q10 

(Ubiquinone) - 15 mg, Epimedium grandiflorum herb dry extract - 50 mg, 
Lepidium meyenii root extract - 25 mg, Panax ginseng root extract - 25 

mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 07.12.2021 Müsbət

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

reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşmada və Azərbaycan dilində istifadə üzrə 

təlimatda tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

RamVit-B6 Tablet 1 Magnesium lactate dihydrate - 350 mg, Passiflora incarnata flower 
extract - 60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Polyvinylpyrrolidone, Hydrophilic pyrogenic silica, 

Stearic acid, Magnesium stearate

S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən RamVit-

B6 (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Atoxil Plus toz 1 q Silicon dioxide- 800 mg, Lactulose- 200 mg. İstifadə olunmayıb Orisil-Farm ASC Ukrayna 22.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Atoxil 

Plus (toz, saşe № 10) adlı məhsul mədə-bağırsaq 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

deyil.

Polonis Tablet 1 L-carnitine – 500 mg, Coenzyme Q10 – 40 mg, Quercetine – 30 mg Microcrystalline cellullose, PVP, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Cornstarch

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polonis 

(tablet № 30) adlı məhsul  orqanizmdə metabolik 
prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Moninor S  Tablet 3 x 10

Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, Passiflora incarnata flower 
dry extract - 150 mg, Melissa officinalis root dry extract - 125 mg, 

Hypericum perforatum herb dry extract - 80 mg, Melatonin - 1 mg, 
Magnesium sulphate (eq. to elemental magnesium 7.5 mg) - 75 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 mg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Moninor 

S (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Higado Tablet 1

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

Alpha lipoic acid - 30 mg

Microcrystalline celulose, Corn starch,  
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 08.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Higado 

(tablet, №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.

Obafos Kapsul 3 x 10

Phosphatidylserine - 100 mg, Choline chloride - 150 mg, Vitamin B8 
(Inositol) - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Vitamin B1 

(as Thiamine hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.4 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Folic acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 
2.5 mcg

Ntaural gelatin, Corn starch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Obafos 

(kapsul №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Babycam Şərbət 120 ml
Beta glucan 1,3/1,6 - 50 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Zinc (as 14 mg Zinc sulphate 

monohydrate) - 5 mg

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 29.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Babycam (şərbət, 120 ml) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədilə 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.

Novasan Tablet 3 x 10

Vitamin A (retinol palmitate) -  800 mcg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 
120 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (DL-alpha 

tocopherol) - 40 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Nicotinamide 
- 20 mg, Panthothenic acid - 10 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 400 

mcg, Vitamin B12 - 9 mcg, Biotin - 70 mcg, Vitamin K1 – 50 mcg, 
Calcium - 120 mg, İron - 20 mg, Magnesium -  100 mg, Potassium - 40 
mg, Zinc - 25 mg, Selenium - 150 mcg, İodium - 150 mcg, Copper – 2 

mg,  Molybdenum – 90 mcg, Manganase – 4 mg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, 
Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Stearic 

Acid, Magnesium Stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Hydroxypropyllcellulose, Medium Chain 
Triglycerides, Titanium Dioxide, Riboflavin, Carmin

SIA "Primea" Latviya 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan 

(tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Prosid toz 1
Zinc (as Zinc sulfate - 14.98 mg) - 6 mg, Lactobacillus acidophilus - 1.25 

x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 1.25 x 10⁹ CFU, Lactobacillus 
casei  - 1.25 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium bifidum - 1.25 x 10⁹ CFU

Maltodextrin, Tutti frutti flavor, Sucralose, Silicon 
dioxide

ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosid 

(toz,saşe, № 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

vasitəsi deyil. 

Noxfish Kapsul 3 x 10 Fish oil - 1000 mg (Omega-3 fatty acid - 680 mg, DHA - 240 mg, EPA - 
360 mg) Gelatin, Glycerol, Deionized water Asterpharma İlaç San. Tic. Ltd. 

Şti. Türkiyə 07.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noxfish 

(kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Fosgil Şərbət 120 ml Phosphatidylserine - 20 mg, Glutamine - 20 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 3 mcg

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

Citric acid

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fosgil 

(şərbət, 120 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.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11016; İstehsal tarixi: 27.09.2021; Son istifadə 

tarixi: 27.03.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11017; İstehsal tarixi: 01.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 01.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11019; İstehsal tarixi: 06.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 06.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11018; İstehsal tarixi: 05.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 05.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11020; İstehsal tarixi: 07.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 07.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11023; İstehsal tarixi: 08.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 08.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11022; İstehsal tarixi: 08.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 08.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11021; İstehsal tarixi: 07.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 07.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11024; İstehsal tarixi: 11.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 11.04.2024) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Artifar Kapsul 2x15

Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 150 mg, Milk Thistle 
seed dry extract 4:1 (Silybum marianum) - 35 mg, Dandelion root dry 

extract 4:1 (Taraxacum officinale) - 40 mg, Choline bitartrate - 100 mg, L-
methionine - 20 mg

Inulin (Fiber), Magnesium stearate, Gelatin Solepharm LTD Latviya 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş snədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artifar 

(kapsul, № 30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstehsalçının ünvanı və saxlanma şəraiti hissəsində 

düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 
dəyişdirilir.

Santimax Kapsul 1

Vitamin C (as L-ascorbyl 6-palmitate) – 60 mg, Lutein (as Lutein mixture: 
Safflower (Carthamus tinctorius) oil, Lutein, Alpha-tocopherol (E 307)) – 

10 mg, Zeaxanthin (as Zeaxanthin mixture: Safflower (Carthamus 
tinctorius) oil, Zeaxanthin) – 2 mg, Resveratrol – 10 mg

Sunflower seed oil, Bovine gelatin (edible gelatin), 
Glycerol (E 422), Sorbitol (E 420), Deionized water, 
Iron oxide (black) (E 172), Iron oxide (red) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 08.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Santimax (kapsul, №30) adlı məhsul gözün görmə 
qabliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd: İstifadə qaydası və dozası rəyə uyğun qeyd 
olunsun.

Croma Saypha Filler inyeksiya üçün gel 1.0 ml
Sodium Hyaluronate 23mg, Sodium chloride 8.3mg, Sodium dihydrogen 
Phosphate dihydrate, extra pure 0.4mg, Di-sodium hydrogen phosphate 

dodecahydrate 0.95mg, Water for injection q.s. 
Ayrı geyd edilməyib CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 15.11.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Croma Saypha Filler, 
inyeksiya üçün gel, 1.0 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

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

deyil.

Croma Saypha Rich inyeksiya üçün gel 1.0 ml
Sodium hyaluronate 17.72mg, Citric acid monohydrate 0.11mg, Glycerol 

21.16mg, Di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate 1.31mg, 
Water for injection 970.76mg 

Ayrı geyd edilməyib CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 18.11.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Croma Saypha Rich, 
inyeksiya üçün gel, 1.0 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə” 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

Croma Saypha Volume Plus inyeksiya üçün gel 1.0 ml

Water for injections 977.2mg/ml, Sodium hyaluronate 25.0mg/ml, 
Lidocaine hydrochloride 3.0mg/ml, Sodium chloride 7.9mg/ml, Disodium 

hydrogenphosphate dodecahydrate 2.3mg/ml, Sodium dihydrogen 
phosphate dihydrate 0.5mg/ml

Ayrı geyd edilməyib CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 07.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Croma Saypha Volume 
Plus, inyeksiya üçün gel, 1.0 ml,  əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Croma Saypha Volume İnyeksiya üçün məhlul 1.0 ml
Sodium hyaluronate highly crosslinked 23mg, Sodium chloride 8.3mg, 
Sodium dihydrogen Phosphate dihydrate, extra pure 0.4mg, Di-sodium 
hydrogen phosphate dodecahydrate 0.95mg, Water for injection q.s. 

Ayrı geyd edilməyib CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 18.11.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Croma Saypha Volume, 
inyeksiya üçün gel, 1.0 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

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

deyil.

Solaren Tablet 4 x 15

Vaccinium macrocarpon fruit extract - 400 mg, D-mannose - 200 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 100 mg, Bifidobacterium bifidum, 
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles - 30 mg (each 
contains 10 x 10 6 CFU), Calcium citrate - 19 mg, Sodium citrate - 16 

mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solaren 

(tablet, № 60) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib 

edilməlidir.

