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

"Alteya" Altay Mumiyosu Qətranabənzər maddə 1 Purified water - 100% Yoxdur Alteya OOO Rusiya 25.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Alteya" Altay Mumiyosu 

(qatranabənzər maddə, 30 q) adlı məhsul  İmmun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd:a)İstifadə qaydasında yaş həddi rəyə uyğun qeyd edilsin.
b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda BFMQƏ-

lərə aid olması haqqında məlumat verilsin.

3X Kapsul 30
Humic acid - 49 mg, Fulvic acid - 490 mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, 

Selenium ( as Sodium Selenite) - 10 mcg, Chromium (as 
Chromium Picolinate) - 10 mcg

Microcristalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Bovine 

gelatin(capsula shell)

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 3X (kapsul, № 30) adlı  məhsul 
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib, yaş həddi və əks göstəriciləri rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin

ActiMax Çeynəmə tablet 1

Calcium carbonate 97% (eq. 400 mg of Calcium) - 1030.93 mg, 
Zinc gluconate (eq. 7.5 mg of Zinc) - 52.3 mg, Collagen - 20 mg, 
Menaquinone -72000 ppm (eq.25 mcg of Vitamin K2) - 12.5 mg, 
Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. 600 IU or 15 mcg of Vitamin D3) 

- 6 mg, Cupric citrate (eq.to 1000 mcg of Copper) - 2.84 mg

Xylitol, Microcrystalline cellulose, Citric 
acid, Fatty acids, Magnesium salts of 

fatty acids, Lemon flavour, Silicon 
dioxide, Sucralose

JSC Aconitum Litva 02.02.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 20376, istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə 
tarixi: 01.11.2023) dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, 
İnulin, Flavouring, Starch, Sweetener 
sodium cyclamate, Sweetener sodium 
saccharin, Colour E110, Colour E122, 

Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan 

tablet, №20 - seriya nömrəsi: L2000007, istehsal tarixi: 27.11.2020, 
son istifadə tarixi: 27.05.2023) adlı məhsul C viitaminin əlavə 

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

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

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, 
İnulin, Flavouring, Starch, Sweetener 
sodium cyclamate, Sweetener sodium 
saccharin, Colour E110, Colour E122, 

Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan 

tablet, №20 - seriya nömrəsi: L2000006, istehsal tarixi: 30.09.2020, 
son istifadə tarixi: 30.03.2023) adlı məhsul C viitaminin əlavə 

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

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

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, 
İnulin, Flavouring, Starch, Sweetener 
sodium cyclamate, Sweetener sodium 
saccharin, Colour E110, Colour E122, 

Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan 

tablet, №20 - seriya nömrəsi: L2000008, istehsal tarixi: 27.11.2020, 
son istifadə tarixi: 27.05.2023) adlı məhsul C viitaminin əlavə 

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

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

Aflib Tablet 2 x 10 Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.02.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Perfect Farm MMC” şirkətinin 25.01.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiynin“Yeni Pharma Tibbi Malzeme İlaç 
San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Aflib (tablet, № 

20 ) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq keçirilmiş ekspertizanın  

nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.

Belə ki, məhsulun tərkibində olan iki inqredient(simetikon və aktiv 
kömür)  bioloji fəallığa malik qida əlavələrin (BFMQƏ) tərkibinə 
uyğun deyildir. Məlumdur ki, BFMQƏ –lər qida rasionunu kiçik 

konsentrasiyalarda yüksək fizioloji fəallığa malik olan maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədi ilə istifadə olunan məhsullardır. Lakin 

məhsulun tərkibinə daxil  olan simetikon qana sorulmadan birbaşa 
bağırsaqdakı qaz qabarçıqlarını parçalıyır, aktiv kömür isə adsorbent 

funksiyasını yerinə yetirir.Nəzərinizə çatdıraq ki, bu maddələr 
məhsulu istehsal edən ölkədə də   “gıda takviyeleri” –nin tərkibində 

istifadə olunmur.

