
Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Akvadok baby damcı 20 ml

Turkuaz Medika 

Kozmetik ve Dış 

Ticaret LTD.ŞTİ

Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

AkvaTab - D3 2000 I.U Tablet 2 x 30 Vitamin D3 (cholecalciferol) - 50 mcg (2000 IU)

Bulking agent: Microcrystalline cellulose, 

Potato starch, Humectant agent: Silicon 

dioxide, Anticaking agent: (Fatty acid 

magnesium salt-Magnesium stearate)

Pharmacy 

Laboratories s.c
Polşa 11.02.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən AkvaTab - D3 2000 I.U (tablet, №60) adlı məhsul D3 

vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, D3 vitamininin 

dozası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 

olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 

tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini (max. 1200 IU) aşır.

AkvaTab - D3 5000 I.U Tablet 2 x 30 Vitamin D3 (cholecalciferol) - 125 mcg (5000 IU)

Bulking agent: Microcrystalline cellulose, 

Potato starch, Humectant agent: Silicon 

dioxide, Anticaking agent: (Fatty acid 

magnesium salt-Magnesium stearate)

Pharmacy 

Laboratories s.c
Polşa 11.02.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən AkvaTab - D3 5000 I.U (tablet, №60) adlı məhsul D3 

vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, D3 vitamininin 

dozası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 

olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 

tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddini (max. 1200 IU) aşır.

Alfa Cholsteril Formula Kapsul 3 x 10

Vitamin B3 (Niasin) - 20 mg, Cromium Picolinate - 250 mcg, Psyllium husk 

seed dry extract - 400 mg, Spirulina (Arthrospira platensis) thalli dry extract - 

100 mg, İnositol - 100 mg, Citrus Bioflavonoids - 100 mg

Cornstarch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.02.2020 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa Cholsteril Formula(kapsul, № 30) 

adlı  məhsul ürək-damar sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

QEYD: Tərkibdə "Spirulina (Arthrospira platensis) herb dry extract " 

inqredientinin yazılışı bu cür düzəldilsin:"Spirulina (Arthrospira platensis) 

thalli dry extract". 

Aloe Vera Extra Fresh məhlul 500 ml Aloe vera NFC juice - 99.6 %, Vitamin B6 - 2.4 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin 0.1 % in ground with mannit) - 3.6 mcg, Vitamin C - 240 

mg, Biotin - 160 mcg, Pantothenol - 7.2 mg

Citric acid, Ascorbic acid, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate

Medicure 

Naturproducte AG

Almaniya 11.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Aloe Vera Extra Fresh( məhlul, 500 ml) adlı məhsul  

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Tərkib rəyə uyğun olaraq təqdim olunsun(istehsalçının tərkibə dair 

təqdim etdiyi sənədə əsasən);

         b)Qablaşdırma  və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş             “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 

keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Altapharma Calcium+Vitamin 

D3
Tablet 1 Calcium - 300 mg, Vitamin D3 - 1.67 mkq

Dirk Rossmann 

GmbH
Almaniya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Altapharma Vitamin C
Fışıldayan 

tablet
1 vitamin C-180 mq göstərilməyib

Dirk Rossmann 

GmbH
Almaniya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Amfitron Kapsul 3 x 10 Omega-3 fish oil - 500 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60 mg Gelatin, Glycerin Grida LTD Litva 11.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Amfitron (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.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkibi" bəndinin 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib 

olunması zəruridir.

Amino Hardcore Chocolate 

(Amino Hardcore Şokolad)
Tablet 1

Mega Sport 

Nutrition 
ABŞ 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

AMADANİN məktubu olmadığına görə



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Apofer Forte Kapsul 2 x 10
Iron gluconate - 10 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 mcg, Vitamin C - 50 

mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Zinc - 7.5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate, Capsule shell (Bovine gelatin, 

Titanium dioxide)

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 05.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Apofer Forte (kapsul № 20) adlı məhsul bəzi vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

b) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində "antianemik 

vasitədir" ifadəsi götürülsün və ümümi xüsusiyyətlər rəyə müvafiq olaraq 

tərtib edilsin.

Arfaq Daxilə qəbulu 

üçün  məhlul-

damcı

50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 2.5 mg Glycerin, Sucralose, Potassium sorbate, 

Orange flavor, Deionized water

Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə 19.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Arfaq (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı 

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" 

ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz olunmalıdır.

Armelon Tablet 3x10
Magnesium lactate - 450 mg (eq to Magnesium - 54 mg ), Pyridoxine 

hydrochloride - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate, Sorbitol, Talc.

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 05.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Armelon (tablet №30) adlı məhsul maqnezium və 

vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Assimilator Kapsul 1

Enzyme Blend: Protease (Aspergillus oryzae) - 30,000 HUT, Amylase 

(Aspergillus oryzae) - 8,000 DU, Lipase (Aspergillus niger) - 50 LU, Maltase 

(Aspergillus oryzae) - 150 DP, Lactase (Aspergillus oryzae) - 400 LACU, 

Bromelain (Ananas comosus) - 300,000 PU, Papain (Carica papaya) - 

600,000 PU, Cellulase (Trichoderma reesei) - 200 CU, Vitamin A (Retinyl 

acetate 500 000 IU/g) - 1,000 IU, Vitamin D (Cholecalciferol 100 000 IU/g) - 

200 IU

Microcrystalline cellulose, Coral powder, 

Magnesium stearate, Capsule shell 

(Hydroxypropyl methylcellulose, water)

Bio İnternational İnc ABŞ 25.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Assimilator (kapsul № 90) 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.

Ayrastoun Şərbət 300 ml

Vaccinium macrocarpon fruit extract - 520 mg, Equisetum arvense herb dry 

extract - 420 mg, Betula leaf dry extract - 220 mg, Salvia officinalis leaf 

extract - 31.5 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 170 mg, 

Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf dry 

extract - 170 mg, Matricaria chamomille flowers dry extract - 100 mg, 

Agropyron repens leaf dry extract - 170 mg, Ortosiphon stamineus lreaf dry 

extract - 100 mg

Deionized water, Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 31.01.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Ayrastoun(şərbət,300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat 

yollarının iltihabi xəstəlikləri və böyrək daşıi zamanı  tovsiyə olunan 

BFMQƏ i olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  tərkib (Azərbaycan 

dilində inqredientlərin adı da göstərmək şərti ilə) rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin;

b)istifadə üzrə təlimatda:yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

c)istifadə üzrə təlimatda "məhsulun xüsusiyyətləri" bəndinin mətni 

farmakoloji xəssələrin sadalanması ilə  bağlı ləğv olunsun və rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin;"İstifadəsinə dair göstərişlər" bəndində isə məhz hansı 

hallarda istifadə halları göstərilsin.

Babycam Şərbət 150 ml Beta Glucan - 50 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg (as Pyridoxine HCl), Vitamin C - 

40 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc sulfate monohydrate)

Sucralose, Maltitol, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Cherry Flavored, 

Xanthan Gum, Black elderberry extract, 

Distilled Water

Triapharma İlaç 

San.Tic.A.Ş

Türkiyə 19.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Babycam (şərbət, 150 ml) adlı məhsul orqanizmin 

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.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Begavit Tablet 2 x 20 Vitamin B1 - 4.8 mg, Vitamin B2 - 5.5 mg, Vitamin B3 - 57 mg, Vitamin B6 - 

5.5 mg, Vitamin B12 - 8 mcg

Calcium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Lactose, Potato starch, 

Sorbitol, Croscarmellose sodium, Talc, 

Hydroxy propyl methyl cellulose, Glycerol

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Begavit (tablet, N 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.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Bekant Kapsul 2 x 15 1,3-1,6-D-β-glucan (100 % Saccharomyces cerevisiae) - 250 mg, Vitamin 

C - 50 mg, Zinc citrate - 2.5 mg

White, bovine gelatine (capsule shell), 

Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose

Grand Medical 

Poland Sp. z o.o.

Polşa 14.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Bekant (kapsul, № 30) adlı məhsul immun sistemini 

möhkəmləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd: Köməkçi maddələr siyahısı rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Betalife Şərbət 150 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 65 mg

Dionized water, Glycerol, Xanthan Gum, 

Sucralose, Sodium Saccharine, 

Rasperry flavor, Citric acid

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Betalife (şərbət 150 ml) adlı məhsul immun sistemini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Betaruf Şərbət 100 ml Beta 1,3-1,6-D-glucan - 15 mg, Ascorbic acid (eq. to 75 mg vitamin C) - 75 

mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 6 mg Zinc) - 16.47 mg

Orange flavor, Xanthan gum, Sucralose, 

Riboflavin, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Deionized water

AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Betaruf (şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sistemini 

möhkəmləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Beybi Formul Mişki  

Spokoystviye
Pastil 250 mq Evalar QSC Rusiya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Beybi Formul Mişki Kalsium Pastil 250 mq Evalar QSC Rusiya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Bifidumbakterin Məhlul 

hazırlamaq 

üçün toz və ya 

məsaməli kütlə

2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10 7 CFU Saccharose, Sodium citrate, Dextran ƏM BİOFARMA 

MMC

Ukrayna 10.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Bifidumbakterin (flakon, məhlul hazırlamaq 

üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 

tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 

tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Bifilak Forte Kapsul 2 x 10

Lactobacillus acidophilus 1 mlrd - 100 mg, Lactobacillus delbrueckii 

bulgaricus 1 mlrd - 10 mg, Lactobacillus rhamnosus 1 mlrd - 100 mg, 

Sacharomyces boulardii 1 mlrd - 50 mg, Inulin - 150 mg

Magnesium stearate, Aerosil 200PH, 

Capsule shell (Bovine gelatin, Titanium 

dioxide)

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 03.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Bifilak Forte (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləyən 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.

Bimbovit Folio Daxilə qəbulu 

üçün  məhlul-

damcı

30 ml Iron (as İron fumarate) - 10 mg (30.4 mg), Folic acid - 400 mcg, Vitamin 

B12 - 4 mcg

Glycerol, Sucrose, Xanthan gum, Citric 

acid, Sodium saccharine, Tutti-frutti 

flavor, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Bimbovit Folio (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) 

adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

BioSun
Daxilə qəbul 

üçün məhlul

30 ml (1 ml - 

25 damcı)
Cholecalsiferol (Vitamin D3) - 1.25 mg (50.000 IU) Olive oil

Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti

Türkiyə 31.01.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Biosun (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul D 

vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində 

olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd: Rəyə müvafiq olaraq "İstifadə qaydası" bəndinin, Azərbaycan 

dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

BioZyme Kapsul 2 x 10 Lactobacillus plantarum - 3 billion, Lactobacillus sporogenes - 380 mln, 

Lactobacillus salivarius - 300 mln, Lactobacillus casei - 225 mln, 

Lactobacillus acidophilus - 1 billion, Bifidobacterium longum - 200 mln, 

Lactoferrin - 10 mg, Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus) tuber - 20 

mg

Magnesium stearate, Dicalcium 

phosphate dehydrated, Gelatin

CJ Labs Inc. ABŞ 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Biozyme  (kapsul  N 20) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin siyahısının tərkibə aid 

sənədə və rəyə müvafiq olaraq düzgün qeyd edilməsi və  "Helianthus 

tuberosus" bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin "Yer armudu" kimi 

tərcümə edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Black Volf toz toz 300 g

Beta-alanine - 2.5 g

Creatine Monohydrate - 2 g

L-arginine - 2 g

Calcium - 120 mg

Magnesium - 60 mg

Energy matrix

L-tyrosine - 500 mg

Bitter Orange Extract - 300 mg

Caffeine - 200 mg

Raspberry Ketones - 200 mg

B-complex

Vitamin B1 - 2.2 mg

Vitamin B2 - 2.8 mg

Niacin - 48 mg

Pantothenic acid - 12 mg

Vitamin B6 - 2.8 mg

Biotin - 100 mcg

Folic acid - 400 mcg

Vitamin B12 - 5 mcg

Activlab Polşa 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Black Walnut Leaves Tablet 1
Black Walnut (leaf) powder (Juglans nigra) (ground) - 487.5 mg, Calcium 

(as Calcium carbonate) - 75 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 

Stearic acid, Magnesium stearate

RBC Life Sciences, 

Inc.
ABŞ 31.01.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Black Walnut Leaves(tablet № 100) adlı məhsul qurd 

invaziyaları , göbələk xəstəlikləri, dəri səpkiləri zamanı köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə 

uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

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
Cornstarch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 05.02.2020 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.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" 

ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz olunmalıdır və "İstifadə üçün tövsiyələr" bəndi rəyə uyğun olaraq 

tərtib edilməlidir.

Bone spray Daxilə qəbul 

üçün məhlul

20 ml Cholecalciferol - 500 IU Olive oil Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 14.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Bone Spray (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml) adlı 

məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Brain active (Brain aktive) kapsul 5
Vitamin B5-5 mq. Ginko ekstrakt-107.35 mg. Omega3-300 mg. DHA-250 

mg. EPA-30 mg.Lemon balm ekstrakt-107.35 mq.Caffeine-25.mq
Mikrokristalin selülloza

Denk Pharma 

GmbH&Co.KG
Almaniya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Bresten Şərbət 100 ml Lotos Pharma Latviya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Breynavit Şərbət 150 ml Gamma-aminobutyric acid - 100 mg, Glutamic acid - 35 mg, Glycine - 25 

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

Sorbitol syrup 70 %, Glycerin vegetable, 

Carboxymethylcellulose, Sodium 

benzoate, Purified water, Propylene 

glycol, Banana flavor

Pharmex Rom 

İndustry S.R.L

Rumıniya 19.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Breynavit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Butilin Kapsul (3x10) Inulin - 250 mg, Sodium butyrate Gelatine
Laboratoarele 

Remedia SRL
Rumıniya

Calcium aktive (Kalsium 

aktive)

fışıldayan 

tablet
90 gr

Calcium as  Calcium carbonate  (containing 5%-12.5% Maltodextrin) - 500 

mg

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, 

Sorbitol, Orange flavor, Aspartame, 

Maize starch, Sucralose, Acesulfame K, 

Riboflavin-5-phosphate

Denk Pharma 

GmbH&Co.KG
Almaniya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

CalDesun Daxilə qəbul 

üçün məhlul

200 ml Calcium - 500 mg, Magnesium - 150 mg, Zinc - 5 mg, Vitamin D3 -5 mcg 

(200 IU)

Water, Xanthan, Flavour, Benzoic Acid, 

Sodium Cyclamate, Acesulfam K, 

Sucralose, Sodium Saccharin, 

Polysorbate 80.