Serramaks Forte Kapsul 2 x 10 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 EAU), 
Serratiopeptidase - 60 mg (120000 IU/g)

Microcrystalline cellulose (E460(i)), Gelatin, 
Magnesium Stearate (E470b), Silicon dioxide (E551)  

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Serramaks Forte (kapsul № 20) adlı məhsul həzm 
sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Bioner toz 1
Saccharomyces boulardii – 0.4x10⁹, Bifidobacterium bifidum – 0.25x10⁹, 
Bifidobacterium longum - 0.25x10⁹, Lactobacillus acidophilus - 0.25x10⁹, 

Lactobacillus casei - 0.25x10⁹, Inulin - 1000 mg
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bioner 
(toz, saşe № 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Ramix Bio toz №10
Saccharomyces boulardii - 10 mlrd, Streptococcus thermophilus - 10 
mlrd, Bifidobacterium lactis - 10 mlrd, Lactobacillus reuteri - 10 mlrd, 

Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd.
Oligofructose, Inulin Saşera-Med MMC Rusiya 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ramix 

Bio (toz, saşe №    10) adlı  məhsul  bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

NooGam Tablet 2 x 15

GABA - 150 mg, Magnesium oxide (75 mg magnesium) - 124.4 mg, 
Citicoline - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Glutamine - 
75 mg, Uridine - 60 mg, Cytidine - 60 mg, Pyridoxine hydrochloride (5 

mg vitamin B6) - 6.08 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən NooGam 

(tablet, №30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Ocutears® Alo+ / Okutiarz Alo+ Oftalmoloji məhlul, steril 10 ml
Cross-linked sodium hyaluronate-0.200g, Aloe vera gel powder 200:1-
0,100g, Boric acid-0.824g, Disodium tetraborate decahydrate-0.050g, 

Sodium chloride-0.471g, Water for injections  q.s. to 100ml
Ayrı geyd edilməyib

Offhealth S.P.A. istehsal 
sahəsində C.O.C. Farmaceutici 

S.R.L
İtaliya 19.11.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ocutears® Alo+ / 
Okutiarz® Alo+, oftalmoloji məhlul, steril 10ml” adlı 

məhsul gözlərin qıcıqlanması, qızarması və “quru göz” 
simptomlarının aradan qaldırılması üçün, kontakt 

linzaların istifadəsi zamanı gözlərin nəmləndirilməsi və 
rahatlığının təmin edilməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Omeganorm Kapsul 3 x 10 Total Cod liver & Fish oil  – 1000 mg (EPA – 180 mg, DHA – 120 mg), 
Vitamin D3 – 400 IU, Vitamin E – 30 mg Gelatin (bovine), Glycerol, Deionized water Maximum Sağlık Ürünleri San 

ve Tic Ltd Şti Türkiyə 23.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Omeganorm (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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



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

Eleuterokokk Biokor draje 1
Rhizome with root of Eleutherococcus senticosus powder - 48 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) -17.5 mg, Vitamin E (α-tocopherol acetate) - 
3.75 mg, Urtica dioica leaf powder - 0.72 mg

Lactose, Talc, Calcium stearate, Coating (Sugar, 
Magnesium carbonate basic, Starch syrup, Food 

coloring “Sun Sunset, Sunflower oil, Yellow 
beeswax, Food paraffin)

Biokor MMC Rusiya 26.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənEleuterokokk Biokor  (draje, № 50) adlı məhsul 
orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Exinaseya Biokor Kompleks draje 4 x 10

Echinacea purpurea herb dry extract - 16.5  mg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 11.55 mg, Rosa canina fruit dry extract - 11.5 mg, Inula helenium 
root and rhizomes dry extract - 8.375 mg, Vitamin E (as α-Tocopherol 

acetate) - 2.5 mg, Selenopyran - 0.04863 mg (0.0187%)

Lactose, Maltodextrin, Talc, Calcium stearate, Shell 
(Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium dioxide, 

Glycerin, Food colour "Ferronat P")
Biokor MMC Rusiya 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Exinaseya Biokor Kompleks (draje N40) adlı məhsul  
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Osteocare Tablet 2 x 15

Calcium (as Calcium carbonate 1000 mg) - 400 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide 359.7 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulphate 

monohydrate 13.7 mg) - 5 mg, Vitamin D (as Vitamin D3 (500 IU/mg) 
EC 0.4 mg) - 5 mcg  

Potate starch, Microcrystalline cellulose, D-Calcium 
phosphate, Polyvinylpyrrolidone, Sodium starch 

Glycolate, Purified talc, Magnesium silicate prep., 
Magnesium stearate, Opadry white (tablet coating)

Brunel Healthcare 
Manufacturing Limited Böyük Britaniya 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteocare  (tablet, №30) (Seriya nömrəsi: OT2128P , 
istehsal tarixi: 01.06.2021, son istifadə tarixi: 31.05.2025) 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Visleep Kapsul 2 x 15
Valerian root extract (Valeriana officinalis 0.8% Valeric acid) - 40 mg, 

Lemon balm leaf extract (Melissa officinalis 5% flavones) - 50 mg, 
Hawtorn dry bean extract (Cratageus pinnatifida 5% flavones) - 40 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Par Pak d.o.o Serbiya 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Visleep 

(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. 

Calcinol Şərbət 150 ml
Calcium(as Calcium carbonate - 1250 mq)-500 mg,Magnesium 

(Magnesium carbonate – 525 mq)- 150 mg, Zinc (Zinc gluconate – 28 
mq)- 4 mg, Vitamin D3(Cholecalciferol)- 0,01 mg(400 İU)

Deionized water, Sodium benzoat( E 211), Orange 
flavour , Xanthan gum(E 415), Glycerol(E 422), 

Sodium saccharine( E 954)

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcinol 

(şərbət, 150) adlı  məhsul maqnezium, kalsium, sink 
mineralların və D vitaminin 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.

Hemfer Kapsul 3 x 10
Iron (as Iron fumarete 73 mg) – 23.99 mg, L-methylfolate – 0.4 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) – 0.0025 mg, Vitamin C (as 
Ascorbic acid) – 80 mg

Magnesium Stearate (E470b), Microcrystalline 
cellulose (E460 (i))

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemfer 

(kapsul №30) adlı məhsul dəmir, vitamin B12 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.

Neovita Yumşaq kapsul 6 x 10 Fish oil – 500,5 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) – 90,09 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) – 60,06 mg

Beef gelatin, Glycerin (E422), Water,Vitamin E(DL-
alfa-tocoferil asetat)

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neovita 

(yumşaq kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkib haqqında 
sənədə əsasən göstərilmişdir

Tonikart Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg
Xanthan gum, Citric acid, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Sucralose, Raspberry flavour, 
Purified water

Verteks MMC Ukrayna 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonikart 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml №10) adlı məhsul 
metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması 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.

Fertilomax Kapsul 1

L-arginine – 250 mg, L-carnitine – 125 mg, Ginkgo biloba leaves dry 
extract – 7.5 mg, Epimedium grandiflorum herb dry extract – 25 mg, 
Lepidium meyenii Walp root dry extract – 5 mg, Selenium – 27 mcg, 
Zinc oxide – 4.36 mg, Pausinystalia johimbe root dry extract – 5 mg



Magnesium Stearate / Calcium Stearate, Lactose Verteks MMC Ukrayna 21.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fertilomax (kapsul, №90) adlı məhsul cinsi zəiflik zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 



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

Af Set C Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 900 mg, Cholecalciferol - 12.5 mcg (500 IU), Zinc oxide - 
15 mg

Sodium bicarbonate, Citric acid anhydrous, 
Saccharin, Tartrazin, Sunset yellow, Orange flavor, 

Sorbitol, PEG 6000, PVP K 30, Tartaric acid

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Af Set C 

(fışıldayan tablet №20) adlı məhsul immun sistemini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: Tərkib və yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

VeNatura D3K2 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml

Vitamin K (as Menaquinone 7 mixture 4.44 mg (Olive oil 4.42 mg, 
Menaquinone 7  0.02 mg)) – 20 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 

25 mcg (1000 IU)
Olive oil, Tocopherol rich extract (E 306) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura D3K2 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 20 ml) 
adlı məhsul D və K vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatı və qablaşdırmada tərkib rəyə 
uyğun göstərilsin. Əks göstərişlər bölməsi rəyə uyğun 

tərtib olunsun.