Afrika Pələngi Kapsul 1

Zingiber officinale rhizome extract – 100 mg, Epimedium 
grandiflorum herb extract – 100 mg, Ceratonia siliqua fruit 

extract – 100 mg, Elettaria cardamomum fruit extract – 95 mg, 
Syzygium aromaticum flower bud extract – 90 mg, Crocus sativus 

stigma extract - 50 mg, Panax ginseng root extract - 50 mg

Gelatin, Magnesium stearate Agic Kimya San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Afrika Pələngi (kapsul № 10) adlı 

məhsul  cinsi zəiflik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Ahmed® Glaucoma Valve - 
Model FP7 İmplant Medical-grade silicone, elastomer membrane, medical-grade 

polypropylene Ayrıca qeyd edilməmişdir New World Medical Inc ABŞ 30.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ahmed® Glaucoma Valve - Model 
FP7”, adlı məhsul qlaukomanın cərrahi müalicəsi zamanı göz içi 

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



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

Alflexil Tablet 1 Glucosamine sulfate - 1000 mg, Chondroitin sulfate - 500 mg, 
MSM (Methylsulfonylmethane) - 200 mg, Collagen - 200 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 08.02.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Almoks Şərbət 100 ml

Linum usitatissimum seed liquid extract-13,2 ml; Plantago major 
leaf liquid extract- 6 ml;Glycyrrhiza glabra root liquid extract- 10 

ml;Acorus calamus root liquid extract-4 ml;Hypericum perforatum 
herb liquid extract- 4 ml;Foeniculum vulgare seed  liquid extract- 

4 ml;Tilia cordata flower liquid extract- 6 ml.

Sucrose, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 10.02.2021 Müsbət

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

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

AltaDe3 Damcı 10 ml Vitamin D (cholecalcopherol) - 10 mcg(400 İU) Medium chain tryglycerides Pharmanova d.o.o Serbiya 02.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AltaDe 3 (məhlul-damcı, 10 ml) 
adlı məhsul (Seriya nömrəsi:0111020, istehsal tarixi: 01.10.2020, 
son istifadə tarixi: 01.10.2023)  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.

Anfolak Şərbət 150 ml № 1
Althaéa officinális flower liquid extract-100 mg, Malva sylvestris 
leaf extract-50 mg, Thymus vulgaris herb liquid extract-50 mg, 

Tilia cordata leaf extract-50 mg

Sucralose, Glycerine, Potassium 
sorbate, Orance Flavour,Deonized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ANFOLAK(şərbət, 150 ml) adlı  
məhsul ürək- damar sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Anioscrub 85 NPC məhlul 1 l ethanol 70%

propan-2-ol (ethanol denaturated) 
1.74%,  moisturizing 0.48%,  protector 

0.20%, emollient agents 0.14%, 
moisturizing0.06%, water 27.38%

Laboratoires Anios Fransa 21.01.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Anioscrub 85 NPC, 1l məhlul, plastik 
qabda”, adlı məhsul əllərin ovma texnikası ilə gigiyenik və cərrahi 

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

Antidep örtüklü tablet 3 x 10

St. Jhons Wort dry extract (Hyperici extractum siccum 3,5-6:1, 
extraction solvent: 60 % m/ m ethanol) - 180 mg, Magnesium 
(Magnesium oxide 100 mg) - 60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 3 mg

Pregelatinized corn starch, 
Crosspovidone, Copovidone(Kollidon 

VA64), Microcrystalline cellulose, 
Calcium hydrogen phosphate, 

Croscarmellose sodium, Colloidal silicon 
dioxide, Calcium stearate; coating- 

Opadry white (hypromelosis, titanium 
dioxide, polydextrose, talc, 

maltodextrin, triglycerides), Opadry 
green (hypromelosis, titanium dioxide, 

lactose monohydrate, polyethylene 
glycol, triacetin, Tartrazine Alüminium 
lake, Brilliant blue FCF lake), TopMill 

yellow (microcrystalline cellulose, 
titanium dioxide, quinoline Yellow Lake 

E 104), Lactose monohydrate, 
Polyethylene glycol.

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antidep ( örtüklü tablet, № 30) 
adlı məhsul (Seriya nömrəsi:LL01007 , istehsal tarixi: 01.12.2020, 
son istifadə tarixi: 01.12.2023) 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.

Antidep örtüklü tablet 3 x 10

St. Jhons Wort dry extract (Hyperici extractum siccum 3,5-6:1, 
extraction solvent: 60 % m/ m ethanol) - 180 mg, Magnesium 
(Magnesium oxide 100 mg) - 60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 3 mg

Pregelatinized corn starch, 
Crosspovidone, Copovidone(Kollidon 

VA64), Microcrystalline cellulose, 
Calcium hydrogen phosphate, 

Croscarmellose sodium, Colloidal silicon 
dioxide, Calcium stearate; coating- 

Opadry white (hypromelosis, titanium 
dioxide, polydextrose, talc, 

maltodextrin, triglycerides), Opadry 
green (hypromelosis, titanium dioxide, 

lactose monohydrate, polyethylene 
glycol, triacetin, Tartrazine Alüminium 
lake, Brilliant blue FCF lake), TopMill 

yellow (microcrystalline cellulose, 
titanium dioxide, quinoline Yellow Lake 

E 104), Lactose monohydrate, 
Polyethylene glycol.