Sunlife Produktions 

und 

Vertriebsgesellscha

ft 

mbh(C.Hedenkamp 

Gmbh&Co.KG)

Almaniya 11.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən CalDesun (daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml) adlı 

məhsul kalsiumun və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Carnizyme / Karnizim Kapsul 4 Cydonia doo
Bosniya və 

Herseqovina
18.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

orta çəkisi 0.4897q (NS -ə əsasən 432.25-477.75mq); tərkibi: 0.3896 q 

olaraq aşkar edilmişdir. 



CaVidan K2 Kapsul 2 x 15
Calcium phosphate - 500 mg, Zinc citrate - 16 mg, Vitamin K2 - 25 mcg, 

Vitamin D3 - 10 mcg
Gelatine, Magnesium stearate

Norfachema 

(Solepharma üçün)
Litva 07.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən CaVidan K2 (kapsul № 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.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

b) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Göstərişlər" bəndi "Aşağıdakı hallarda köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunur" ifadəsi ilə dəyişdirilsin və "Həkim təyinatı ilə 

qəbulu" ifadəsi götürülsün. 

Citracal Tablet 3 x 10 Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca+2 74 mg), Calcium Phosphate 

(Dibasic) dehydrate - 860 mg (as elemental Ca+2 200 mg; as elemental 

P+5 155 mg) TOTAL Ca+2 274 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg (as 

elemental Mg+2 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg 

(as elemental Zn+2 10 mg), Copper Gluconate - 10.7 mg (as elemental 

Cu+2 1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl 

pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide, 

Talc, Polyethylene glycol, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide 

Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 14.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Citracal (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.

Clavised Damcı 30 ml
İnkarnat Passiflora ekstraktı-30 mq, Bədrənc ekstraktı-12.5 mq, Pişikotu 

ekstraktı-8.5 mq, Vitamin B6-0.07 mq, Maqnezium laktat-5.94
Sorbitol, Natrium benzoat, su, spirt

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Constipation ease+ 

probiotic(Qəbizliyini azaltmaq 

üçün + probiotiklər)

şərbət 120 ml
Total carbohydrate-2g,Dietary Fiber-1 g,Sugars-1g,Magnesium-15 mg, 

Organic fennel exstract-25 mg, Organic dandelion exstract-25 mg
Mommys BLİSS ABŞ 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Coral Alfalfa Kapsul 1 Bio İnternational İnc ABŞ 27.02.2020 Xitam 

verilən 

müraciətlər

Coral Lecithin Kapsul 1
Lechitin - 1200 mg (Total polar lipids - 680 mg, Total phosphatides - 600 

mg, Total phospholipids - 515 mg)
Bovine gelatine, Glycerin, Purified water United Pharma LLC ABŞ 31.01.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Coral Lecithin(kapsul,  N 120) adlı  məhsul lesitinin 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 

və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:istifadə 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.

Coral-Mine toz 10 x 1q Coral Powder - 995 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 5 mg Yoxdur
Okinawa Sango 

Co., Ltd
Yaponiya 25.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Coral-Mine (toz,1 q; saşe,№  10) adlı  məhsul  kalsium 

mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Cudo Forte Kapsul 3 x 1 x 10

{Streptocococcus termophilus, Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium 

longum} - 90 billion CFU

Magnesium stearate, Starch, 

Maltodextrin, HPMC capsule shell with 

green cap and green body of size "0"

Stanford 

Laboratories Pvt. 

Ltd.

Hindistan 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən CUDO FORTE(kapsul № 30) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləyən 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.

Cystolux Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 250 mg, Uva - ursi extract - 

170 mg, Solidago virgaurea herbs powder - 60 mg, Potassium citrate - 19 

mg, Sodium citrate - 16 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Folic acid - 200 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin

Met Line Gida 

Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 

İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Cystolux (kapsul, №30) adlı məhsul sidik yollarının 

iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası zamanı köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Qeyd:a)Qablaşdırma üzərində məhsulun buraxılış formasının (kapsul), 

b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

Ayıqulağı bitkisinin miqdarının tərkibə aid sənədə və rəyə müvafiq olaraq 

düzgün qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

D3 active (D3 aktive) tablet 5 Vitamin D3-25 mkq

Calcium phosphate. Mikrocristalin 

sellüloza. Gum arabik. Qend. Povder 

cellulose. Silicon dioxid. Corn starch. 

magnesium salt. Medium -chain 

triglycerids. Tocopherol. Soy oil. 

Cholecalciferol

Denk Pharma 

GmbH&Co.KG
Almaniya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

D3-Nova məhlul 30 ml Vitamin D3 - 100000 IU (1 drop - 166 IU)
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 

Merkezi

Türkiyə 03.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən D3-Nova (məhlul 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 

və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Daigo / Daiqo məhlul 5 ml Fermented soybean extract (cultured lactobacillus extract, LEX ) - 600 mg Lactic acid, Citric acid, Natural mineral 

water

B&S Corporation 

Co. Ltd.

Yaponiya 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Daigo/Daiqo (məhlul 5ml, saşe № 30) adlı məhsul 

bağırsaqda sağlam mühiti və orqanizmin ümumi sağlamlığını dəstəkləmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Qeyd: a)qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyildir",  "Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsidir" yazısının,

b)qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının,

c) "istifadə qaydası" bəndində böyüklər yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Das Gesunde Plus A-Z 

Kompllet
Tablet 1

Vitamin A-400 mg, Thiamin-1.1 mg, Riboflavin-1.4 mg, Vitamin B6-1.4 mg, 

Vitamin B12-2.5 mkq, Biotin-50 mkq, Folic acid-200 mkq, Niacin-16 mg, 

Pantothenic acid-6.0 mg, Vitamin C-80 mg, Vitamin D3-5.0 mkq, Vitamin E-

12 mg, Vitamin K1-75 mkq, Calcium-200 mg, Magnesium-100 mg, Zink-

2.25 mg, Xrom-40 mkq, Molybden-50 mkq, Jod-100 mkq, Selen-25 mkq, 

Fosfor-125 mg, Lutein-1000 mkq

Kalsium fosfat, Mikrokristaline cellulose, 

Magnesium oxide, polivinilpirolidon 

,Kalium yodid, Zink oksidPolyethylen 

glycol

DM-drogerie markt 

GmbH&Co. KG
Almaniya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Dekizon məhlul 30 ml Vitamin D3 - 100000 IU (1 drop - 166 IU)
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 

Merkezi

Türkiyə 03.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Dekizon (məhlul 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 

və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Denora-3 məhlul 10 ml Vitamin D3 (cholecalciferol) – 1.25 mg (2 drops - 10 mcg) Rosehip fruit extract 1:10, Vitamin E
Norfachema 

(Solepharma üçün)
Litva 06.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Denora-3 (məhlul, 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.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” - nın 5 və 6 - cı 

bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, istifadə qaydasının rəyə müvafiq 

olaraq tərtib edilməsi və D vitamininin dozasının qablaşma üzərində 

düzgün göstərilməsi (50000 IU) zəruridir.

Depofer Kapsul 2x15
Ferrum Bisglycinate - 115 mg, Folic Acid - 400 mcg, Vitamin C - 60 mg, 

Vitamin B12 - 5 mcg, Copper Gluconate - 200 mcg 

Granulac 200 (Alpha-lactose 

monohydrate)
Cydonia doo

Bosniya və 

Herseqovina
04.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Depofer (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və fol 

turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxılma 

şərti:reseptsiz" ifadəsinin götürülməsi 

Dion Krem 25 g
Menthol - 3%, Eucalyptus Oil - 5%, Wintergreen Oil - 10%, Camphora - 

5%, Clove Oil - 2%

Cetyl Alcohol, Glycerine Mono Stearate, 

Light Liquid Paraffin, Cocoa Butter, 

Carbomer (Acrypol-  940), Stearic Acid, 

Emulsifying Wax, Butylated Hydroxy 

Toluene,  Caspsicum Oil, Disodium 

EDTA, Sodium Methyl Paraben, Sodium 

Propyl Paraben,  Polysorbate (Tween 

80), Prufied Water

Makin Laboratories 

Pvt.Ltd
Hindistan 05.02.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dion (krem 25 g) adlı məhsul oynaq ağrıları 

zamanı tövsiyə olunun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində və istifadə üzrə təlimatda "tibbi 

vasitədir", "dərman vasitəsi deyil" ifadəsi əlavə olunmalıdır, "OTC product" 

ifadəsi götürülməlidir

Doktor Gilbert Şərbət 120 ml

Tilia europaea L. - 73 mg, Thymus vulgaris - 21,9 mg, Eucalyptus cinerea - 

7,3 mg Flores Althaeae (Althaea Officinalis) - 21,9 mg,  L-ascorbic acid - 

32,85 mg

Glycerin, Sorbitol, Aroma, Polysorbate 

20, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, 

Starch Modified, Sodium Benzoate, 

Butylated Hydroxytoluene, Sucralose, 

Beta-Carotene 

Pharmarosso Gida 

İlaç Kozmetik 

Medikal Sanayi Dış 

Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Efe-B Daxilə qəbul 

üçün məhlul

50 ml Gamma-aminobutyiric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, Vitamin B6 - 20 

mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, Inositol (Vitamin B8) - 3000 mg

Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-

fructose, Xanthan gum, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Efe B (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 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. 

Endonormil Tablet 2 x 15

Fucus (Fucus vesiculosus L.) powder - 200 mg, Guarana (Paullinia cupana 

K.) seed d.e. 5% std.as caffeine - 80 mg, Liquorice root (Glycyrrhiza glabra 

L.) powder - 50 mg, Laminaria (Laminaria cloustoni le jolis) powder - 40 

mg, Potassium iodide - 0.2 mg, Spirulina (Spirulina platensis) powder - 40 

mg

Microcrystalline cellulose, Vegetable 

magnesium stearate, Silica, Fatty acid

Gricar Chemical 

SRL
İtaliya 06.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Endonormil (tablet, №30) adlı məhsul yod 

mikroelementinin 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:Azərbyacan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin 

müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin” yazılarının və rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin  

qeyd edilməsi zəruridir.

Eoviton sirop 150 ml şərbət 150 ml Mineral,omega 3-1500 mg,L-Arginin-500 mg
Honor 

pharmaceutical
Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Epagem məhlul 100 ml
Iron fumarate - 35 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, Vitamin 

C - 80 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Glycerin, Deionized water, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 

Merkezi

Türkiyə 05.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Epagem (məhlul 100 ml) adlı məhsul dəmir və fol 

turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: "şərbət" sözünün "məhlul" sözü ilə əvəz olunması zəruridir.

Epid Junior oral spray məhlul 15 ml Specchiasol S.r.l İtaliya 07.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Essential Minerals Calcium / 

Essential Minerals Orqanik 

Kalsium

Kapsul 1

Calcium carbonate (Calcium - 169.3 mg ) - 432 mg, Premix H33792 

(Vitamin C - 53.3 mg, Vitamin B6 - 1.35 mg, Vitamin D3 - 4 mcg, Vitamin 

K1 - 0.1 mg, Zinc - 4.9 mg, Manganese - 0.82 mg  ) - 90 mg, Glycine max 

extract (Isoflavones - 12 mg) - 30 mg, Equisetum arvense extract - 30 mg, 

Calcium hydroxyapatite (Calcium - 7.2 mg) - 18 mg

yoxdur

Muasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası 

MMC

Rusiya 18.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Essential Minerals Calcium / Essential Minerals Orqanik 

Kalsium (kapsul, №60) adlı məhsul bəzi vitamin - minelların və 

izoflavonların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 

dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Essential Minerals İron / 

Essential Minerals Orqanik 

Dəmir

Kapsul 1

Inulin  powder (Inulin - 135 mg) - 150 mg, Eleutherococcus senticocus 

extract (Eleutherosides B+E - 0.8 mg) - 100 mg, Vitamin C - 60 mg, 

Ferrous fumarate (Iron - 16 mg) - 50 mg, Ferrous Ascorbate (Iron - 9.5 mg, 

Vitamin C - 30 mg) - 50 mg, Arctium lappa root - 50 mg, Vitamin premix 

RUS 28174 (Vitamin B1 - 1.95 mg, Vitamin B2 - 1.8 mg, Vitamin B6 - 2.3 

mg, Niacinamide - 19.2 mg, Folic acid - 300 mcg) - 40 mg

yoxdur

Muassir Sağlamlıq 

Laboratoriyası 

MMC

Rusiya 20.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Essential Minerals İron / Essential Minerals Orqanik 

Dəmir (kapsul, №60) adlı məhsul dəmir inqredientinin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 

dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Essential Minerals Selenium / 