VeNatura Vitamin C 500 mq Kapsul 1 Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 500 mg
Capsule Shell: Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Gellan gum (E 418);  Silicon dioxide (E 551), 

Magnesium salts of fatty acids (E 470b)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Vitamin C 500 mq (kapsul № 60) adlı məhsul 
C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Bromelain Kapsul 1 Bromelain (2400 GDU/g) - 500 mg Hydroxypropyl methyl cellulose Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 21.12.2021 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 dərman vasitəsi 

deyil. 

Fermix Tablet 2 x 20 Ferrous fumarate (Iron 5.93 mg) - 18 mg, L-ascorbic acid - 100 mg, Zinc 
oxide (Zinc 9.64 mg) - 12 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg Microcrystalline cellulose

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fermix 
(tablet №40) adlı məhsul dəmir, sink və fol turşusunun 
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.

Blodel Forte Kapsul 3 x 10 Iron - 20 mg (as ferrous sulphate 100 mg), Folic acid - 600 mcg, Vitamin 
C (ascorbic acid) - 120 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg Corn starch, Natural gelatin Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 

Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blodel 
Forte (kapsul №30) adlı məhsul dəmir, fol turşusu və C 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Proxolin Max Şərbət 120 ml Lecithin - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

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

benzoate, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proxolin 

Max (şərbət, 120 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Ərizəçinin müraciətinə əsasən tərəfimizdən verilmiş 
əvvəlki rəydə "əks göstərişlər" bənində dəyişiklik edildiyi 

üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Binoba Şərbət 150 ml Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Bacopa 
monnieri plant dry extract - 1 mg

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

benzoate

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Binoba 

(şərbət 150 ml) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Degas Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 133.33 IU (Vitamin D3 1 Mio Liquid - 50 mg (50000 IU)

Deionized Water, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Glycerin, Sugar, Polyoxyl 40 
hydrogenated castor oil, Liquid Banana Flavor

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Degas 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.



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

Siberian Super Natural Nutrition 
Natural Vitamins Kapsul 1 paket x 4 kapsul

Complex 1 composition: Fucus vesiculosus thallus dry extract (Iodine - 
150 mcg) - 150 mg, Lallemand FortifYeast ™B-complex vitamins 

(Vitamin B1 - 0.33 mg, Vitamin B2 - 0.48 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, 
Pantothenic acid - 2.85 mg, Niacin - 4.8 mg, Folic acid - 75 mcg, Biotin - 

15.75 mcg) - 150 mg, Bambusa sp.stem/shoot exudate dry extract 
(Silicon - 11.7 mg) - 50 mg, Lalmin™ Se2000 Selenium yeast (Selenium 

- 110 mcg) - 50 mg.Complex 2 composition: Malpigia glabra fruit dry 
extract (Vitamin C - 60 mg) - 350 mg, Lalmin® Vita D Yeast Autolisate 
(Vitamin D2 - 10 mcg) - 50 mg, Larix gmelinii wood extract (Quercetine 

dihydarte - 8.8 mg) - 10 mg, Olea europaea fruit dry extract 
(Hydroxytyrosol - 1.5 mg) - 10 mg, Vitamin B12 0.1% (Vitamin B12 - 3 

mcg) - 3 mg, Riboflavin fine powder (Vitamin B2 - 1.94 mg) - 2 
mg.Complex 3 composition: Omega-3 fatty acids concentrate from 

PronovaPure™ Marine fish oil (Omega- 3 PUFAs (including DHA - 119 
mg, EPA - 302 mg) - 492 mg) - 560 mg, Natural mixed tocopherols 

(Vitamin E - 28.5 mg) - 30 mg, Carocare® Beta-carotene in Sunflower 
oil (Beta-carotene - 6 mg) - 20 mg. Compolex 4: Omega-3 Fatty acid 

concentrate from PronovaPure® Marine fish oil (Omega-3 PUFAs 
(including DHA - 117.2 mg, EPA - 296.5 mg) - 483.5 mg) - 550 mg, 
MenaQ7® Natural Sunflower (Helianthus anuus) oil (Vitamin K2  75 

Complex 1 and 2 composition: Hypromellose. 
Complex 3 and 4 composition: Gelatin, Glycerin, 

Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 26.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ISiberian 

Super Natural Nutrition Natural Vitamins (kapsul, № 4 
kapsul x 30 paket) Omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və 
mineralların əlavə mənvəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:"Cövhər" yazısı "ekstrakt" yazısı ilə əvəz edilsin.

Immuno Box Kapsul 1 paket x 3 kapsul

Complex 1 composition: Ascorbic acid (Vitamin C - 356.4 mg) - 360 mg, 
Echinacea purpurea aerial part dry extract (Hydroxycinnamic acids 

(calculated as chicoric acid) - 3.68 mg) - 160 mg, Zinc citrate (Zinc - 
24.8 mg) - 80 mg.Complex 2 composition:  ResistAid™Arabinogalactan - 

196 mg, Panax ginseng root dry extract (Ginsenosides - 6.2 mg) - 77 
mg, Plantago major leaf dry extract - 77 mg. Complex 3 composition: 

ResistAid™ Arabinogalactan - 196 mg, Salvia officinalis leaf dry extract - 
77 mg, Chamomilla recutita flower dry extract - 54 mg, Thymus 

serpyllum aerial part dry extract - 23 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Immuno 

Box (kapsul, № 3 kapsul x 30 paket) immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

De-List Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (as D-

alpha tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Rosa canina fruit extract Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən De-List 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D 
və E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Forkid Cofsen Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althea officinalis root extract - 85 
mg, Plantago lanceolata leaf extract - 45 mg, Zinc sulphate - 12.7 mg

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

Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forkid 
Cofsen (daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul 

bəlğəmin ifrazını yüngünləşdirmək, immun sistemin 
fəaliyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Diqes Kapsul 6 x 10
Pancreatin – 100 mg, Papain – 60 mg, Rutin – 50 mg, Bromelain – 50 

mg, Serratiopeptidase - 35 mg, Trypsin – 25 mg, Amylase – 10 mg, 
Lipase – 10 mg, Chymotrypsin – 2 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Diqes 

(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: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

D-Pro Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, Potassium sorbate, Oligofructose, Stevia 

extract, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Pro 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.

NLP Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml
Citicoline – 200 mg, Phosphatidylserine – 100 mg, Phosphatydilserine – 
100 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 80 mg, Cytidine 5-monophosphate 

– 60 mg, Uridine 5-monophosphate – 60 mg

Oligofructose, Stevia extract, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən NLP 

(daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml №10) adlı məhsul  MSS-
in fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 



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

Vomiola Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Zingiber officinale rhyzome extract – 262.5 mg, Pyridoxine hydrochloride 

– 1.4 mg, Mentha piperita leaf extract – 1 mg
Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified 

water Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vomiola 

(Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul 
həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Urisidin Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10 
Citicoline – 200 mg, Cytidine 5-monophosphate – 60 mg, Uridine 5-

monophosphate – 60 mg,Vitamin B1(as Thiamine hydrochloride )- 0,5 
mg/ Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)-1 mg

Oligofructose, Stevia extract, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

URISIDIN (daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml №10) adlı 
məhsul  MSS-in 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.

Samorin Şərbət 120 ml

Magnesium citrate – 50 mg, Lespedeza capitata herb dry extract – 30 
mg, Zea mays  silk dry extract – 800 mg, Orthosiphon stamineus herb 

dry extract – 600 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract – 400 mg, 
Equisetum arvense herb dry extract – 450 mg, Vaccinium macrocarpon 
fruit dry extract – 400 mg, Echinacea angustifolia leaf extract – 200 mg, 
Taraxacum officinalie root dry extract – 200 mg, Thymus vulgaris herb 
dry extract – 100 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry extract – 100 mg, 

İllicium verum fruit dry extract – 0.1 mg

Xanthum gum, Raspberry flavour, Citric acid 
monohidrate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Tri Sodium citrate, Sucralose, Deionized Water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Samorin 

(şərbət, 120 ml) adlı məhsul  sidik- ifrazat sitemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun istifadə qydalarında onu 10-14 gündən 

artıq istifadə etmək tövsiyəsi göstərilsin!