Essential Minerals Orqanik 

Selen

Kapsul 1 Allium sativum extract (Allicin - 1 mg) - 100 mg, Malpighia glabra fruit 

extract (Vitamin C - 17 mg) - 100 mg, Rosa majalis fruit extract (Vitamin C - 

1.25 mg ) - 50 mg, Scutellaria baicalensis extract (baicalin - 5 mg) - 50 mg, 

Vitamin E acetate 50% (Vitamin E - 25 mg) - 50 mg, Lalmin Se 2000 

(Selenomethionine)(Selenium - 110 mcg) - 50 mg,  Lavitol 

(Dihydroquercetin) (Dihydroquercetin - 9 mg) - 10 mg

yoxdur Muassir Sağlamlıq 

Laboratoriyası 

MMC

Rusiya 20.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Essential Minerals Selenium / Essential Minerals 

Orqanik Selen (kapsul, №60) adlı məhsul selen inqredientinin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 

və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 

dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "əks 

göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Essential Minerals Zinc / 

Essential Minerals Orqanik 

Sink

Kapsul 1

Echinacea purpurea extract (hydroxycinnamic acid - 4 mg) - 102 mg, 

Malpigia glabra fruit extract (Vitamin C - 17 mg) - 100 mg, Inulin powder 

(Inulin - 90 mg) - 100 mg, Rosa majalis fruit extract (Vitamin C - 1.5 mg) - 

50 mg, Zinc orotate (Zinc - 7.8 mg) - 50 mg, Zinc lactate (Zinc - 7.9 mg) - 

35 mg, Zinc citrate (Zinc - 9.3 mg) - 30 mg, Copper citrate (Copper - 1 mg) - 

3 mg

yoxdur

Muasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası 

MMC

Rusiya 19.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Essential Minerals Zinc/ Essential Minerals Orqanik Sink 

(kapsul, №60) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 

dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "əks 

göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Femitrop Kapsul 4 x 15 Soybean (Glycine max (L) Merr., maltodextrins) beans d.e.40% isoflavones 

- 95 mg, Chaste tree (Vitex agnus -castus L., maltodextrins) fruit d.e. 0.5% 

agnuside - 65 mg, Zinc gluconate (pure Zinc - 6.25 mg) - 44.65 mg, Red 

clover (Trifolium pretense L., maltodextrins) herb d.e. 8% isoflavones - 25 

mg, Motherwort (Leonurus cardiaca L., maltodextrins) herb with flowers 

d.e. - 15 mg, Vitamin B3 (Niacin)(pure Vitamin B3 - 9 mg) - 9.45 mg, L-

phenylalanine - 7 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) (pure 

Vitamin B6 - 1 mg) - 1.29 mg

Food gelatin, Maltodextrins, Vegetable 

magnesium stearate, Silicon dioxide

Erbozeta S.p.A San-Marino 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Femitrop (kapsul   №60) adlı məhsul qadın 

xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında 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.

Ferronomic / Ferronomik Tablet 3 x 10 Lactoferrin - 100 mg, Disodium Guanosine 5-monophosphate - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Crospovidone, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Colloidal silicon dioxide

Stanford 

Laboratories Pvt. 

Ltd.

Hindistan 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Ferronomic / Ferronomik (tablet,  № 30) adlı  məhsul  

dəmir balansını orqanizmdə tənzimləmək üçün tövsiyə olnan  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: saxlanma şəraiti  rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Fohow Boss Tea / Fohov 

Boss Çay
Çay 3 qr

White tea - 0.54 g, Cyclocarya paliurus - 1.2 g, Ampelopsis - 0.6 g, 

Aspalathus linearis - 0.66 g
mövcud deyil

Fohow Health 

Products Co.ltd

Çin Xalq 

Respublikası
11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Fohow Boss Tea / Fohov Boss Çay(çay, filtr paket № 

20) adlı məhsul maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq, arterial təzyiqi 

tənzimləmək,töksinləri oqanizmdən kənarlaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

QEYD:a) yaş  həddi rəyə uyğun göstərmək;

         b) məhsulun istifadə üzrə təlimatına "maddələr mübadiləsini 

yaxşılaşdırmaq, arterial təzyiqi tənzimləmək,töksinləri oqanizmdən 

kənarlaşdırmaq              üçün tövsiyə olunan BFMQƏ" məzmunlu olan  

"məhsulun xüsusiyyətləri" bəndini əlavə etmək.

Fohow Meigui  daxilə qəbul 

üçün pasta

12 g x 30 Xylooligosaccharide – 0,25 g, Fructooligosaccharide – 4,15 g, Stachyose - 

0,25 g, Rose petals water extract (Rosa canina) – 0,10 g

Pure water Fohow Health 

Products Co.ltd

Çin Xalq 

Respublikası

18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Fohow Meigu( daxilə qəbul üçün pasta; saşe, 12 g №    

30) adlı  məhsul  qaraciyərə təmizləyici təsir, ümumi kosmetoloji effekt, 

bağırsaq mikroflorasini tənzimləyən, allergiyaya və yaşlnmış əzələlərə 

müsbət təsir göstərən 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:a)Tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd olunsun.

b)məhsulun xüsusiyyətləri rəyə uyğun göstərilsin(istehlakçıya məhsulun 

xüsusiyyətlərini daha da konkret izah etmək məqsədi ilə), istehsalçının 

rəsmi saytında göstəridiyi kimi

c)İstifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin. Mövcud olan mətn isə "Xəbərdarlıq" bəndində təqdim olsun.

Forever A-Beta-CarE Kapsul 1 Refined Soybean oil - 321.80 mg, D-Alpha-Tocopherol - 95.45 mg (100 IU-

67 mg), Beta-Carotene - 25 mg (12,500 IU-7.5 mg), Rosemary Powder - 

25 mg, Carrot Oil - 14 mg, L-Selenomethionine - 5.75 mg (25 mcg)

Beeswax, Soy Lecithin, Gelatin, Glycerin, 

Purified water, Dark Carob extract

Aloe vera of 

America, İnc

ABŞ 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Forever A-Beta-CarE(kapsul, № 100) adlı  məhsul  

antioksidant təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 

tərkibə aid             sənədə əsasən);

         b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunsun.antioksidant təsirli 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ

        c)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Forever Bee Honey 500 g Pure honey əlavə olunmayıb
Aloe vera of 

America, İnc
ABŞ 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

QİDA MƏHSULU OLDUĞU ÜÇÜN  RƏY VERİLƏ BİLMƏZ



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Forever Pomesteen Power / 

Forever Pomestin güc

Şərbət 473 ml Pomegranate (Punica granatum) fruit juice 15.8532 %, Pear (Pyrus 

communis) fruit juice 11,4466 %, Mangosteen (Garcinia mangostana L.) 

fruit juice 4.5%, Raspberry (Rubus idaeus) fruit juice 4.5%, Stabilized Aloe 

Vera gel without pulp 4.5%, Blackberry (Rubus fruiticosus) fruit juice 0.8349 

%, Blueberry (Vaccinium corymbosum) fruit juice 0.8349 %, Grape seed 

(Vitis vinifera) extract 0.2 %, Ascorbic acid 0.18 %

water, sodium alginate, potassium 

sorbate, citric acid

Aloe vera of 

America, İnc

ABŞ 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Forever Pomesteen Power / Forever Pomestin 

güc(şərbət, 473 ml) adlı  məhsul C vitamini, polifenollar, üzvi 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:a) Qablaşdırmanın  üzərində tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunsun.

Fraber Tablet 3 x 10

Saw palmetto fruit dry extract - 200 mg, Urtica dioica root dry extract - 62.5 

mg, Lycopene - 500 mcg, Arctostaphylos uva ursi leaf dry extract - 12.5 

mg, Pumpkin seed powder - 200 mg, Zinc - 10.3 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 

PVP, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 04.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Fraber (tablet, №30) adlı məhsul kişilərdə prostat vəzi 

xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

b) Məhsulun tərkiində "Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract" olduğu 

üçün istifadə qaydalarında onun 1-2 həftə müddətində tövsiyəsi 

göstərilməlidir.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" 

ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz olunmalıdır.

FucasON Tablet 1
Fucoidan - 100 mg, Boswellia serrata (resin) extract - 100 mg, Beta glucan - 

50 mg

Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Crosslinked Sodium 

carboxymethylcellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Botafarma Sağlık 

Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti

Türkiyə 03.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasənFucasON (tablet № 30) adlı məhsul bəzi iltihabi 

xəstəliklərin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Grendecal Şərbət 150 ml

AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

  “Kazımov Xəyal Nadir oğlu” tərəfindən  19.12.2019-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan 1923001 seriyalı Grendecal şərbət (150 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 

deyildir. 

Ph göstəricisi: 9.80( 5.5--9.5 )--uyğun deyil 

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Gripe water original(Acı su 

oriqinal)
şərbət 120 ml

Sodium-10 mg, Total carbohydrates-2 g, Organic Ginger Exstract-5 mg, 

Organic fennel exstract-5 mg
Mommys BLİSS ABŞ 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Hedalin Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 220 mg, Althea officinalis root extract 

- 110 mg, Thymus vulgaris herb extract - 95 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 

Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified 

water

Farmabest İlaç 

Kozmetik Medikal 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Hedalin (şərbət 120 ml) adlı məhsul quru və bəlğəmli 

öskürək 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

Hepatoart Kapsul 3 x 10

Silybum marianum seed dry extract - 80 mg, Cynara scolymus leaves dry 

extract - 100 mg, Methionine - 200 mg, Choline - 80 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.8 mg, Vitamin 

B1 (Thiamine hydrochloride) - 0.7 mg

Cornstarch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 05.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Hepatoart (kapsul № 30) adlı məhsul qaraciyərin 

funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır. 

b) Məhsul hamilələrə tövsiyə olunmadığı üçün istifadə üzrə təlimatdan " 

Hamiləlik toksikozları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" 

ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Herbiotik toz 14 Lactobacillus acidophilus - 0.5 billion CFU, Lactobacillus rhamnosus - 0.25 

billion CFU, Bifidobacterium bifidum - 0.5 billion CFU, Streptococcus 

thermophilus - 0.25 billion CFU

Strawberry flavor, Maltodextrin, Isomalt Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə 10.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Herbiotik (toz, saşe, №14) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Qablaşma üzərində "Dərman deyil" yazısının "Dərman vasitəsi 

deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi, 

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 

Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 

Merkezi

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Higado (tablet, №60) 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

İmmun Aktiv Denk toz 20

Vitamin C - 260 mg, Acerola powder (Vitamin C - 40 mg) - 235.290 mg, 

Zinc oxide (Zinc - 10 mg) - 12.447 mg, L - histidine - 50 mg, Sodium 

selenate ( Selenium - 50 mcg) - 0.122 mg

Raspberry flavour, Magnesium salts 

from fatty acids, Tricalcium phosphate, 

Sucralose, Neohesperidin 

Sunlife Produktions 

und 

Vertriebsgesellscha

ft 

mbh(C.Hedenkamp 

Gmbh&Co.KG)

Almaniya 04.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən İmmun Aktiv Denk (saşe, №20) adlı məhsul  orqanizmin 

immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:A)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.

İmmuno Resistance Şərbət 150 ml
Beta glucan - 100 mg, Royal jelly – 5 mg, Selenium - 35 mcg, Vitamin C - 

30 mg, Zinc - 5 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 

acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 10.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən İmmuno Resistance (şərbət 150 ml) adlı məhsul immun 

sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

İnoklim Kapsul 2 x 15 Soya extract with at least 40% of isoflavone - 100 mg Hydrogenated soya-bean oil, Sunflower 

oil, Soya lecithin, Fish skin gelatin, 

Glycerol, Maize starch, Titanium dioxide, 

Red ferric oxide

İnnotera Chouzy Fransa 04.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən İnoklim (kapsul № 30) adlı məhsul izoflavonların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 və 6-cı bəndlərinə 

uyğun olaraq tərtib edilməsi zəruridir.

İntestinorm kapsul Bifidobacterium longum - 22,727 mg, Lactobacillus acidophillus - 16,667 

mg, Streptococcus thermophilus - 14,286 mg, Lactobacillus paracasei - 

13,889 mg, Lactobacillus rhamnosus - 11,364 mg

Microcrystalline cellulose, jelatin, silicon 

dioxide - E421, magnesium salt of fatty 

acids -E460b

Koç 

Pharmaceuticals 

Co.Ltd

Türkiyə 15.01.2019 Xitam 

verilən 

müraciətlər

labaratoriya uyğun deyil



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

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

sorbate, Glycerin, Orange flavor, Xantan 

gum

Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Karnitalt (şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin 

metabolik prosseslərini 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.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin qeyd edilməsi, 

b)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Doza və 

yaş həddi həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" ifadəsinın "Digər hallarda 

həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ilə əvəz olunması, 

c)"Sirop" sözünün "şərbət" sözü ilə əvəz edilməsi zəruridir.

c)

K-elixir damcı 30 ml
as Solidago canadensis-9 mg,as Asparagus officinallis-9 mg,as Barosma 

betulina-9 mg,as Juniperus communis-3 mg
Koç İlaç LTD Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Kolciferol D3 məhlul 30 ml Vitamin D3 (cholecalciferol) – 50 IU

Deionized water, Xanthan gum, Citric 

acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Kolciferol D3 (məhlul 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.

Kondrovit Complex gel 75 ml Glucosamine sulfate 0.5  g, chondroitin sulfate 0.2 g, camphor 0.4 g, Devil's 

claw extract (Harpagophytum procumbens) 2 g, methyl sulfonylmethane 2 

g,Boswellia extract (Bosweliia serrata) 1.5 g, Eucalyptus globulus oil 0.05 g, 

Cinnamomum zeylanicum oil 0.05 g

Water, sorbitan oleate (and) polysorbate-

80 (and) caprylic / capric triglyceride, 

polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin 

(and) laureth-7, dimethicone, ethanol, 

phenoxyethanol (and) etilhexylglicerol, 

Cocos nucifera oil, 

hydroxymethylcellulose, citric acid.

Pharmamed d.o.o 

Travnik

Bosniya və 

Herseqovina

07.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Kondrovit complex, 75 ml gel tubda" adlı 

məhsul sümük-oynaq xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

tibbi vasitə olub,tərkibvə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 

"farmakoloji xüsusiyyətləri" yazısının və müalicə xarakterli tövsiyələrin ləğv 

edilməsi zəruridir. Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda məhsulun tibbi 

vasitələrə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə 

informasiyanın qeyd olunması zəruridir.

Korona Q Daxilə qəbulu 

üçün  məhlul-

damcı

50 ml Carnitine - 1000 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg flavoured syrup base Makin Laboratories 

Pvt.Ltd

Hindistan 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Korona Q (daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı , 50 ml) 

adlı  məhsul orqanizmdə gedən metabolik proseslərini yaxşılaşdıran vasitə  

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Kostatin Tablet 3 x 10 Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), Zinc (as Zinc oxide) - 

10 mg (12.44 mg), Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K (as 

Phytomenadion) - 50 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 

gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Kostatin (tablet, №30) adlı məhsul D vitamini və 

kalsium, sink minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Kostimol Tablet 6 x 10

Calcium (as Calcium carbonate - 1500 mg) - 600 mg, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Zinc (as 

Zinc oxide - 12.44 mg) - 10 mg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 

gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

Met Line Gida 

Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 

İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 10.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Kostimol (tablet, № 60) adlı  məhsul kalsium və D 

vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "saxlanma 

şəraiti" bəndinin qeyd edilməsi, məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi

b)Qablaşma üzərində "əsas maddələr" bəndində qeyd edilən "Sink sulfat" 

birləşməsinin "Sink oksid" ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Krilom Omega 3 Kapsul 3 x 10
Fish oil - 950 mg, Omega-3 (EPA - 340 mg, DHA - 235 mg) - 640 mg, 

Astaxanthin extract (Haematococcus pluvialis) - 0.11 mg

Deionized water, Edible gelatin, 

Glycerol, Orange flavour, Alpha-

tocopherol

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Krilom Omega - 3 ( kapsul, № 30) adlı  məhsul  omeqa-

3 tipli 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.

Lactofar Kapsul 1
Saccharomyces boulardii (5 x 109 cfu/g) - 250 mg, Chamomile flower dry 

extract 4:1 - 100 mg
Fibrex, Magnesium stearate, Gelatine

Norfachema 

(Solepharma üçün)
Litva 06.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Lactofar (kapsul. №10) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

LadyMax
daxilə qəbul 

üçün gel
1

Citrus bioflavonoids extract from bitter orange (Hesperidin %50) - 100mg, 

Ascorbic acid - 35 mg, Citric Acid - 50 mg, L - arginine - 10 mg   

Deionized water, Carboxymethyl 

cellulose, Ethyl alcohol, Tween 20, Ethyl 

Vanillin

Ada Kimya (Özer 

Sabaner)
Türkiyə 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən LadyMax (daxilə qəbul üçün gel №7) adlı məhsul  

qadınlarda 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. 

L-Elixir / L-Eliksir Daxilə qəbulu 

üçün  məhlul-

damcı

30 ml Red root (Ceanothus americanus) - 9 mg, Red clover blossoms (Trifolium 

pratense) - 7.5 mg, Stillingia root (Stillingia sylvatica) - 7.5 mg, Prickly ash 

bark - 6 mg

Vegetable glycerine, Purified water CJ Labs Inc. ABŞ 11.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən L-ELİXİR(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı 

məhsul limfa sistemi xəstəlikləri, disbioz, böyrək və ürək mənşəli 

ödemlərin, dərman və infeksion  intoksikasiyaların müalicəsində köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Lenomax Tablet 2 x 15 Magnesium oxide – 200 mg, Valeriana officinalis root extract – 100 mg, 

Melissa officinalis leaf extract – 80 mg, Mentha piperita leaf extract – 70 

mg, Passiflora incarnate herb extract – 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) – 6 

mg

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 

Silica, Magnesium stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ 

VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.

Türkiyə 12.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Lenomax (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "Passiflora incarnata" bitkisinin 

xammalı düzgün tərcümə edilsin.

Lessel kapsul fish oil powder 65% - 338,31 mg, magnesium citrate - 2,92 mg, Humulus 

lupulus DER 4-6:1 - 62,19 mg, vitamin E 50% - 9,95 mg, vitamin B6 - 1,16 

mg

magnesium stearate Grand Medikal Polşa 04.02.2020 Xitam 

verilən 

müraciətlər

Lintokar Şərbət 100 ml L - carnitine - 900 mg

Sorbitol, Lemon flavour, Methyl 4-

hydroxybenzoate, Propyl 4-

hydroxybenzoate, Deionized water

Dr. Prufer Medical 

Kozmetik 

San.Tic.A.Ş

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Lintokar (şərbət, 100 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.

Qeyd: a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinə uyğun olaraq tərtib 

edilməsi və təlimatda "istifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən 

"yenidoğulmuşlara, yarımçıqdoğulmuşlara və körpələrə" tövsiyələrinin ləğv 

edilməsi

b)Qablaşma üzərində köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adlarının qeyd 

edilməsi və "təmizlənmiş su" yazısının "ionizə edilmiş su" yazısı ilə əvəz 

edilməsi 

c) "Sirop" sözünün "şərbət" sözü ilə əvəz edilməsi zəruridir. 

Livenal forte tablet

Cynara scolymus - 100 mg, Silybum marianum - 100 mg, alfa lipoy turşusu - 

100 mg, Lentinula edotes - 20 mg, Ganoderma lucidum - 20 mg, selen - 20 

mg

Pharma Rosso 

Gida İlac Koz. Med. 

Diş. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

labaratoriya uyğun deyil

Liverex Kapsul 3 x 10

Silymarin - 115 mg, DL-methionine - 25 mg, Choline bitartrate - 125 mg, 

Inositol - 50 mg, Liver extract - 28 mg, Spirulina (Arthrospira platensis) thalli 

dry extract - 2.5 mg, Magnesium oxide - 50 mg, Cuprum gluconate - 750 

mcg

Cornstarch, Natural gelatin

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.02.2020 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liverex (kapsul, № 30) adlı  məhsul 

qaraciyər və öd  yollarının  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: Tərkibdə "Spirulina (Arthrospira platensis) herb dry extract " 

inqredientinin yazılışı bu cür düzəldilsin:"Spirulina (Arthrospira platensis) 

thalli dry extract". 

Lookavit Kapsul 2 x 15

Lutein - 10 mg, Ginkgo biloba leaves extract - 30 mg, Vaccinium myrtillus 

fruits extract - 200 mg, Beta - carotene (Provitamin A) - 3 mg, Vitamin 

B1(Thiamine) - 4.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 75 mg, Vitamin E (Alpha-tocopheryl acetate) - 10 mg, 

Selenium - 150 mcg

Gelatin, Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 

VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.

Türkiyə 05.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Lookavit (kapsul №30) adlı məhsul gözün görmə 

qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin qeyd 

edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Lutax® AMD Plus/Lutaks® 

AMD Plus

Kapsul 1 Lutein 20% (Lutein - 3 mg,  Zeaxanthin - 120 mcg ) - 15 mg, Zeaxanthin 

20% (Zeaxanthin - 70 mcg) - 0.35 mg, Zinc oxide (Zinc - 15 mg) - 18.666 

mg, Cupric sulfate anhydr.(Copper - 0.5 mg) - 1.256 mg, Ascorbic acid 

(Vitamin C - 120 mg) - 150 mg, D-α-tocopherol 1000 (RRR-α-TE - 40 mg) - 

80.040 mg, Bilberry PE 25% (Anthocyanidines - 5 mg) - 20 mg, Fish oil 

10/50 TG (EPA(TG) - 9 mg, DHA (TG) - 64.5 mg) - 150 mg

Silicon dioxide, Coconut oil, Lecithin 

(E322), Capsule shell (Gelatin, 

Glycerine, Water, Quinoline, Titanium 

dioxide, Iron oxide red )

Ayanda 

GmbH&Ko.KG

Almaniya 20.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Lutax® AMD Plus/Lutaks® AMD Plus (kapsul,  № 30) 

adlı  məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd1: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəxalq elmi 

adlarının və “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz” 

yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Qeyd2: Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "məhsulun adı" və 

"istehsalçının ünvanı" bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Magne-Plus Kapsul 3 x 10

Magnesium citrate - 375 mg, Passiflora incarnate dry extract - 100 mg, 

Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.8 mg, Vitamin B3 - 18 mg, Vitamin B5 - 

5 mg, Vitamin B6  -2 mg, Vitamin B7 - 0.075 mg, Vitamin B9 - 0.2 mg, 

Vitamin B12 - 0.003 mg

Titanium dioxide, Gelatin, Magnesium 

stearate
Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Magne-Plus (kapsul № 30) adlı məhsul MSS-nin 

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 dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 

qablaşmada məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin qeyd edilməsi, "Hamiləlik və laktasiya dövrü" bəndində qeyd 

edilən "hamiləlik zamanı yalnız həkim göstərişinə əsasən təyin edilir" 

yazısının "Hamiləlik zamanı həkimlə məsləhətləşin" yazısı ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.

Mefolic / Mefolik Kapsul 2 x 15 L-methylfolate - 400 mcg, Vitamine B6 - 1.3 mg, Vitamin B12 - 0.5 mcg Sunflower oil, White beeswax, 

Microcrystalline cellulose

Capsulgel SAS Fransa 11.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Mefolic (kapsul №30) adlı məhsul fol turşusu, B6 və 

B12 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Megasea 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 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Megasea (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.

Melakid Damcı 30 ml
ValueMed Pharma 

SrL
İtaliya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Men's Defence Kapsul 2 x 10

Prickly pear (Opuntia ficus - indica) fruit extract - 0.11 g, Asparagus 

(Asparagus officinalis) stem extract - 0.1 g, Vitamin E 50% CWS (Vitamin 

E - 25 mg) - 0.05 g, Zinc citrate (Zinc - 9 mg) - 0.03 g, Ginger (Zingiber 

officinale) root extract - 0.07 g, Aloe vera leaf extract - 0.07 g, 

Cyanocobalamin 0.1% SD (Cyanocobalamine - 0.0045 mg) - 4.5 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide Hendel LLC Rusiya 19.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Men's Defence (kapsul, №20) adlı məhsul kişi cinsiyyət 

sistemi xəstəlikləri zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşmanın və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 və 6-cı bəndlərinə 

uyğun olaraq tərtib edilməsi,

b)"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi zəruridir.

Mepamag Kapsul 2 x 15

Passiflora incarnata herb dry extract - 300 mg, Melissa officinalis leaf dry 

extract - 50 mg, Magnesium oxide (eq. to Magnesium 29 mg) - 48 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 

Gelatin

Naturmed İlaç 

Kimya ve Kozmetik 

San. Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Mepamag (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Pyridoxine hydrochloride" inqredienti düzgün 

yazılsın, "18 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər" ifadəsi "18 yaşdan yuxarı" 

kimi korrektə edilsin.

Merbalin Forte Tablet 3 x 10

Vitamin A – 1 mg, Vitamin C – 80 mg, Vitamin D3 – 200 IU, Vitamin E – 10 

mg, Vitamin K1 – 0.07 mg, Vitamin B1 – 1.5 mg, Vitamin B2 – 2 mg, 

Vitamin B3 – 20 mg, Vitamin B6 – 2 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin 

B12 – 0.002 mg, Biotin – 0.05 mg, Vitamin B5 – 5 mg, Calcium carbonate 

– 300 mg, Iron fumarate – 50 mg, Iodine – 0.05 mg, Magnesium sulphate – 

100 mg, Zinc oxide – 25 mg, Sodium selenite – 0.15 mg, Copper 

Gluconate – 3 mg, Manganase – 3 mg, Chromium picolinate – 0.1 mg, 

Phosphor – 48 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 

Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 

Merkezi

Türkiyə 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Merbalin Forte (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.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Migranol Tablet 1

Magnesium hydroxide (Magnesium - 40 mg) - 95.98 mg, Feverfew 

(Tanacetum parthenium flower) extract - 25 mg, Pyridoxine hydrochloride 

(Vitamin B6 - 4.5 mg) - 7.12 mg

Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked 

sodium carboxymethyl cellulose, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide

Botafarma Sağlık 

Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti

Türkiyə 26.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Migranol (tablet №30) adlı məhsul miqren ağrıları 

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.

Qeyd:a)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

məhsulun tərkibində olan komponentlərin rəyə və tərkibə aid sənədə 

uyğun olaraq qeyd edilməsi,

c)"Südverən dövründə" yazısının "laktasiya dövründə" yazısı ilə "həb" 

yazısının "tablet" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Miofibrin Kapsul 1 Indol-3 carbinol - 300 mg, Epigallocatechin-3-gallate - 220 mg
Gelatine, Microcrystalline cellulose, 

Colloidal silicon dioxide, Talc

Bereket İlac 

Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 31.01.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən MİOFİBRİN (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.