İmmunospes Kapsul 3 x 10

Bovine colostrum (10%) - 125 mg, Collagen - 60 mg, Pycnogenol - 60 
mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin E (as D-alpha-

tocopheryl acetate) - 10 mg, Lycopene - 2 mg, Zinc sulphate 
heptahydrate (Zinc - 3.45 mg) - 15 mg, Sodium selenite (Selenium - 

0.01368 mg) - 0.03 mg

Starch, Tricalcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İmmunospes (kapsul, kapsul №30) adlı məhsul İmmun 
sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərman vasitəsi deyil.

Avitron Vitamin Complex Tablet 6 x 10

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

B12) - 2 mcg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 5 mg, Iron 
fumarate (Iron - 6.4 mg) - 20 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2 mg, Vitamin A - 1 
mg, Vitamin E (as Vitamin E acetate) - 10 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

80 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 5 mg, Calcium carbonate - 150 mg

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 17.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avitron 

Vitamin Complex ( tablet, №60) 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.

Sitratin Tablet 6 x 10
Vaccinium oxycoccos leaf dry extract - 300 mg, Solidago virgaurea herb 
dry extract - 100 mg, Urtica dioica root dry extract - 100 mg, Zea mays 

silk powder - 150 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 50 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sitratin 

(tablet №  60) adlı  məhsu sidik-ifrazat sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Urotemp Tablet 3 x 10
Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 80 mg, Magnesium citrates - 

80 mg, Zea mays fringe dry extract - 80 mg, Matricaria recutita flower dry 
extarct - 80 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 100 mg

Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty 
acids, Maltodextrin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Urotemp (tablet, №30) adlı məhsul  sidik-ifrazat 

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

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq 

qeyd edilsin.

Sedatemp Tablet 3 x 10

Griffonia simplicifolia fruit dry extract – 150 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract – 100 mg, Hypericum perforatum herb dry extract – 100 mg, 
Crataegus sp. leaves, fruits, flowers dry extract – 100 mg, Magnesium 

oxide – 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 21.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sedatemp (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Maglife Tablet 2 x 15 Magnesium(as Magnesium lactate-470 mg)- 56, 4 mg; Vitamin B6(as 
Pyridoxine hydrochloride)- 5 mg; Piperine-2,5 mg.

Lactose, Starch, PVP K30, Magnesium stearate, 
Talcum, Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 

Avicel PH 200,
Coating: Pharmacoat (HPMC), Titanium dioxide, 
Talc, PEG 600, Orange impact color, Methanol

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
MAGLİFE(tablet  N 30) adlı məhsul sağlamlığı 

yaxşıladırmaq 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: EFSA-nın  sön tövsiyələrinə əsasən məhsulun 
tərkibində piperin maddəsi olduğu üçün onu yalnız 

böyüklərə tövsiyə etmək zəruridir.

Pari-Flo Advance / Pari-Flo Advans Daxilə qəbul üçün 
suspensiya 125 ml Passiflora incarnate herb - 25 g, L - glycine - 2.5 g, L - methyl folate - 

12.5 mg, Magnesium L - threonate - 3.750 mg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, 
Brown - cola colorant, Lime-lemon flavour, Purified 

water
Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pari-flo 

Advans (daxilə qəbul üçün suspenziya 125 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Təqdim edilən nümunənin üzərində qeyd edilən 

istifadə qaydası , dosyedə təqdim edilən qablaşma 
eskizində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda qeyd edilən istifadə qaydasından fərqlənir.

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml № 1 Aloe Vera gel - 232.3099 g
Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Aloe Vera Gel (qel,1000 ml) adlı məhsul   orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Dekvavit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 5 ml Cholecalciferol- 50 mg(eqv to 50000 İU/1250 mcg Vitamin D3 DL-Alpha Tocopheryl acetate, Olive Oil AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Dekvavit(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 5 ml) adlı  
məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Devatek Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-arginine - 0.6 mg, L-histidine - 0.35 mg, L-isoleucine - 0.59 mg, L-
leucine - 1.83 mg, L-lysine HCl - 2.5 mg, L-methionine - 0.92 mg, L-

phenylalanine - 0.5 mg, L-threonine - 0.43 mg, L-tryptophane - 0.50 mg, 
L-valine - 0.67 mg,Sodium ascorbate( eqv. to 50 mg  vitamin C)- 56, 20 
mg, L-alanine - 0.50 mg, L-asparagine - 0.50mg, Gutamic acid - 0.50 

mg, L-glutamine - 0.50 mg, Glycine - 1 mg, L-serine - 0.50 mg, L-proline - 
0.50 mg,Thiamine(eqv. to 0,15 mg  Vitamin B1)-- 0,20 mg, 

Riboflavin(eqv.to 0,3 mg Vitamin B2)- 0,30 mg, Pyridoxine HCl(eqv.to 
0,2 mg Vitamin B6)- 0,24 mg, Cyanocobalamine(eqv.to 0,2 mcg Vitamin 

B 12)- 0,0002 mg, 

Sugar, Sucralose, Orance flavor,Sodium benzoate, 
Potassium Sorbate, Deonized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devatek 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul 
amin turşuları,C, B1, B2, B6 və B12 vitaminlərin əlavə 

mənbəsi 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: Ərizəçinin 07.12.2021 il tarixli müraciətinə əsasən 
tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Swiss Energy Active Vitamins and 
Minerals + Lycopene Fışıldayan tablet 1

Vitamin E (α TE) (as DL- α-tocopheryl acetate 50%) – 30 IU, Vitamin C 
(as L-Ascorbic acid) – 150 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 
3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin 0.1%) – 5 mcg, Vitamin PP (NE) (as Nicotinamide) – 
20 mg, Lycopene (as Lycopene 10%) – 200 mcg, Vitamin B9 (as Folic 
Acid) – 200 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol 100 SD/S) – 5 mcg, 

Pro Vitamin A (as Beta carotene 3%) – 0.5 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin 5-phosphate sodium) – 2 mg, Copper (as Copper sulfate) – 

0.5 mg, Iron (as Iron sulfate) – 3 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 3 mg, 
Magnesium (as Magnesium oxide) – 20 mg, Magnesium (as Magnesium 

sulfate) – 40 mg, Manganese (as Manganese sulfate) – 1 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, 
Anhydrous dextrose, Sorbitol, Aspartame, Tropical 

flavour
Alpex Pharma SA İsveçrə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Active Vitamins and Minerals + Lycopene 
(fışıldayan tablet, №20) 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.

FerVi-KİD Şərbət 150 ml

Ferrous gluconate - 40.12 mg  (eq.to Fe 5 mg ), Magnesium citrate - 
100 mg (eq.to Mg 13.5 mg), Ascorbic acid - 45 mg, Vitamin B1 - 0.75 

mg, Vitamin B2 - 0.9 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B6 - 1 mg, 
Cyanocobalamine (0.1%) - 1.5 mg (eq.to Vitamin B12 1.5 mcg), Vitamin 

A - acetate - 4.6 mg (eq.to Retinol 1500 IU ), Folic acid - 0.2 mg, 
Cholecalciferol - 0.95 mg (eq.to Vitamin D3 100 IU ), Vitamin K2 

(menaquinone) - 15 mg (eq.to vitamin K2 30 mcg), Calcium 
Pantothenate – 2.7 mg (eq.to 2.5 mg pantothenic acid)

Sorbitol solution, Glycerin vegetable, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Dextrose, Orange 

flavour, Purified water, Turmeric essential oil
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən FerVi-
KİD (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

KaDe-KİD Şərbət 200 ml
Calcium lactate PLUS (eq. to 70 mg Ca) - 400 mg, Vitamin D3 / 

Cholecalciferol (eq. to 100 IU Vitamin D3) - 1 mg, Menaquinone-7 (eq. 
to 30 mcg Vitamin K2) - 15 mg

Sorbitol solution 70%, Glycerin vegetable, Turmeric 
essential oil, Carboxymethylcellulose sodium, 

Sodium benzoate, Dextrose, Strawberry flavour, 
Purified water, Polyethylene glycol 

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən KaDe-
KİD (şərbət, 200 ml) adlı məhsul Ca mineralının, D və K 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Talecal Tablet 3 x 10