Multicles Kapsul 2 x 10

Trigonella foenum-grecum L. - 110 mg, Vitamin B2 - 0.7 mg, Vitamin B3 - 8 

mg, Vitamin B1 - 0.55 mg, Vitamin B5 - 3 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, Biotin - 

25 mcg, Vitamin B9 - 150 mcg, Vitamin A - 1 mg, Vitamin B12 - 1.25 mcg, 

Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 50 mg, Calcium citrate - 150 mg, Ferrous 

gluconate - 40 mg, Magnesium citrate - 83.33 mg, Vitamin D - 7 mcg, 

Magnesium stearate 1 % - 4.2 mg

Magnesium stearate, Capsule shell 

(Bovine gelatin, Titanium dioxide)
Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 10.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Multicles (kapsul, №20) adlı məhsul immun sistemini 

möhkəmləndirmək üçün  tövsiyə olunan vasitə kimi  tövsiyə olunan  

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin elmi adları  ilə  

yanaşı Azərbaycan dilində təqdim olunmalıdır;

b)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Muttarin 30 tab tablet N 10

GABA(Gamma aminyağ turşusu) - 250mg,Glisin-75mg,Vitamin B6 - 

500mcg,Glutamin &ndash; 100 mcg,Magnezium - 45mg,folic acid - 50 

mcg,

Reopharma Ltd Bolqarıstan 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

NEMOmax Şərbət 120 ml L-carnitine - 150 mg, L-lysine HCl - 25 mg, Folic acid - 0.025 mg, Retinyl 

acetate (eq. to 300 mcg vitamin A) - 2 mg, Cholecalciferol CWS 100000 

IU/g (eq. to 5 mcg vitamin D3) - 2 mg, Ascorbic acid (eq. to 30 mg vitamin 

C) - 30 mg, Nicotinamide (eq. to 5 mg vitamin B3) - 5 mg, D-calcium 

pantothenate (eq. to 1.84 mg vitamin B5) - 2 mg, Pyridoxine hydrochloride 

(eq. to 0.5 mg vitamin B6) - 0.6 mg

Xanthan gum, Sugar, Sucralose, Orange 

flavor, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionized water

AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən NEMOmax (şərbət, 120 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 

aminturşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Nevrodep Tablet 2 x 15

St.Johns Wort (Hypericum perforatum) flowering tops extract - 50 mg, 

Glycine - 150 mg, Magnesium lactate - 200 mg, Vitamin B6 - 5 mg, 

Passiflora incarnata aerial parts extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 

spp.) flower extract - 100 mg, Melissa leaf extract - 100 mg, Valeriana 

officinalis root extract - 200 mg, Tryptophan - 1.2 mg

Lactose, Starch, PVP K30, Magnesium 

stearate, Talcum, Primojel, Avicel 

PH200, HPMC, Tiatnium dioxide, 

Talcum powder, PEG 6000, Orange 

impact color, Methanol

Salbion Health 

Sciences (PVT) 

LTD

Pakistan 06.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Nevrodep (kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-in 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun "tərkibi" bəndinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI” 5 və 6-cı bəndininin tələbinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, 

"istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi zəruridir.

Neyrolipon Forte Tablet 1

Alpha - lipoic acid - 300 mg, L - carnitine tartrate (of which Carnitine - 200 

mg) - 300 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 

mcg, Sodium selenite (of which Selenium - 55 mcg) - 0.122 mg, Zinc oxide 

(of which Zinc - 10 mg) - 12.5 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 

Microcrystalline cellulose, Glazing agents 

(Modified starch, Talc, Shellac, Glycerol, 

Titanium dioxide, Yellow iron oxide)

Gricar Chemical 

SRL
İtaliya 04.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Neyrolipon Forte (tablet, № 30) 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.

Neyroson Forte Tablet 2 x 15 Melissa officinalis – 100 mg, Passiflora incarnate – 100 mg, Eschscholzia 

californica – 100 mg, L- Tryptophan – 50 mg, Vitamin B6 – 3 mg, Melatonin 

– 1 mg, Magnesium hydroxide – 135 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 

Vegetable magnesium stearate, Stearic 

acid

Gricar Chemical 

SRL

İtaliya 06.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Neyroson Forte (tablet № 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.

Noofedin Şərbət 100 ml
Ginko Biloba extract-60 mg, rhodiola rosea extract-45 mg, glisin-300 mg, 

vitamin B6-5 mg

A Pharma Health 

Products Co. 
Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Normaten
Fışıldayan 

tablet
1

Crataegus atrosanguinea fruit extract - 100 mg, Trifolium pratense flower 

extract - 100 mg, Amaranthus caudatus seeds extract  - 100 mg, Ginkgo 

biloba leaf extract - 50 mg, Allium ursinum herba extract  - 50 mg, Allium 

sativum bud extract - 50 mg, Drimia maritima leaf extract - 50 mg, Cytisus 

scoparius herba extract - 50 mg, Olea europaea fruit extract - 50 mg, 

Tagetes minuta flower extract - 50 mg, Ganoderma lucidum extract - 50 

mg, İnonotus obliquus extract - 50 mg, Leonurus cardiaca herb extract - 50 

mg, Cinnamomum verum leaf extract - 50 mg, Rosmarinus officinalis herb 

extract - 50 mg, Betula alba cortex extract - 50 mg, Inula helenium root 

extract - 50 mg, Hippophae rhamnoides fruit extract - 40 mg, Aronia 

melanocarpa fruit extract - 40 mg, Beta vulgaris root extract - 40 mg, Urtica 

dioica rot extract  - 40 mg, Corylus avellana leaf extract - 40 mg, 

Pulmonaria officinalis herb extract - 40 mg, Fragaria vesca leaf extract - 40 

mg, Vitis vinifera seed extract - 40 mg, Camellia sinensis leaf extract - 40 

mg, Osmanthus fragrans flower extract - 40 mg, Rubus idaeus leaf extract - 

40 mg, Fagopyrum esculentum herb extract - 40 mg, Potentilla alba root 

extract - 40 mg, Aloe vera leaf juice - 20 mg, Cordyceps extract - 20 mg, 

Tritticum aestivum herb extract - 20 mg

microcrystalline cellulose Saşera-Med MMC Rusiya 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Normaten(fışıldayan tablet№ 20) adlı məhsul arterial 

təzyiqi tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 

keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

b)tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

c))İstifadə üzrə təlimatda bitki inqredientlərinin tərcüməsində “cövhəri” 

sözü “ekstraktı” sözü ilə əvəz olunmalıdır; “Ginkgo biloba”,“Drimia 

maritima” bitkilərinin adı müvafiq olaraq “İkidilimli ginkqo” və “Dəniz 

soğanı” kimi tərcümə olunmalıdır;

d)məhsulun buraxılış forması “ fışıldayan tablet” olmasına baxmayaraq 

Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda və stikerdə “həb” 

kimi verilmiş tərcüməsi korrektə olunsun.

Normoday Şərbət 120 ml Vitamin A - 450,45 mcg (1500 IU), Vitamin D3 - 7.5 mcg (300 IU), Vitamin 

E - 2 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin B1 - 1 mg, 

Vitamin B12 - 1 mcg, Vitamin B2 - 0.75 mg, Niacin - 10 mg, Pantothenic 

acid - 3 mg, Folic acid - 100 mcg, Biotin - 20 mcg, Calcium - 100 mg, 

Magnesium - 40 mg, Phosphorus - 50 mg, Zinc - 8 mg, İodine - 80 mcg, L - 

lysine - 50 mg

Deionized water, Sweetener, Aroma 

(CAS No 5989-27-5 FEMA:2633), 

Potassium sorbate, EDTA, Sunset 

yellow FCF (E 110)

Bereket İlac 

Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Normoday (şərbət, 120 ml) adlı məhsul vitamin-

mineralların 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.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının və rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Notoxin Forte / Notoksin Forte Tablet 3 x 10

Milkthistle (Silybum marianum) fruit dry extract (80 % silymarin) - 50 mg, 

Cinarae (Cynara scolymus) leaf dry extract (3 % cynarine) - 200 mg, 

Ornithine - 200 mg, L-methionine - 50 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 

Croscarmellose, Tricalcium phosphate, 

Opadry II yellow, Magnesium stearate

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Notoxin Forte / Notoksin Forte (tablet, №30) adlı  

məhsul qaraciyər və öd kisəsinin funksiyasını tənzimləmək üçün 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.

Nutrafor Gold kapsul 1

Ginkgo biloba - 600 mg, Folic Acid - 200 mcg, Omega3 - 100 mg, 

Manganese - 250 mcg, Copper - 200 mcg, Ginseng - 25 mg, Lecithin - 25 

mg, Co Q10 - 5 mg, Selenium - 17 mcg, Zinc - 5.25 mg, Calcium - 50 mg, 

Magnesium - 25 mg, İron - 7 mg, Vitamin E - 5 mg, Vitamin A - 750 mcg, 

Vitamin C - 30 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B1 - 2.5 mg, Vitamin 

B2 - 2.5 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B3 - 8 mg, Vitamin D3 - 5 mcg 

Microcristalline cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide 

Joker Qida 

San.Uluslararası İç 

və Dış Tic.LTD. Şti

Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

laboratoriya sənədləri.

sorğu mektubu 17.03.2019

Nutrifolat Kapsul 1 Calcium L-methylfolate - 400 mcg, Potassium iodate (Iodine 76 %) - 200 

mcg, Methylcobalamin - 8 mcg

Microcrystalline cellulose, Hypromellose 

(capsule shell), Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Nutrifolat (kapsul №30) adlı məhsul fol turşusu, yod və 

B12 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.

Oftavision Tablet 3 x 10

Bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) - 100 mg, Citrus bioflavonoids - 50 

mg, Zeaxanthin - 1 mg, Beta carotene (20%) - 15 mg (Beta carotene - 3 

mg), Marigold (Calendula officinalis) extract (80% Lutein) - 6.25 mg (Lutein 

5 mg)

Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrolidone, Croscarmellose 

sodium, Opadry orange, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol, 

Deionized water,

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Oftavision (tablet, № 30) adlı məhsul görmə qabiliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 

və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Qablaşma üzərində və təlimatda "istifadə qaydası" bəndində yaş 

həddinin qeyd edilməsi,

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 

qaydası" bəndində "qəbul müddətini həkim təyin edir" yazısının ləğv 

edilməsi, "əks göstərişlər" bəndində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks 

göstərişdir" yazısının "uşaqlara əks göstrətişdir" yazısı ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.

Omegor Vitality 1000 Kapsul 2 x 15 Fish oil concentrated - 1000 mg (Total Omega-3 - 850 mg, EPA - 500 mg, 

DHA - 250 mg), Vitamin E (d-α-tocopherol 1000 IU/g) - 10 mg

Gelatin, Vegetable glycerol Catalent SpA / 

EuroCaps Ltd

İtaliya 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Omegor Vitality 1000 (kapsul №30) adlı məhsul omeqa-

3 yağ turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Rəyə müvafiq olaraq "İstifadə qaydası" bəndinin və məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 

zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Orefos Kapsul 2 x 10 Bifidobacterium bifidum (40 billion/g)(eq.to. 0.25 x 109) - 6.25 mg, 

Lactobacillus rhamnosus (300 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 1.667 mg, 

Streptococcus thermophilus (200 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 2.5 mg, 

Lactobacillus acidophilus (100 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 5 mg, 

Lactobacillus paracasei (300 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 1.667 mg, 

Bifidobacterium longum (100 billion/g)(eq.to. 0.25 x 109) - 2.5 mg, Inulin - 

50 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Orefos (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Palmiges
Veqetarian 

kapsullar
10 x 10 Palmitoylethanolamide - 300 mg, Daidzein - 50 mg, Genistein - 4 mg

Microcrystalline cellulose, 

Croscarmellose sodium, Povidone, 

Isopropyl alcohol, Colloidal silicon 

dioxide, Magnesium stearate, Vegeterian 

capsule shell with red cap and red body 

of size "0"

Stanford 

Laboratories Pvt. 

Ltd.

Hindistan 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən PALMİGES(kapsul № 100) adlı məhsul  nevropatik 

mənşəli ağrıları yüngünləşdirmək üüçün 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: Saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Panmark Kapsul 3x10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg Calcium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 03.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Panmark (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.

Pectolife şərbət 150 ml şərbət 150 ml
N-Acetylcysteine-200 mg,Zinc-3 mg,Grindelia-125 mg,thymus serpyllum L. - 

83 mg,drosera-42 mg
Reopharma Ltd Bolqarıstan mektub yazilib

Pro-5 Şərbət 16x10ml

Vitamin C – 60 mg, Elderberry Extract (Sambucus nigra) - 50 mg, Propolis - 

20 mg, Iron – 14 mg, Vitamin E - 12 mg, Beta Glucan - 10 mg, Zinc - 5 mg, 

Vitamin B2 – 1.6 mg, Vitamin B6 – 1.6 mg, Vitamin B1 – 1.4 mg, Vitamin A 

- 800 mcg, Vitamin  B9 - 200 mcg, Selenium - 150 mcg, Vitamin D – 20 

mcg, Vitamin B12 - 1 mcg

Sorbitol, Fructose, Potassium Sorbate, 

Polysorbate, Glycerine, Xanthan Gum, 

Raspberry Flavour, Deionized Water

A Pharma Sağlık 

Ürünleri A.S 
Türkiyə 04.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Pro-5 ( şərbət 10 ml №16) adlı məhsul  vitaminlərin 

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. 

Probiotic powder packs 

(Probiotik toz paketləri)
toz 1.4 g

Ümumi karbohidratlar-1q. xylitol-1 qr. Lactobacillus -5 milyard. Famnosus 

GG
Xulitol. İnulin .Silsium. Mommys BLİSS ABŞ 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Probiotic powder packs 

chocolate( Probiotik powder 

paks şokolad)

toz 1.7 gr
Ümumi karbohidratlar-1q. xylitol-1 qr. Lactobacillus -5 milyard. Famnosus 

GG

Xulitol.inulin.kakao tozu.təbii 

aromat.Silsium.Rebaudioside A
Mommys BLİSS ABŞ 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Prolevas Q10 Şərbət 120 ml Coenzyme Q10 - 10 mg, L-carnitine - 300 mg, Vitamin B12 - 9 mcg

Deionized water, Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 04.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Prolevas Q10 (şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin 

əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,  onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib edilməlidir.

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunması və "sirop" sözünün 

Azərbaycan dilində tərcüməsinin "şərbət" sözü ilə əvəz edilməsi zəruridir.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" 

ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz olunmalıdır.

Prolife Tablet 1

Pumpkin seed oil - 150 mg, Saw Palmetto fruit extract - 100 mg, Pollen - 

100 mg, Arginin (L - arginine) - 80 mg, Vitamin E - 36 mg, Zinc - 22.5 mg, 

Selen - 15 mcg

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 

Silica, Magnesium stearate, 

Hydroxypropyl methyl cellulose

GH YİLDİZ İLAÇ 

VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.

Türkiyə 05.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Prolife (tablet, №30) adlı məhsul kişilərdə prostat vəzi 

xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

beynəlxalq elmi adları ilə yanaşı Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd 

edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər", "əks göstərişlər" 

bəndində "hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Promental Kapsul 3 x 10 Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 

thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamnosus – total 

amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU), İnulin 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Gelatine

Met Line Gida 

Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 

İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Promental (kapsul № 30) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Prostasterol Plus Kapsul 3 x 10 Saw palmetto extract – 300 mg, Lycopene – 450 mcg, Urtica dioica– 55 

mg, Arctostaphylus uva ursi – 11 mg, Pumpkin seed oil (Cucurbita pepo) - 

280 mg, Zinc Sulfate Monohydrate - 10 mg, Sodium Selenate – 100 mcg

Vegetable oil, Gelatin, Deionized water, 

Beeswax, Lecithin, Titanium dioxide, iron 

oxide (red,black)

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 06.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Prostasterol Plus (kapsul № 30) adlı məhsul  kişi cinsi 

xəstəliklərinin profilakikası 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.

Prostneed Kapsul 2 x 15
Saw palmetto berry extract - 150 mg, African pygeum bark extract - 54 mg, 

Stinging nettle leaf extract - 10 mg, Zinc sulfate - 35 mg

Anhydrous lactose, Dibasic calcium 

phosphate, Purified Talc, Magnesium 

stearate, Colloidal silicon dioxide, Gelatin

West-Coast 

Pharmaceutical 

Works Ltd.

Hindistan 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Prostneed (kapsul № 30) adlı məhsul kişi cinsi 

xəstəlikləri 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. 

Prosto-Tep-S Kapsul 3 x 10 Saw palmetto fruit dry extract - 100 mg, Pygeum africanum bark dry extract 

- 50 mg, Urtica dioica root dry extract - 40 mg, Hydroxycitric acid - 50 mg, 

Vitamin E - 18 mg, Zinc sulphate - 10 mg, Sodium selenite - 55 mcg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Prosto-Tep-S (kapsul № 30) adlı məhsul kişi cinsi 

xəstəlikləri 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. 

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır. 

Pure Creatine toz 500 q Creatine monohydrate - 100 g (of which Creatine - 88 g) yoxdur VP Laboratory Ltd
Böyük 

Britaniya
04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Raserra Kapsul 30

Serratiopeptidase - 80000 (İU) 67 mg, Nattokinase - 500 (FU) 29 mg, 

Essential phospholipids - 50 mg, Trypsin - (210 FIP) 10.5 mg, 

Chymotrypsin - 200 (FIP) 2.1 mg, 

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Silicon 

dioxide, Talc, Mannitol, Maltodextrin

Bereket İlac 

Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Raserra (kapsul № 30) adlı məhsul həzm sisteminin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun "tərkibi" bənidinin 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 5-və 6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib 

edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Redolak Kapsul 2 x 10 Bifidobacterium bifidum (40 billion/g)(eq.to. 0.25 x 109) - 6.25 mg, 

Lactobacillus rhamnosus (300 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 1.667 mg, 

Streptococcus thermophilus (200 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 2.5 mg, 

Lactobacillus acidophilus (100 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 5 mg, 

Lactobacillus paracasei (300 billion/g)(eq.to. 0.5 x 109) - 1.667 mg, 

Bifidobacterium longum (100 billion/g)(eq.to. 0.25 x 109) - 2.5 mg, Inulin - 

50 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 

Silicone dioxide

AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Redolak (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Redom Kapsul 3 x 10
Krill oil - 500 mg, Phospholipid - 180 mg, Omega-3 (EPA - 62.5 mg, DHA - 

31 mg) - 130 mg, Choline - 38 mg, Astaxanthin - 0.1 mg
Glycerol, Deionized water, Bovine gelatin

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Redom ( kapsul, № 30) adlı  məhsul  fosfolipidlər və 

omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Relaxarex Krem 25 g Menthol - 3%, Eucalyptus Oil - 5%, Wintergreen Oil - 10%, Camphora - 

5%, Clove Oil - 2%

Cetyl Alcohol, Glycerine Mono Stearate, 

Light Liquid Paraffin, Cocoa Butter, 

Carbomer (Acrypol-  940), Stearic Acid, 

Emulsifying Wax, Butylated Hydroxy 

Toluene,  Caspsicum Oil, Disodium 

EDTA, Sodium Methyl Paraben, Sodium 

Propyl Paraben,  Polysorbate (Tween 

80,) Prufied Water

Makin Laboratories 

Pvt.Ltd

Hindistan 10.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Relaxarex, krem 25q" adlı məhsul oynaq 

ağrıları zamanı tövsiyə olunun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində və istifadə üzrə təlimatda «tibbi 

vasitədir», «dərman vasitəsi deyil» ifadəsi əlavə olunmalıdır, «OTC 

product» ifadəsi götürülməlidir

Renolog Tablet 10 x 10

Lysine acetate USP e.q to L-Lysine - 105 mg, Calcium-4-methyl-2-

oxovalerate (α-ketoanalogue to leucine, calcium salt) - 101 mg, Calcium-3-

methyl-2-oxobutyrate (α-ketoanalogue to valine, calcium salt) - 86 mg, 

Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate (α-ketoanalogue to phenylalanine, 

calcium salt) - 68 mg, Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate (α-ketoanalogue to 

isoleucine, calcium salt) - 67 mg, Calcium-DL-2-hydroxy-4-(methylthiol)-

butyrate (α-hydroxyanalogue to methionine, calcium salt) - 59 mg, L-

threonine USP - 53 mg, Histidine (as Histidine HCl monohydrate BP) - 52 

mg, L-tyrosine USP - 30 mg, L-typtophan USP - 23 mg 

Microcrystalline cellulose, Polacrilin 

potassium, İnsta moist shield, Sodium 

starch glycolate, Magnesium stearate, 

Purified talc, Hypermellose, Sodium 

benzoate, Polyvinylpyrrolidone, Pearl 

gold, Sodium bicarbonate, Flavour 

pineapple dry, White shellac, Colloidal 

silicon dioxide, Yellow oxide of iron, 

Polyethylene glycol-6000, Citric acid 

anhydrous, Titanium dioxide, Black oxide 

of iron, İsopropyl alcohol, Methylene 

chloride

Stanford 

Laboratories Pvt. 

Ltd.

Hindistan 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən  Renolog(tablet,  № 100) adlı  məhsul  əvəzolunmayan  

amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: a)saxlanma şəraiti  rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         b) tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Renosist Tablet 3 x 10

Phaseoli pericarpium powder - 0.078 g, Birch (Betula pendula Roth) leaves 

dry extract tit.2.5% in total flavonoids - 0.07 g, Lingonberry (Vaccinium vitis-

idaea L.) fruit powder - 0.066 g, Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) 

leaves powder - 0.03 g, Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry extract 

tit.1% in silica - 0.025 g

Potassium citrate, Sodium citrate, 

Magnesium salts of fatty acids, Silica, 

Talc, Hydroxypropyl methylcellulose, 

Glycerol, Titanium dioxide, Patent blue, 

Dibasic calcium phosphate

BioDue S.p.A İtaliya 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Renosist (tablet № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi 

xəstəliklərinin müalicəsində 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. 

Restalpin (Tusserbe fluid) şərbət 180 ml

Mugo pine(Pinus mugo Turra) gems, fluid extract - 6 ml, Plantain (Plantago 

major L.) leaves, fluid extract - 6 ml, Tyme (Thymus vulgris L.) eaves, fluid 

extract - 6 ml, mullein (Verbascum thapsus L.) flowers fluid extract - 6 ml

maltilol syrup, purified water, Eucalytpus 

flavour
ESİ S.p.A İtaliya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Rolly multivitamin Şərbət 150 ml

Vitamin C - 48 mg, Vitamin B3– 12.75 mg, Vitamin E  – 6.7 mg, 

Pantothenic Acid – 3.68 mg, Vitamin B6 -1.44 mg, Vitamin B1 – 1.18 mg, 

Vitamin B2 – 1.17 mg, Folic acid - 140 mcg, Biotin - 100 mcg, Vitamin A - 

50 mcg, Vitamin B12 – 1.4 mcg, Calcium (from Calcium Citrate) – 15.12 

mg, Magnesium (from Magnesium Citrate) – 6.96 mg, Iron (from Ferrous 

Gluconate) -  88 mcg, Royal Jelly - 30 mg

Fructose, Xanthan gum, Citric acid, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Orange flavor, Purified wated  

Pharmamed d.o.o 

Travnik

Bosniya və 

Herseqovina
06.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Rolly multivitamin (şərbət 150 ml) adlı məhsu lvitamin 

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

Romak Tablet 4x10 L-methylfolate - 400 mcg Sorbitol, Magnesium stearate, Dextrose, 

Hypromellose, Iron oxide red, Titan 

dioxide

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 11.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Romak (tablet №40) 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.

Rowalespril / Rovalespril Kapsul 3 x 10 Lespedaza capitata - 200 mg Lactose Ekonika Ukrayna 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Rowalespril / Rovalespril(kapsul, №    30) adlı  məhsul 

böyrək xəstəliklərin müalicəsində  və profilaktikası zamanı köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Rudemax Daxilə qəbulu 

üçün  məhlul-

damcı

15 ml Vitamin D3 - 166.67 IU Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Rudemax (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı 

məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

RuFem Kapsul 3 x 10 Indol-3-carbinol - 300 mg, Egigallocatechin-3-gallate - 220 mg, Vitex agnus 

castus L. dry herb powder - 75 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, 

Colloidal silicon dioxide, Talc



Bereket İlac 

Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən RuFem (kapsul №30) 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.

Qeyd: a) Qablaşdırmada tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin (İstehsalçının 

təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən).

b) İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-

ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun 

olaraq  tərtib olunmalıdır

c) "Vitex agnus-castus" bitkisi Azərbaycan dilinə "Adi ərküdə" kimi tərcümə 

olunmalıdır.

Salukeya Soya İsoflavones Kapsul 1 Evening primrose oil 10% GLA - 500 mg (50 mg GLA), Soya (Glycine max 

L.)(40% İsoflavones) - 87.5 mg (35 mg isoflavones), Vitamin E acetate (D-

alpha tocopherol 67 %) - 2.5 mg

Gelatin, Glycerin, Glycerol 

monostearate, Brown iron oxide

HC CLOVER İspaniya 20.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Salukeya Soya İsoflavones (kapsul № 50) adlı məhsul  

qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Sedapro Kapsul 2 x 15

Valeriane root extract - 100 mg, Passiflora leaf extract - 105 mg, Melissa 

officinalis - 30 mg, Menthol - 50 mg, L-tryptophan - 20 mg, Magnesium - 70 

mg, Vitamin B6 - 2 mg

Mcc E460, Gelatine

Rad Gida 

Laborotuvari ve İlaç 

Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi

Türkiyə 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər
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nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

SeleVef Tablet 3 x 10
Selenium - 100 mcg, Zinc - 15 mg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin E - 45 mg, 

Vitamin B6 - 2.2 mg

Magnesium stearate, Croscarmellose 

sodium, Microcrystalline cellulose, 

Tricalcium phosphate, Opadry white 

85F18422

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən SeleVef (tablet №30) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

SensOmega Kapsul 3 x 10 Fish oil (Triglyceride form) with 280 mg/g EPA + 190 mg/g DHA - 500 mg Bovine gelatin, Glycerol, Water Sensilab Ltd Sloveniya 24.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən SensOmega (kapsul №30) adlı məhsul doymamış yağ 

turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 

b)"BFMQƏ-dir" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" yazısı ilə 

əvəz edilməsi, 

c) məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd 

edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

ShedirFLU Daxilə qəbul 

üçün məhlul

200 ml Malabar Nut (Justicia adhatoda L.) leaves dry extract - 300 mg, Ivy (Hedera 

helix L.) leaves dry extract - 50 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) root dry 

extract - 20 mg, Red poppy (Papaver rhoeas L.) flowers dry extract - 20 

mg, Niacin (Nicotinamide) - 4 mg, Grindelia (Grindelia robusta Nutt.) herb 

with flowers fluid extract - 3 mg, Pantothenic Acid (as D-Pantothenate, 

Calcium) - 1.125 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-Phosphate, Sodium) - 

0.35 mg, Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) - 0.275 mg, Biotin (D-biotin) - 

25 mcg.Content of the sachet: N-Acetylcysteine - 100 mg

Water, Sucrose, Fructose, Flavouring, 

Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Sucralose, Steviol 

Glycosides, Silicon dioxide

STAR DUST 

PRODUCTION 

S.R.L.

İtaliya 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən ShedirFLU (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı 

məhsul  bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq və immun sistemi 

möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilməsi zəruridir.

Sistoliberin Kapsul 3 Large Cranberry (Vaccinium macrocarpon) DER 100:1 - 100 mg, D-

Mannose - 250 mg, Bearberry (Uva ursi) - 250 mg

White, hard bovine gelatine (capsule 

shell), Magnesium stearate

Grand Medical 

Poland Sp. z o.o.