Calcium lactate – 400 mg (equivalent as elemental Calcium – 74 mg), 
Calcium phosphate (dibasic) dehydrate – 860 mg (equivalent as 

elemental Calcium – 200 mg, as elemental Phosphorus – 155 mg), 
Magnesium hydroxide – 150 mg (equivalent as elemental Magnesium – 
62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (equivalent as 
elemental Zinc – 10 mg), Copper Gluconate – 10.7 mg (equivalent as 
elemental Copper – 1.5 mg),  Menaquinone-4 (Vitamin K2) – 70 mcg 

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl Pyrrolidone, 
Polyviol, Titanium Dioxide, Talc, Polyethylene Glycol, 

Magnesium Stearate, Silicon Dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 27.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Talecal 

(tablet №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

İnsinta-M Kapsul 3 x 10 L-methylfolate – 400 mcg (as Calcium salt) Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 28.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnsinta-M 
(kapsul, №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Buntis-D Kapsul 3 x 10
Iron gluconate (equivalent to Fe - 19 mg) - 159 mg, Folic acid - 200 

mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 30 mg

Magnesium stearate,Microcrystalline cellulose, 
Gelatin NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Buntis-D 

(kapsul, №30) adlı məhsul dəmir mineralı və bəzi 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ovaton toz 1.03 q x 60 Myo-inositol - 1000 mg, Folic acid - 100 mcg, Vitamin B12 - 1.25 mcg Yoxdur
Efferta Blends Sp. z o.o. və 

Quartz S.A. (subcontractors) 
(Tanacetum s.r.o.üçün)

Polşa 15.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovaton 

(toz,saşedə №30) adlı məhsul qadınlarda normal 
mensturasiya dövrü və ovulyasiyanı dəstəkləmək 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.

Wellwoman Original Kapsul 2 x 15

Vitamin D3 (as Cholecalciferol 1 Mil.IU/g 200.0 mcg ) - 5 mcg, Thiamin 
(Vitamin B1) (as Thiamine Mononitrate 1.7 mg ) - 1.4 mg, Riboflavin 
(Vitamin B2) (as Riboflavin 1.6 mg ) - 1.6 mg, Niacin (Vitamin B3) (as 

Nicotinamide 18.0 mg ) - 18 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
Hydrochloride 2.4 mg ) - 2 mg, Vitamin B12 (as Vitamin B12 0.1 % WS 
(Cyanocobalamin Prep.) 1.0 mg ) - 1 mcg, Folacin (Folic Acid) (as Folic 

Acid 219.8 mcg ) - 200 mcg, Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl 
Acetate 14.9 mg ) - 10 mg, Vitamin C (as Ascorbic Acid (Vitamin C) 60.0 
mg ) - 60 mg, Biotin (as D-Biotin 50.0 mcg ) - 50 mcg, Pantothenic Acid 
(as Calcium D-Pantothenate 6.5 mg ) - 6 mg, Iron (as Ferrous Fumarate 

27.4 mg ) - 9 mg, Zinc (as Zinc Oxide 18.7 mg ) - 15 mg, Magnesium 
(as Magnesium Oxide 165.8 mg ) - 100 mg, Manganese (as Manganese 
Sulphate Monohydrate 7.7 mg ) - 2.5 mg, Copper (as Copper Oxide 1.3 
mg ) - 1.00 mg, Chromium (as Chromium Trichloride 6H2O 128.1 mcg ) 

- 25 mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous 110.0 mcg ) - 50 
mcg, Natural Mixed Carotenoids (as Betacarotene (Betatene 30% OLV) 
7.1 mg ) - 2 mg,  Citrus Bioflavonoids (as Citrus Bioflavonoids Complex 
45% 22.2 mg ) - 10 mg,  Starflower Oil (as Starflower Oil (Borage Oil) 
100.0 mg ) - 100 mg, Evening Primrose Oil (as Evening Primrose Oil 

100 0 mg )  100 mg

Soya Bean Oil, Glyceryl Monostearate, Lecithin Thin 
Light, Capsule Shell: Glycerin, Gelatine, Iron Oxide 

Red, Black Iron Oxide, Orange Flavour 

Capsugel Ploërmel SAS 
(Vitabiotics Ltd üçün) Fransa 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Wellwoman Original (kapsul №30) adlı məhsul qadınlar 
üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Zyferol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml JMB Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Hindistan 20.12.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər

       “ANFATİS MMC” tərəfindən 26.10.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “JMB 
Pharmaceuticals Pvt. Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
Z090921 seriya nömrəli Zyferol (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

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

məhsulun tərkibində vitamin D3 -- 1.66%  (min. 90.0%) 
aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

       Məhsulun 1 ml-dəki damcı sayının göstərilməsi 
gündəlik istehlak dozasının hesablanm ası üçün zəruridir. 

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

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

olunmur.

NaturaMix Şərbət 200 ml

Beta vulgaris root extract - 560 mg, Fresh Royal jelly - 440 mg, Propolis 
extract - 40 mg, Honey - 27 mg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 1600 

mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 160 mg, Vitamin E (as DL-alpha-
Tocopheryl acetate) - 24 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

NaturaMix (şərbət, 200 ml) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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



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

Protiver Şərbət 100 ml
Cucurbita pepo liquid seed extract- 2,5 ml; Allium sativum liquid extract- 
1,0 ml; Tanacetum vulgare herb liquid extract- 1, 0 ml;  Ceratonia siliqua 

fruit liquid extract- 0,5 ml. 
Glycerin, sugar syrup, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Protiver(şərbət, 100 ml) adlı məhsul  Helmint invaziyalar 
zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Lizovit-B / Lyzovit-B Şərbət 200 ml Vitamin B1 (as Thiamine HCl) - 0.7 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 
1 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 1 mcg, L-Lysine - 150 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, EDTA, 
Xanthan gum, Glycerine, Sucralose, Pineapple 

flavour, Mix fruit flavour, Purified water
OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 20.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lizovit-B 

/ Lyzovit-B (şərbət, 200 ml) adlı məhsul B qrupu 
vitaminlərinin və lizin 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.

Aminotoks / Aminotox Şərbət 200 ml L-Ornithine L-Aspartate - 250 mg Mango, Sorbitol, Citric acid, Xanthan gum, 
Glycerine, Sucralose, Purified water OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aminotox (şərbət, 200 ml) adlı məhsul qaraciyərin 
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.

Unodrops Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Gamma amino butyric acid (GABA) - 100 mg, Glycine - 70 mg, 

Magnesium citrate anhydrous - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 30 mg
Distilled Water, Gycerin (E422), Suclarose (E955), 

Orange Flavor, Potassium Sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Unodrops (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Glofezim Kapsul 1 Serratiopeptidase (equiv to 70000 IU) – 27.646 mg, Aloe Vera leaf 
extract – 50.055 mg, Bromelain – 57.015 mg, Papain – 70.028 mg

Maltodextrin, Magnesium Stearate; Capsule shell: 
Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide, Gelatine

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Glofezim (kapsul, №30) adlı məhsul həzm sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil. 

Sperocal Tablet 3 x 10

Calcium lactate (as elemental Ca 74 mg) - 400 mg, Calcium phosphate 
dehydrate (as elemental Ca 200 mg, as elemental P 155 mg) - 860 mg, 

Magnesium hydroxide - 150 mg ( as elemental Mg 62 mg), 
Cholecalciferol - 250 IU, Zinc sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn 10 

mg), Copper gluconate - 10.7 mg (as elemental Cu 1.5 mg), 
Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg

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

Magnesium stearate, Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

SPEROCAL(tablet  № 30) adlı  məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Active Vitamins and 
Minerals + Lycopene Yumşaq kapsul 3 x 10 Total Cod liver & Fish oil - 1000 mg (EPA- min.180 mg, DHA - min.120 

mg), Vitamin D3 - 400 IU, Vitamin E - 30 mg Gelatin (Bovine), Glycerol, Deionized water Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megasea 

(yumşaq kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Adeomax Tablet 2 x 15 Ademetionine - 100 mg, Lipoic acid- 125 mg, Glutathione - 125 mg, 
Silymarin - 70 mg

Sorbitol, Magnesium stearate, Lactose, Starch, 
Calcium carbonate, Stearic acid, 

Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene glycol, Silicon 
dioxide,  Talc, Food colorant

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 10.12.2021 Müsbət

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

funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.