Polşa 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Sistoliberin(kapsul, № 30) adlı  məhsul sidik- ifrazat 

sistemində  təkrar infeksiyaların əmələ gəlmə  profilaktikası  üçün  tövsiyə 

olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi vasitələr rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin(təqdim olunmuş istehsalçının sənədinə əsasən),

        b)İstifadə qaydalarda "müalicə kursu" ifadəsi "qəbul müddəti" ilə əvəz 

olunsun,

        c) "istifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

SlezaVit Kapsul 2 x 15 Vitamin premix BG 36341 (Zinc oxide - 10.0 mg, Ascorbic acid - 60.0 mg, 

Vitamin B1(Thiamine mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 3.0 

mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 mg, Vitamin E (DL-alpha-

tocopheryl acetate) - 10.0 mg, Vitamin A (Retinol acetate) - 1.0 mg, 

Selenium - 25.0 mcg, Chromium - 50.0 mcg, Lutein and Zeaxanthin (10:1) - 

11.0 mg, Copper sulphate - 1.0 mg, Maltodextrin - 200,425 mg) - 300 mg, 

Blueberry dry extract - 60.0 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal 

silicon dioxide, Magnesium 

stearate,Titanium dioxide, Iron oxide red, 

Iron oxide black, Water, Gelatin

Adifarm LTD Bolqarıstan 10.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Slezavit (kapsul №30) adlı məhsul görmə qabiliyyətini 

yaxşılaşdırmaq 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.

Qeyd:A)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
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nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndində qeyd edilən yazıların 

Smart-D Damcı 30 ml
Vitamin D3-4 mq (160000 BV), 1 ml 30 damcıdır, 1 damcıda isə 177,7BV 

Vitamin D3 mövcuddur
Günəbaxan yağı ,D-alfa tokoferol

Vitamin Grup İlaç 

Makina Kozamtik 

Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 

Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2019 Müsbət 18.02.2019 tarixində müsbət rəy verilib

Sobisis Tablet 10 x 10 Sodium bicarbonate - 500 mg

Microcrystalline cellulose Plain, 

Microcrystalline cellulose (ph 102), 

Purified talc, Pregelatinized starch, 

Hydroxypropylmethylcellulose, 

Magnesium stearate, Titanium dioxide, 

Polyethylene glycol, Methylene chloride, 

İsopropyl alcohol, Purified water

Stanford 

Laboratories Pvt. 

Ltd.

Hindistan 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən SOBİSİS(tablet№ 100) adlı məhsul   orqanizmdə 

asidoz vəziyyətinin dəyişməsinə kömək edən 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:a)İstifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin;

        b)saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Soldrop Şərbət 150 ml Dill (Anethum graveolens) herb extract - 10 mg, Clove (Syzygium 

aromaticum) buds extract - 0.05 mg, Thyme (Thymus vulgaris) herb extract - 

0.05 mg, Blaclk walnut (Juglans nigra) leaf extract - 5 mg

Deionized water, Potassium sorbate, 

Sucralose, Glycerin, Blackberry flavour, 

Xanthan gum

Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə 19.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Soldrop (şərbət, 150 ml) adlı məhsul qurd invaziyalar 

zamanı  tövsiyə  olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

QEYD: a) "İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi,

b) İstifadə üzrə  təlimatın "istifadə qaydaları və doza" bəndində "Doza və 

yaş həddi həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" ifadəsi "Digər hallarda 

həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ilə əvəz olunması, 

c)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin 

qeyd edilməsi zəruridir.

Spermotrend Kapsul 1 African Plum Extract (Pygeum africanum Hook. f.) - 100 mg,  L-Carnitine 

Fumarate – 70.5 mg, L-Arginine - 50 mg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 30 

mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)  - 22 mg, Zinc Sulfate - 20 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Folic Acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) -   0.1 mg,  Sodium Selenite – 0.02 mg, 

Vitamine B12 (Cyanocobalamin) – 0.0005 mg

Fructose, Maltodextrin, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin

Catalysis S.L İspaniya 05.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Spermotrend (kapsul № 90) adlı məhsul kişilərdə 

reproduktiv funksiyaların pozulmaları zamanı, spermanın keyfiyyətinin və 

miqdarının azalması ilə şərtlənən, həmçinin döllənmənin planlaşdırılması 

zamanı kompleks müalicənin tərkibində 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

Spodium Şərbət 150 ml

Fish oil - 450 mg, Omega-3 fatty acids - 375 mg, DHA - 250 mg, L-

carnitine - 500 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin A (Retinyl 

acetate) - 500 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin B2 

(Riboflavin) - 1 mg

Deionized water, Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Vega İlaç Koz.Gida 

İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Spodium(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul bəzi vitaminlər və 

vitaminəbənzər maddələrin mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Spritaxol məhlul 150 ml

Glucose syrup – 125 g, Marshmallow root (Althaea officinalis) fluid extrac  – 

7.65 g, Honey – 3.5 g, Eucalyptus globulus (essential oil) – 0.77 g, Mentha 

piperita (essential oil) – 0.33 g, Anethole – 0.15 g, Drosera ramentacea 

herb fluid extract– 0.1 g

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Citric acid, Water

Gricar Chemical 

SRL
İtaliya 13.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Spritaxol (şərbət 150 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. 

Qeyd: "müalicə müddəti" ifadəsinin "qəbul müddəti" ilə əvəz olunması, 

istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Stopkasel Pro Deti Şərbət 150ml

Ethanol-aqueous extract of plantain - 750 mg, Ethanol-aqueous extract of 

thyme - 750 mg, Aqueous extract of rosehip - 500 mg, Ethanol-aqueous 

extract of mallow - 500 mg, Beta glucan origin is beer yeast 

(Saccharomyces cerevisiae) - 500 mg,  Aqueous extract of Basil - 200 mg, 

Sodium selenite pentahydrate - 124 mcg (Selenium 37.4 mcg)

Fructose, Sorbitol, Sucralose, Purified 

water, Xanthan gum, Natural sour cherry 

flavor, Elderflower flavor,Trisodium 

citrate dehytrate, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Citric acid anhydrous 

Simply You 

Pharmaceuticals 

Çex 

respublikası
07.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Stopkasel pro deti(şərbət,150 ml) adlı məhsul  

uşaqlarda öskürəyi aradan götürmək üçün 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:a)Yaş həddirəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         b)Məhsulun yararlıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilsin;

         c)Ərizəçi məhsulun 1 yaşdan  uşaqlara istifadəsinə dair müvafiq 

təsdiqlənmiş sənəd təqdim etdiyi üçün rəydə yaş həddi dəyişdirilmişdir.  

Subalin Məhlul 

hazırlamaq 

üçün toz və ya 

məsaməli kütlə

5 x 2 Bacillus subtilis spores and living cells not less than 1x10 9 CFU Mannite, Saccharose ƏM BİOFARMA 

MMC

Ukrayna 10.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Subalin (məhlul hazırlamaq üçün toz və ya məsaməli 

kütlə, flakon № 10) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

QEYD:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Subalin Suspenziya 

hazırlamaq 

üçün toz

1 Bacillus subtilis spores and living cells not less than 1x10 9 CFU Lactose monohydrate, Silicon dioxide, 

Mannite

ƏM BİOFARMA 

MMC

Ukrayna 10.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Subalin(suspenziya hazırlamaq üçün toz, saşe № 10) 

adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

QEYD:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Subalin-Forte Kapsul 1 Bacillus subtilis spores and living cells not less than 2x10 9 CFU Mannite, Microcrystalline cellulose, 

Crospovidone, Silicon dioxide, 

Magnesium stearate

ƏM BİOFARMA 

MMC

Ukrayna 10.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Subalin Forte(kapsul № 10) adlı məhsul  bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləyən 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.

Tanalgin Tablet 2 x 15

Feverfew (Tanacetum parthenium) flowering herb dry extract - 250 mg, 

Lemon balm (Melissa officinalis) leaves dry extract - 50 mg, Devils claw 

(Harpagophytum procumbens) root dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 

Vegetable magnesium stearate

Gricar Chemical 

SRL
İtaliya 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Tanalgin (tablet № 30) adlı məhsul müxtəlif mənşəli 

xəstəliklərin müalicə və profilaktikası 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. 

Tonivira Kapsul 1 Melissa officinalis – 100 mg, Valeriana officinalis - 100mg, Passiflora 

incarnate - 100mg, Glycine  -  100 mg, Magnezium - 200 mg, Vitamin B6 -  

6 mg

Gelatin, Magnesium Stearate, 

Microcrystalline Cellulose, Silicone 

Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ 

VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.

Türkiyə 10.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Tonivira (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. 



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Treataprost Kapsul 3 x 10 Epilolobium parviflorum Schreb. herb extract DER 20:1 - 25 mg, Urticae 

(Nettle root extract) radix root exract DER 12-16:1 - 100 mg, Bearberry 

(Arctostaphylos uva-ursi standartized 30 % arbutin) - 333,33 mg, Avocado 

soybean unsaponifiable 30 % total phytosterols - 110 mg, Sophora 

japonica quercetin 98 % - 40,82 mg

White, hard bovine gelatine (capsule 

shell), Magnesium stearate, Silica 

dioxide

Grand Medical 

Poland Sp. z o.o.

Polşa 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Treataprost(kapsul, № 30) adlı  məhsul prostat vəzinin 

iltihabi xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi vasitələr rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin(təqdim olunmuş istehsalçının sənədinə əsasən);

        b)İstifadə qaydalarda məhsulun tərkibində Arctostaphylos uva-ursi 

inqredienti  mövcud olduğu üçün  onun istifadəsini 1- 2 həftədən artıq             

qəbul  etməməyin haqqında məlumatın təqdimatı zəruridir;

        c) "istifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Tribiotik toz 1
ValueMed Pharma 

SrL
İtaliya 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam verilmişdir

Trinovin Kapsul 3 x 10 Saw palmetto (Serenoa repens) fruits gelatinized d.e. (contain 25% soft 

extract of Serenoa repens fructus) - 160 mg, Lycopene 5% - 3 mg, 

Pygeum africanum bark (Prunus africana Hook f. cortex) soft extract - 20 

mg, Urtica dioica dried root powder - 20 mg, Selenium (as Sodium selenite 

110 mcg) - 50 mcg, Zinc (as Zinc oxide 12.5 mg) - 10 mg

Calcium phosphate, Microcrystalline 

cellulose, Talc, Silicon dioxide, Titanium 

dioxide, Gelatine

Met Line Gida 

Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 

İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən TRİNOVİN(kapsul, № 30) adlı  məhsul prostat vəzinin 

müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Tuka-Plus Şərbət 100 ml

Adhatoda vasica (Vasa) leaves - 100 mg, , Cordia myxa (Laşora) fruit - 80 

mg, Cassia occidentalis (Kasondi) seed - 60 mg, , Pistacia integerrima 

(Kakdasingi) gall - 40 mg, Zingiber officinale (Sunti) rhizome - 30 mg, Piper 

longum (Pippali) - 30 mg, Hedychium spicatum (Kapurkachri) root - 30 mg, 

Piper nigrum (Kalimirch) fruit - 25 mg, Abies webbiana (Talispatra) leaves - 

25 mg, Mentha piperita (Pudina satva) - 2 mg, Ammonium chloride 

(Nausadar) - 2 mg, Honey (Madhu) - 200 mg

Sodium benzoate IP & Potassium 

sorbate IP, Sugar, Purified water

BACFO 

Pharmaceuticals  

LTD

Hindistan 04.02.2020

Xitam 

verilən 

müraciətlər

Uranef Kapsul 4 Cranberry fruit ext. (Vaccinium oxycoccos) – 200 mg, Phaseolus vulgaris 

seed ext. – 60 mg, Petroselinum crispum root ext. – 50 mg, Trisodium 

citrate – 30 mg, Potassium citrate – 30 mg, Chamomilla recutita flower ext. 

– 20 mg, Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi leaf ext.) – 30 mg

Gelatin, Magnesuim stearate, 

Microcrystalline cellulose, Silicone 

dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 

VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Uranef (kapsul, №    60) adlı  məhsul  sidik-cinsiyət 

sistemin xəstəliklərinin müalicəsində və profilaktikasında köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibində Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi leaf ext.) 

inqredienti olduğu üçün, onu 2 həftədən artıq  qəbul edilməməsi haqqında 

məlumatın   istifadə üzrə təlimatda verilməsi zəruridir

Uriclar / Uriklar Kapsul 2 x 15 Dry extract of parsley root - 60 mg, Dry extract of birch leaves - 60 mg, Dry 

extract of chamomile herb - 10 mg, Dry extract of cowberry leaves - 30 mg, 

Powdered Phaseolus pericarp - 80 mg, Sodium citrate - 20 mg, Potassium 

citrate - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal 

anhydrous silica, Magnesium stearate, 

Titanium dioxide, Iron oxide yellow, 

Chlorophyllin, Purified water, Gelatin

Adifarm LTD Bolqarıstan 14.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Uriclar/ Uriklar (kapsul   №30) adlı məhsul urolojii 

xəstəliklərin  müalicəsində və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşmanın və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 və 6-cı bəndlərinə 

uyğun olaraq tərtib edilməsi,

b)İstifadə üzrə təlimatda "istifadə sahəsi", "istifadəsinə göstərişlər", 

"istifadə qaydası və doza" bəndlərinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 

"pediatriyada istifadəsi" bəndində qeyd edilən "6 yaşa qədər olan 

uşaqlarda preparatın tətbiqi barədə məlumat yoxdur" yazısının,"uşaqlarda 

preparatın tətbiqi barədə məlumat yoxdur" yazısı ilə, "hamiləlik və 

laktasiya zamanı tədbiqi" bəndində qeyd edilən "Urikların istifadəsi 

müalicə həkiminin nəzarəti altında mümkündür" yazısının "Hamiləlik və 

laktasiya dövründə həkimlə məsləhətləşin” yazısı ilə əvəz edilməsi,

c) "Extract" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin "cövhər" əvəzinə 

"ekstrakt" kimi qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Uro 4 Kapsul 3 x 10 Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) fruit extract - 200 mg, Birch (Betula 

sp.) leaves extract - 50 mg, Propolis - 50 mg, Barley (Hordeum vulgare) 

seeds extract - 40 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 

Gelatin

Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən Uro 4 

(kapsul, № 30) adlı məhsul sidik yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə 

görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"xüsusiyyətləri" bəndində qeyd edilən "diuretik, iltihabəleyhinə, antibakterial 

və antioksidant" terminlərinin və "Uro 4 antibiotik müalicəsinin effektivliyini 

artırır, ağrıları azaltmağa kömək edir" yazısının ləğv edilməsi,

b)Qablaşmanın 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 5-ci bəndinə uyğun 

olaraq tərtib edilməsi zəruridir.