Ratun Şərbət 150 ml

Potassium citrate (eq. to 29.58 mg K) - 300 mg, D-mannose - 150 mg, 
Magnesium citrate (eq. to 11.7 mg Mg) - 75 mg, Phyllanthus niruri herba 

extract - 75 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract - 50 mg, 
Orthosiphon stamineus folium extract - 50 mg, Sonchus oleraceus 
folium extract - 50 mg, Strobilanthes crispa folium extract - 50 mg, 

Imperata cylindrica rhizome extract - 45 mg, Alpinia galanga rhizome 
extract - 35 mg, Piper cubeba fruit extract - 15 mg

Sorbitol solution 70 %, Glycerin vegetable, Dextrose, 
Carboxymethylcellulose, Potassium sorbate, Purified 

water, Strawberry flavour
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 02.12.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.



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

Bio Selen Zn Kapsul 1 S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 29.11.2021

Xitam 
verilən 

müraciətlər


       “Jala Pharma MMC” tərəfindən 20.10.2021-ci il tarixli 

məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“S.C.Laboratoarele Medica S.R.L” şirkətinin istehsalı olan 

Bio Selen Zn (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, kapsulun xarici 
görünüşü şəffaf, iki hissəli kapsul; tərkibi: açıq-sarı rəngli, 
ağ hissəcikləri olan, xarakterik qoxulu toz (NS-ə əsasən 
kapsul ağ rəngli olmalıdır), orta çəkisi 0,3062 q; tərkibi : 

0,2278 q  (0,19215 q ± 10 %)aşkar olunmuşdur ki, 
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 

olunmur.

Miofibrin Kapsul 1
Indol-3 carbinol (from Broccoli (Brassica oleracea L.) extract) - 300 mg, 

Epigallocatechin-3-gallate (from Green tea (Camellia sinensis L.) extract) 
- 220 mg

Lactose monohydrate, Calcium stearate, Gelatin, 
Titanium dioxide Bioterra MMC Belarus 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Miofibrin 
(kapsul №60) adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq 

uçün 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.

Lidan Şərbət 150 ml

Fucoidan - 30 mg, Propolis extract - 70 mg, Naringenin - 20 mg, 
Glycyrrhiza glabra root dry extract - 60 mg, Plantago lanceolata leaf dry 
extract - 25 mg, Hedera Helix leaf dry extract - 60 mg, Althaea officinalis 
root dry extract - 120 mg, Zingiberis officinale rhyzome dry extract - 25 

mg

Deionize water, Citric acid monohydrate, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Blackberry flavor, Guar 

gum, Sucralose, Glucose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lidan 

(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul məhsul tənəffüs sisteminin 
fəliyyətini yaxşılaşdırmaq və öskürəyi yüngülləşdirmək 

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.

Hepamar Şərbət 100 ml

L-carnitine- 200 mg; L-ornithine- 30 mg; Nocotinamide- 9 mg; 
Silymarin(from Milk thistle seeds extract)- 8 mg; Zinc (as Zinc citrate)- 0, 

5 mg; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)-0,3 mg; Selenium(as 
Sodium selenite)-20 mcg; Vitamin B12(Cyanocobalamin)-1 mcg

xylitol(E967), sorbitol(E 420), glycerol(E 422),, 
xanthan gum(E 415),potassium sorbate(E 202), 

sodium benzoate(E 211), citric acid(E 330), flavoring 
caramel,water

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hepamar(şərbət,100 ml) adlı məhsul metabolik prosesləri  
gücləndirmək və qaraciyər funksiyasını yaxşılaşdırmaq  

məqsədi ilə tövsiyə edilən BFMQƏ   olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Cadifen Şərbət 100 ml Plantago major – 2.6 g, Thymus vulgaris – 3.9 g, Ribes nigrum – 2.6 g, 
Echinacea purpurea – 2.6 g, Ascorbic acid - 3.9 g Sugar, Purified water, Sodium benzoate NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cadifen  

(Şərbət 100 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları 
xəstəliklərində 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. 

Risinol Şərbət 125 ml Lactulose - 670 mg Sorbitol NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Risinol 

(şərbət 125 ml) adlı məhsul  bağırsaq peristaltikasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Relactoz Şərbət 200 ml Lactulose - 670 mg Sorbito NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Relactoz (şərbət 200 ml) adlı məhsul bağırsaq 

peristaltikasını 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. 



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

Mirth Kapsul 1

Pausinystalia yohimbe – 75 mg, Tribulus terrestris – 250 mg, Crocus 
sativus – 15 mg, Withania somnifera – 200 mg, Chrysanthemum 

indicum – 75 mg, Asparagus adscendens – 100 mg, Orchis latifolia – 
100 mg, Sida cardifolia – 75 mg, Asphaltum punjabianum – 20 mg, 

Amomum subulatum – 25 mg

Methyl paraben, Propyl paraben, Potassium sorbate, 
Magnesium stearate, Lactose, Talcum powder, 

Empty hard gelatin shells

Focus & Rulz Healthcare 
(PVT.) LTD Pakistan 21.12.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mirth 

(kapsul, №30) adlı məhsul  kişilərdə reproduktiv sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan preparat 

olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii 
mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 

əsasən məhsulun tərkibində olan Tribulus terrestris və 
Withania somnifera bitkiləri BFMQƏ-in tərkibində istifadə 

üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir

Aminomax Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

 Vitamin C - 100 mg, L- Lysine HCl - 5 mg, L- Leucine - 3,66 mg, L-
Glycine - 2,0 mg,  L-methionine - 1,84 mg, L- Valine - 1.34 mg, L-

arginine HCl - 1,20 mg, L-İsoleucine - 1.18 mg,  L- Asparagine - 1,0 mg, 
L-  Phenylalanine -1,0 mg, L-Tryptophan - 1,0 mg, L-Alanine - 1,0 mg, L- 
Aspartic acid - 1,0 mg, L-Cysteine - 1,0 mg, L- Glutamic acid - 1,0 mg, L-
Glutamine - 1,0 mg, L- Serine - 1,0 mg, L-Tyrosine -  1,0 mg, L- Proline -

1,0 mg, L- Threonine - 0,85 mg, L- Histidine - 0.70mg.

Deonized water,Glycerin,Sodium 
benzoate,Potassium sorbate,Orance 

flavor,Acesulfam potassium, Sucralose.

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aminomax (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul  
C vitamininin və amin turşuların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır

Maksiles Kapsul 5 x 10 Lespedeza capitata herb dry extract (standardized  to contain  2 % 
flavonoids)- 300 mg Cornstarch, capsula shell: Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

MAKSİLES(kapsul № 50) adlı  məhsul böyrəklərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Viasoon toz 1 Saşera-Med MMC Rusiya 15.12.2021
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Medautus Group MMC” tərəfindən göndərilmiş 
14.10.2021 -ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, 
Rusiyanın “Saşera-Med MMC” şirkətinin istehsalı olan 

Viasoon (toz, saşe №30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı məhsulun tərkibində tadalafil aşkar 
edilmişdir.Həmçinin,məhsulun qablaşması üzərinə 
yapışdırılmış "viasoon" yazılmış kağızı qopardıqda, 

qablaşmanın əslində "febulus"a  aid olması 
görünür.Qeyd edilənlərlə yanaşı, məhsulun tərkibinin 

ekspertizası zamanı müəyyən edilmişdir ki, onun 
tərkbində olan inqredientlərin miqdarı yol verilən gündəlik 

istehlak həddini aşır.


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

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

olunmur. 


Nanofertil toz 1

Acetyl L-carnitine - 250 mg, L-Arginine - 150 mg, Carob (Ceratonia 
Siliqua) fruit dry extract - 100 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry 

extract - 100 mg, Selenium (as Sodium selenite - 100 mcg) - 45.66 mcg, 
Vitamin E - 5 mg, Zinc (as Zinc sulphate - 50 mg) - 18.22 mg, Vitamin 

B9 (Folic acid) - 400 mcg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 10.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nanofertil (toz, saşe № 30) adlıı məhsul kişilərdə 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Fer-Fol baby Şərbət 150 ml
İron(as İron(II) gluconate)- 20 mg; Calcium(as Calcium chlorde)- 100 
mg; Vitamin C (as L-Ascorbic acid)- 20 mg; Folic acid(as N- pteroil-L-

glutamine)- 300 mcg.

Xanthan Gum, Citric Acid Monohydrate, Raspberry 
Flavor,  Guar Gum, 5500, Sucralose, Glucose, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Deonized 
Water.

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fer-Fol 

baby(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul  dəmir, kalsium 
minerallarının və fol turşusu ilə C vitaminin əlavə mənbəyi 

kimi  uşaqlar üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Lutezeax Kapsul 3 x 10

L-Ascorbic Acid - 500 mg,  Copper Sulphate Anhydrous  - 1 mg, Lutein 
(20%) - 10 mg (contains 2 mg of Lutein), Zeaxanthin (60%) - 2 mg 

(contains 1.2 mg of Zeaxanthin), DL-Alpha Tocopheryl Acetate (50%) - 
180 mg (contains 90 mg DL-Alpha Tocopheryl Acetate), Zinc Oxide - 25 

mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Hydroxypropyl methylcellulose Vitalab İlaç Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutezeax 

(kapsul, №30) adlı məhsul gözün görmə qabliyətini 
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.

Prenalen Mag-Fol Tablet 2 x 15 

Magnesium (as Magnesium complex: Magnesium oxide – 400 mg, 
Magnesium citrate – 4 mg, Magnesium lactate – 4 mg) – 187.5 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 0.7 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid) – 200 mcg

Cellulose, Talc, Glycerol, Titanium dioxide, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, 

Polyvinylpyrrolidone
Polski Lek S.A. Polşa 21.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prenalen 

Mag-Fol  (tablet, №30) adlı məhsul hamiləlikdə 
maqnezium, vitamin B6 və fol turşusuna olan gündəlik 

təlabatı ödəmək 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: istifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin.

Fertiprep Kapsul 2 x 15

L-carnitine (as L-carnitine tartrate) – 220 mg, L-arginine – 125 mg, 
Lycopene – 3 mg, L-glutathione – 40 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 7.5 

mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) – 6 mg, Coenzyme Q10 
– 7.5 mg, Selenium (as Selenomethionine) – 35 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 2 mcg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) – 

400 mcg

Capsule shell: Gelatin,Titanium dioxide; 
Microcrystalline cellulose, Tricalcium phosphate, 

Magnesium salts of fatty acids

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG 
(Sunlife Produktions und 
Vertriebsgesellschaft mbh 

üçün)

Almaniya 24.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fertiprep 

(kapsul, №30) adlı məhsul kişilərdə spermatogenezi 
stimulə edən köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Siberian Super Natural Sport Omega-
3 Ultra Kapsul 1

PronovaPure ™ Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Ultra Concentrate 
from Deep Sea Fish - (Omega-3 PUFAs - 536 mg, including 

Docosahexaenoic acid - 130 mg, Eicosapentaenoic acid - 329 
mg,Vitamin E - 3.65 mg) - 610 mg

Gelatin capsule (Gelatin, Glycerin, Purified water, 
Sorbitol, Ethylvanillin)

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian 
Super Natural Sport Ultra Omega-3 (kapsul №120) adlı 
məhsul idmançılar üçün 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.

Epam 24 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Glycyrrhiza glabra L. rhisomata et radices - 0.6 g, Fructus Crataegi - 
0.45 g, Eleutherococci senticosi rhizome et radix -  0.45 g, Royal jelly - 
0.3 g, Propolis - 0.2106 g, Rhizomata Bergeniae crassifoliae - 0.06 g, 

Viburni opuli fructus - 0.06 g, Urticae dioicae folia - 0.06 g, Flores 
Chamomillae recutitae - 0.06 g, Herba Polygonum aviculare - 0.06 g, 

Herba Achilleaea millefolii - 0.06 g, İnonotus obliquus  (Fungus 
betulinus) - 0.06 g, Fructus Rosae majalis - 0.06 g

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Potable water Qeonek-Sib MMC Rusiya 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 

24 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul klimaks 
dövründə hormonl disbalansın nəticəsində yaranan 

əlamətləri aradan qaldırmaq 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. 

Epam 1000 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Valerianae officinalis rhisomata cum radicibus  - 0.48 g, Rhodiolae 
roseae rhizomata et radices - 0.45 g, Eleutherococci senticosi rhizomata 
et radices - 0.45 g, Leonuri herba  - 0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, Propolis - 

0.2529 g, Chamomillae recutitae flores - 0.051 g, Equiseti arvensis  
herba - 0.051 g, Calendulae officinalis flores - 0.045 g, Menthae 

piperitae folia - 0.045 g, Vaccinii vitis - idaea folia - 0.042 g, Betulae 
pendulae  gemmae - 0.042 g

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Potable water Qeonek-Sib MMC Rusiya 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 

1000 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul MSS-
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Melo Relax Kapsul 3 x 10 L-Triptophan-300 mg; Melatonine- 1,0 mg. Magnesium stearate; Gelatine. Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melo 

Relax(kapsul, №30) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan vasitə 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.

Alqa Silimarin Kapsul 1plastik flakonda 50 
sayda kapsul

Silibum marianum fruits- 0,300 g, Fucus vesiculysus thallus- 0,050 g, 
Zea mays  stygmas- 0,050 g, Salsola collina herb - 0,050 g, Laminaria 
saccharina thallus-- 0,010 g, Helichrysum arenarium flowers- 0,010 g, 
Betula pendula leaves- 0,010 g, Anethum graveolens fruit - 0,005 g.

 gelatin (capsula shell) Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa 

Silimarin (kapsul  №50) adlı məhsul  qaraciyərin 
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 dərman vasitəsi 

deyil.



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

Ferrum alqa plus Kapsul 1 plastik flakonda 60 
kapsul

Fucus vesiculosus thallus-0,05 g; Laminaria saccharina thallus-0,05 g; 
Chamomilla recutita flower- 0,02 g; Urtica dioica leaf- 0,04 g;Cetraria 

islandica- 0,03 g;Capsella bursa-pastoris herb-0,03 mg; Pastinaca sativa 
fruit- 0,03 mg; Plantago major leaf- 0,03 g; Beta vulgaris extract- 0,08 g; 

Citric acid - 0,01 g; Ascorbic acid  0,02 g; Succinic acid- 0,02 g; Iron 
sulfate- 0,002 g.

Potato starch, Calcium stearate,Lactose; capsula 
shell: Gelatin

Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferrum 

alqa plus ( kapsul, №60) adlı məhsul yod, kəhrəba 
turşusu,dəmir və C vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olununan 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.              

Alqa Şell Tablet 1

Dolomite flour – 240 mg, Fucus vesiculosus – 200 mg, Laminaria thallus 
(Laminaria Saccharina, Laminaria digitate) – 160 mg, Mussel shell 

powder – 100 mg, Crataegus sanguniea – 60 mg, Urtica dioica – 80 mg, 
Matricaria recutita – 100 mg, Succinic acid – 60 mg



Starch, Calcium stearate, Lactose Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 03.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa 
Şell (tablet, № 50) adlı məhsuldayaq-hərəkət sistemi 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 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: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibin rəyə 
uyğun yazılması, "həb" sözünün "tablet" sözü ilə əvəz 

olunması zəruridir.

Vitabalans Klin Bodi Kapsul 1
Activated carbon – 150 mg, Microcrystalline Cellulose – 100 mg, 

Laminaria saccharina  – 100 mg, Apple pectin – 50 mg, Lignin – 50 mg, 
Sodium alginate – 50 mg 

Potato starch, Calcium stearate Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 02.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitabalans Klin Bodi (kapsul №60) adlı məhsul  ida 
liflərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Kalsiplus Şərbət 100 ml Vitamin D - 3000 IU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate - 
375 mg

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

Flavouring vanilla, Water
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 06.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsiplus  

(şərbət, 100 ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D 
vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Avekon Plus Tablet 3 x 10
Cynara  scolumus leaf dry extract-200 mg; Silybum marianum seed dry 

extract-150 mg; Glycine max seed dry extract-150 mg; Helichrysum 
arenarium flower dry extract-50 mg;Tocopherols(Vitamin E)-7, 5 mg.

maltodextrin, tricalcium phosphate(TCP), 
magnesium salts.

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 13.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Avekon 

Plus(tablet, № 30 ) adlı  məhsul həzm prosesini   və 
qaraciyərin fəaliiyətini yaxşılaşdırmaq, orqanizmi 

toksinlərdən azad etmək 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.