Uro Plus Kapsul 3 x 10

Extract stili et Stigmata maydis - 40 mg, Extract Arctostaphylos Uvae ursi - 

40 mg, Ortosiphon folium extract - 35 mg, Asparagus officinalis extract - 30 

mg, Taraxacum officinalis extract - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Capsule shell 

(Bovine gelatin, Titanium dioxide)
Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 10.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Uro Plus(kapsul № 30) 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.

QEYD:Məhsulun  tərkibində  Extract Arctostaphylos Uvae ursi  olduğu 

üçün göstəriş qaydalırında "1-2 həftədən artıq qəbul olunması tövsiyə 

olunmur" yazısının təqdim edilməsi zəruridir(EMEA-nın tövsiyələrinə 

əsasən).

VeNatura Sink Kapsul 1 Zinc picolinate - 71.01 mg (Zinc - 15 mg) Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 21.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VeNatura Sink (kapsul, №60) adlı məhsul sink 

mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Veronax Tablet 2 x 20 Vitamin B1 - 4.8 mg, Vitamin B2 - 5.5 mg, Vitamin B3 - 57 mg, Vitamin B6 - 

5.5 mg, Vitamin B12 - 8 mcg

Calcium stearate, Microcrystaline 

cellulose, Lactose, Potato starch, 

Sorbitol, Croscarmellose sodium, Talc, 

Hydroxy propyl methyl cellulose, Glycerol

KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. 

İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Veronax (tablet,  № 20) 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.

Vetenzym Tablet 3 x 10
Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 50 mg, Activated 

charcoal 250 mg

lactose, M.C.C.P 102, dicalcium 

phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS, 

isopropyl alcohol, sodium starch 

glycolate, purified talcum, 

croscarmellose sodium, magnesium 

stearate

Relax Biotech 

Private Limited
Hindistan 18.01.2019 Müsbət 18.01.2019 tarixində müsbət rəy verilib

Vidazin Kapsul 1 Zinc picolinate - 71.01 mg (Zinc - 15 mg)

Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 14.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vidazin (kapsul, №60) adlı məhsul sink mineralının 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 

və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Vilen Şərbət 100 ml Vitamin B2 - 0.92 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.07 mg, Vitamin 

B12 - 1.45 mcg, Vitamin B3 - 11.2 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate E 

202, Flavouring, Citric acid

O.F.İ. OFFİCİNA 

Farmaceutica 

İtaliana S.p.A

İtaliya 07.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vilen (şərbət, 100 ml) adlı məhsul bəzi B qrup 

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

VitaDHA Materna 450 Kapsul 2 x 15 Fish oil TG (Total Omega-3 - 508 mg, DHA - 450 mg, EPA - 18 mg  ) - 565 

mg, 5- MTHF glucosamine (Quatrefolic®)(eq. to Folate - 0.4 mg) - 0,741 

mg

Mono and diglycerides of fatty acids 

(E471), Lecithin, sunflower (E322), 

Capsule shell (Fish gelatin, Glycerol 

(E422), Titanium dioxide, Red Iron 

Oxide)

Catalent İtaly S.p.A. İtaliya 17.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VitaDHA Materna 450 (kapsul, №30) adlı məhsul 

omeqa-3 yağ turşularının və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. 



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Vitaflora Kapsul 3 x 10 Zinc - 5 mg, Vitamin B1 - 0.7 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin B2 - 0.8 mg, 

Vitamin B12 - 0.5 mcg, Niacin - 9 mg, Live probiotics: Bifidobacterium 

bifidum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus - 2.5 X 109 cfu (37.5 mg)

Mono starch phosphate, Gelatin Bereket İlac 

Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 19.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vitaflora (kapsul, №30) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını 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.

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və 

yenidoğulmuş uşaqlara və körpələrə qeyd edilən tövsiyələrin ləğv edilməsi 

zəruridir.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "təsiredici maddələr" bəndində 

texniki səhvə (B2 vitamini qeyd edilməyib) yol verildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Vitanor Junior Şərbət 150 ml
Omega-3 - 125 mg, Lutein - 1 mg, Vitamin A - 450 mcg, Vitamin D3  - 1 

mcg, Vitamin E - 6 mg, Vitamin C - 35 mg, Vitamin B12 - 1.2 mcg

Citric acid, Sucralose, Xanthan gum, 

Guar gum, Xylitol, Polysorbate 80, 

Banana flavour, Vanilla flavour, 

Deionized water

Dr. Prufer Medical 

Kozmetik 

San.Tic.A.Ş

Türkiyə 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vitanor Junior (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. 

Qeyd: a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun "tərkibi" bənidinin 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 5-və 6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib 

edilməsi 

b)İstifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə tövsiyələr" bəndində "köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısının əlavə 

edilməsi zəruridir.

Vitap GS Kapsul 3 x 10

Vitamin A - 500 IU, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 

20 mg, Vitamin B5 - 4.6 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, 

Vitamin C - 200 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc sulfate monohydrate - 27.45 

mg (Zn – 10 mg), Ferrous fumarate - 51.71 mg (Fe – 17 mg), Manganese 

sulfate - 6.15 mg (Mn – 2 mg), Copper sulphate - 3.92 mg (Cu – 1 mg), 

Potassium iodide - 0.107 mg (İodide – 80 mcg), Panax ginseng - 40 mg, 

Beta-glucan - 50 mg

Sunflower oil, Edible gelatin, Deionized 

water, Glycerol, Beeswax white, Lecithin, 

Iron oxide (black, red)

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vitap GS (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.

Vitus Forte Tablet 3 x 10

Vitamin A – 1 mg, Vitamin C – 80 mg, Vitamin D3 – 200 IU, Vitamin E – 10 

mg, Vitamin K1 – 0.07 mg, Vitamin B1 – 1.5 mg, Vitamin B2 – 2 mg, 

Vitamin B3 – 20 mg, Vitamin B6 – 2 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin 

B12 – 0.002 mg, Biotin – 0.05 mg, Vitamin B5 – 5 mg, Calcium carbonate 

– 300 mg, Iron fumarate – 50 mg, Iodine – 0.05 mg, Magnesium sulphate – 

100 mg, Zinc oxide – 25 mg, Sodium selenite – 0.15 mg, Copper 

Gluconate – 3 mg, Manganase – 3 mg, Chromium picolinate – 0.1 mg, 

Phosphor – 48 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 

Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 

Merkezi

Türkiyə 11.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vitus Forte (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.

VobeSAF Kapsul 2 x 15 Pancreatin - 105 mg, Dandelion (Taraxacum officinale) root extract - 10 

mg, Fibrex (Sugar beet fiber) - 325 mg

Granulac 200 (Alpha lactose 

monohydrate)

Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina

14.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vobesaf (kapsul   №30) adlı məhsul həzm sisteminin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşmanın və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 və 6-cı bəndlərinə 

uyğun olaraq tərtib edilməsi,

b)İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin 

rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "12 yaşdan kiçik uşaqlarda istifadəsi 

məsləhət görülmür"yazısının, "uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür" 

yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Vomil-Stop Kapsul 2 x 10
Zingiber officinale dry extract - 250 mg, Magnesium citrate - 162 mg, 

Vitamin B6 - 1.4 mg

Titanium dioxide, Gelatin, Magnesium 

stearate
Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 06.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vomil-Stop (kapsul № 20) adlı məhsul ürəkbulanma və 

qusma halları 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. Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda və qablaşmada məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi, "Hamiləlik və laktasiya 

dövrü" bəndində texniki səhvin aradan qaldırılması və "hamiləlik zamanı 

yalnız həkim göstərişinə əsasən təyin edilir" yazısının "Hamiləlik zamanı 

həkimlə məsləhətləşin" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı
Buraxılış  

forması
Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət

İstehsalçı 

ölkə
Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Vormitin

daxilə qəbul 

üçün 

suspenziya

100 ml

Cucurbita pepo L., semen dry extract - 2200 mg, Embelia ribes Burm. F., 

semen dry extract - 1050 mg, Butea monosperma (Lam.) Kuntze, semen 

dry extract - 1000 mg, Ocimum basilicum L., folium dry extract - 900 mg, 

Holarrhena antidysenterica (L.) Wall., cortex dry extract - 500 mg, Punica 

granatum L., fructus - 500 mg, Apium graveolens L., semen dry extract - 

350 mg, Mentha piperita L., folium dry extract - 300 mg, Allium sativum L., 

bulbus dry extract - 150 mg, Gardenia gummifera L., flos dry extract - 110 

mg

Purified water, White sugar crystalline, 

Citric acid, Potassium sorbate

MM Vitapharm-

Com MMC
Moldova 31.01.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VORMİTİN (daxilə qəbul üçün suspenziya, 100 ml) adlı 

məhsul qurd invaziyalar zamanı  tövsiyə  olunan BFMQƏ  olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

QEYD: a) İstifadə üzrə  təlimatın "istifadə qaydaları və doza" bəndində 

"Doza və yaş həddi həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" ifadəsi "Digər 

hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ilə əvəz olunmalıdır.

b) Qablaşma üzərində uşaq üçün olduğunu bildirən rəsm yığışdırılmalıdır.

Wormak A Şərbət 150 ml

Pumpkin seed dry extract - 250 mg, Juglans regia bark dry extract - 100 

mg, Garlic (Allium sativum) plant dry extract - 200 mg, Thymus vulgaris leaf 

dry extract - 100 mg

Deionized water, Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasənWormak A (şərbət,150 ml) adlı məhsul  müxtəlif qurd 

invaziyaları, lyambliozun müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Yaş həddi   rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         b)İstifadə üzrə təlimatda "məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində 

sadalanan farmakoloji xüsusiyyətlər ləğv olunsun, belə ki, BFMQƏ-lər   bu 

          xüsusiyyətlərə malik ola bilməz.

Yasno Oko Şərbət 100 ml

Concentrated grape juice - 38578 mg, Ascorbic acid - 1031 mg, Juglans 

regia seed liquid extract - 57551 mg, Sorbic acid - 139 mg, Euphrásia 

officinális herb extract - 286 mg, Urtica dioica leaf - 302 mg, Vaccínium 

myrtíllus fruit extract - 1375 mg, Ribes nigrum leaf extract - 350 mg, 

Calendula officinalis flowers - 603 mg, Lutein (carotenoid) - 19.48 mg, 

Astaxanthin (carotenoid) - 57.34 mg, Vitamin B5 - 57.3 mg, Vitamin B6 - 

23.31 mg, Taurin - 2291 mg, Vitamin B1 - 17.2 mg, Zinc picolinate - 653 

mg, Rosae fruits - 905 mg

Ayrıca qeyd edilməyib
Litoral Universitet 

İnnovasiya Şirkəti
Rusiya 17.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasənYasno Oko (şərbət №100 ml) adlı məhsul görmə 

qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşmanın və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 və 6-cı bəndlərinə 

uyğun olaraq tərtib edilməsi,

b) "İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilməsi zəruridir.

Zishel Rose Glam inyeksiya üçün 

gel

10 ml Sodium Hyaluronate-20 mg, Lidocaine HCL-3mg, 1,4-Butanediol diglycidyl 

ether (BDDE)-≤ 2 ppm, Sodium Chloride-9mg, Purified Water-0.968 ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir. CHA Meditech Co., 

Ltd.

Cənubi 

Koreya

13.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Zishel Rose Glam, inyeksiya üçün gel, 1x10 

ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada kişi 

xarici cinsiyyət orqanının korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 

aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Z-Relaxo Kapsul 1

Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Valeriana officinalis root extract - 

75 mg, Humulus lupulus hop flower extract - 50 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 100 mg,  Magnesium (as Magnesium citrate 256 mg) - 29 mg, 

Vitamine B6 (as Pyridoxine HCl) - 3 mg

Gelatin capsule (bovine), Cellulose, 

Magnesium stearate

Vefa İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Z-Relaxo (kapsul №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan 

təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Zuravit Junior Plus Daxilə qəbul 

üçün məhlul

100 ml Cranberry Extract 25:1 (Vaccinum Macrocarpon) - 4.4 g, Cranberry 

concentrate min. 63 BRIX - 2.8767 g, Nettle Leaf Extract 20:1 (Urtica 

Dioica L.) - 1.6 g, Cyanocobalamin (Vitamin B12 0.1%) - 0.0156 g, 

Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) - 0.0098 g

Saccharose, Purified Water, Sodium 

Benzoate, Forest Fruit Flavor, Potassium 

sorbate, 

Herbapol-Lublin S.A Polşa 07.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Zuravit Junior plus (məhlul, 100 ml) adlı 

məhsul sidik- ifrazat  orqanlarının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə 

görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimat   Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.