Garlicon Kapsul 1 pl.flakonda 30 kapsul Allium sativum dry extract- 300 mg
Talcum powder, Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose ph 102(Avicel), Capsula 
shell:gelatin

Focus & Rulz Healthcare 
(PVT.) LTD Pakistan 01.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Garlicon(kapsul, № 30) adlı  məhsul qidanı sarımsaq 
bitkisinin tərkibində olan bioloji fəal maddələrlə 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Relins Classic məhlul 360 ml

Boric acid-0.64%, sodium chloride-0.49%, sodium borate-0.19%, 
poloxamer 188-0.098%, EDTA disodium salt-0.03%, hyaluronic acid-

0.0075%, vitamin E-0.0005%, polyhexamethylenebiguanide 
hydrochloride-0.00013%, polyquaternium 7-0.0001%, purified water

Ayrı geyd edilməyib Doktor Klaus Belarus 17.11.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Relins Classic, 360 ml 
məhlul”, adlı məhsul kontakt linzalara qulluq üçün 

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

Relins Classic məhlul 115 ml

Boric acid-0.64%, sodium chloride-0.49%, sodium borate-0.19%, 
poloxamer 188-0.098%, EDTA disodium salt-0.03%, hyaluronic acid-

0.0075%, vitamin E-0.0005%, polyhexamethylenebiguanide 
hydrochloride-0.00013%, polyquaternium 7-0.0001%, purified water

Ayrı geyd edilməyib Doktor Klaus Belarus 17.11.2021 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş “Relins Classic, 115 ml 
məhlul”, adlı məhsul kontakt linzalara qulluq üçün 

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

Essential Sorbents Pure Life / 
Essential Sorbents Təmizləyici 

Fitosorbent

Daxilə qəbul olunan 
məhlul hazırlamaq üçün 

toz
80 q

Rose hips fruits powder (Rosa majalis ) – 28.3 g, Guar gum  - 20 g, 
Topinambur root powder (Helianthus tuberosus) – 16 g, Pectin 

concentrate (Apple fruit powder) – 13 g,  Plantago major seed shells – 5 
g, Althaea officinalis root powder – 4.6 g, Arctium lappa root powder – 4 
g, Horsetail herb dry extract (Equisetum arvense) – 2 g, Echinacea herb 
dry extract (Echinacea purpurea L) – 2 g, Chamomile flower dry extract 

(Chamomilla officinalis) – 2 g, Tormentil herb dry extract (Potentilla 
erecta) – 2 g, Senna fruit extract (Cassia acutifolia) – 1.1 g

yoxdur Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Essential Sorbents Pure Life / Essential Sorbents 
Təmizləyici Fitosorbent (toz, 100 q) adlı məhsul  

maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq  məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 



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

Epiflor Baby Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml

Lactobacillus  rhamnosus(400 billion/g(equiv.to 1 x 10 9)- 2, 5 mg; 
Bifidobacterium longum(500 billion/ g)(equiv.to 0,25 x 10 9)- 0,5 mg;  

Bifidobacterium animalis subsp. lactis(200 billion/g)(equiv.to 0,25 x 10 9)- 
1,25 mg.

Sunflower oil, Silicon dioxide AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.12.2021 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

EPİFLOR BABY (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) 
adlı məhsul  uşaqlarda bağırsaq mikroflorasını 

tənzimləmək 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. 

 Qeyd1: Ərizəçi tərəfindən xitama etiraz məktubu təqdim 
olunmuş və Laboratoriyaya aid istesalçı sənədlərinə 

əsasən ilkin analiz nəticələrinin dəyişdirilərək "uyğundur" 
olduğunu nəzərə alaraq, məhsula dair 22.10.2021-ci il 
tarixdə verilmiş Xitam məktubu (15.09.2021-ci il tarixdə 

müraciətə 
cavab) etibarsız hesab olunur.

Qeyd2: Məhsulun yararlılıq müddətində düzəliş edildiyi 
üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir. 

B-esta Body Filler inyeksiya üçün gel 50 ml Hyaluronic Acid 24mg/ml, Lidocaine Hydrochloride 3mg/ml Ayrı geyd edilməyib BNC Global Cənubi Koreya 21.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "B-esta Body Filler, 50 ml 
inyeksiya üçün gel, şüşə flakonda" adlı məhsul 

kosmetologiyada bədən dərisinin korreksiyası üçün 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Dekal+K2 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU, Menaquinone-7 - 46.294 mg 

(eq. to 208.323 mcg Vitamin K2)
Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate), Sunflower 

oil
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Dekal+K2 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı 
məhsul D3 və K2 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: əks göstərişlər rəyə uyğun yazılsın

Symbiotic + Kids toz 1 OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 01.12.2021
Xitam 
verilən 

müraciətlər


  “Nes Group MMC” tərəfindən göndərilmiş 01.09.2021-
ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın 

“OPES Healthcare Pvt. Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
Symbiotic + Kids (saşe, №10) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 4.3921 q; tərkibi: 
2.3119 q (0.98 -- 1.02 q) olaraq aşkar edilmişdir və bu da 

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 

olunmur.

Beads Max Mid inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid (HA)1: Hyaluronic Acid (HA) – 20mg/ml, 
Divinyl Sulfone (DVS)2  - 10ppm3; Lidocaine hydrochloride 

monohydrate (3mg/ml as lidocaine hydrochloride) - 3.2mg/ml; 
Phosphate buffered saline – q.s.

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 15.12.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş “Beads Max Mid, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Beads Max Fine inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid (HA)1: Hyaluronic Acid (HA) – 20mg/ml, 
Divinyl Sulfone (DVS)2  - 10ppm3; Lidocaine hydrochloride 

monohydrate (3mg/ml as lidocaine hydrochloride) - 3.2mg/ml; 
Phosphate buffered saline – q.s.

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 15.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Beads Max Fine, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Beads Max High inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked Hyaluronic Acid (HA)1: Hyaluronic Acid (HA) – 20mg/ml, 
Divinyl Sulfone (DVS)2  - 10ppm3; Lidocaine hydrochloride 

monohydrate (3mg/ml as lidocaine hydrochloride) - 3.2mg/ml; 
Phosphate buffered saline – q.s.

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 15.12.2021 Müsbət

   Ekspertizaya təqdim olunmuş “Beads Max High, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Brain Chol Şərbət 150 ml

L-Arginine (as L-Arginine HCL) - 500 mg, L-Glutamine - 150 mg, 
Choline Bitartrate - 150 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Lecithine - 50 

mg, L-Lysine - 50 mg, Isoleucine - 50 mg, Threonine - 50 mg, 
Methionine - 50 mg, Coenzyme Q10 - 20 mg, Biotin (Vitamin H) - 150 

mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 9 mcg

Deionized Water, Sorbitol, Guar Gum, Disodium 
EDTA, Citric Acid, Strawberry Flavour, Potassium 

Sorbate

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brain 

Chol (şərbət 150 ml) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Pulse Box Kapsul 3 x 30

Complex number 1 (510 mg): Betaine hydrochloride - 494.19 mg 
(Betain - 378,4 mg), Vitamin В12 0.1% (active Vitamin B12 - 9 mcg) - 
9.18 mg, Pyridoxine hydrochloride (active Vitamin В6 - 6 mg) - 6.018 

mg, Folic acid (active Folic acid - 600 mcg) - 612 mcg; Complex number 
2 (550 mg): Omega-3 fatty acid concentrate from marine fish oil MEG-3 

™ - 550 mg (Omega-3 fatty acids - 385 mg, DHA - 121 mg, EPA - 181.5 
mg); Complex number 3 (500 mg capsule): Omega-3 fatty acid 

concentrate from marine fish oil MEG-3 ™ - 450 mg (Omega-3 fatty 
acids - 315 mg, DHA - 99 mg, EPA - 148.5 mg), Lycopene 10% - 50 mg 

(active lycopene  5 mg)

Complex numer 1 compostion: Gelatin. Complex 
number 2 and 3 composition: Gelatin, Glycerine, 

Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin 

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 16.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulse 
Box (paket (3 kapsul) №30) adlı məhsul betain, B qrup 

vitaminləri, likopin və omeqa-3 doymamış yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.


	Hesabat