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antidep ( örtüklü tablet, № 30) 
adlı məhsul (Seriya nömrəsi:LL02002, istehsal tarixi: 01.12.2020, 
son istifadə tarixi: 01.12.2023) 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.



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

Antidep örtüklü tablet 3 x 10

St. Jhons Wort dry extract (Hyperici extractum siccum 3,5-6:1, 
extraction solvent: 60 % m/ m ethanol) - 180 mg, Magnesium 
(Magnesium oxide 100 mg) - 60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 3 mg

Pregelatinized corn starch, 
Crosspovidone, Copovidone(Kollidon 

VA64), Microcrystalline cellulose, 
Calcium hydrogen phosphate, 

Croscarmellose sodium, Colloidal silicon 
dioxide, Calcium stearate; coating- 

Opadry white (hypromelosis, titanium 
dioxide, polydextrose, talc, 

maltodextrin, triglycerides), Opadry 
green (hypromelosis, titanium dioxide, 

lactose monohydrate, polyethylene 
glycol, triacetin, Tartrazine Alüminium 
lake, Brilliant blue FCF lake), TopMill 

yellow (microcrystalline cellulose, 
titanium dioxide, quinoline Yellow Lake 

E 104), Lactose monohydrate, 
Polyethylene glycol.

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antidep ( örtüklü tablet, № 30) 
adlı məhsul (Seriya nömrəsi:LL02001 , istehsal tarixi: 01.12.2020, 
son istifadə tarixi: 01.12.2023) 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.

Apofer Şərbət 125 ml Herba Flora MMC Azərbaycan 16.02.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


         “Medistyle MMC” şirkətinin 18.12.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Republikasının “Herba Flora 

MMC” şirkətinin istehsalı olan Apofer (şərbət, 125 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, məhlulun həcmi (100 ml) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 
uyğun gəlmir. Belə ki, məhsulun sənədlərində və qablaşdırma 

üzərində həcmlə bağlı müxtəlif məzmunlu məlumatlar verilmişdir ki, 
bu uyğunsuzluq ekspertiza prosesinin aparılma qaydalarına ziddir.

    Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə 

doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Ateroklefit® Bio Kapsul 4 x 15

Dioscorea Opposita rhizomata dry extract, Dioscorea Nipponica 
Makino rhizomata dry extract - 150 mg, Trifolium prataense herb 

dry extract (the amount of flavonoids converted into rutin not 
less than 1.4%) - 35 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 35 mg, 
Niacine (as Nicotinic acid) - 10 mq NE, Crataegus sanguinaeae 

flower and folium  dry extract (the amount of flavonoids 
converted into rutin not less than 3%) - 5 mg, Rutin - 2 mg

Colloidal silica dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatine, Iron oxide, Titanium 

oxide
Evalar QSC Rusiya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ateroklefit® Bio (kapsul № 60) 

adlı məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Ateroklefit® Bio Kapsul 2 x 15

Dioscorea Opposita rhizomata dry extract, Dioscorea Nipponica 
Makino rhizomata dry extract - 150 mg, Trifolium prataense herb 

dry extract (the amount of flavonoids converted into rutin not 
less than 1.4%) - 35 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 35 mg, 
Niacine (as Nicotinic acid) - 10 mq NE, Crataegus sanguinaeae 

flower and folium  dry extract (the amount of flavonoids 
converted into rutin not less than 3%) - 5 mg, Rutin - 2 mg

Colloidal silica dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatine, Iron oxide, Titanium 

oxide
Evalar QSC Rusiya 03.02.2021 Müsbət

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

adlı məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Atmosil Kapsul 1 x 15

Boswellia serrata resin dry extract ( boswellic acids ≥65%) - 150 
mg, Passiflora edulis fruit dry extract - 110 mg, Euphrasia 

officinalis flower dry extract - 83 mg, Quercetine - 20 mg, Pinus 
sylvestris bark dry extract - 20 mg, Hedera helix leaf dry extract - 
17 mg, Pterostilbene - 20 mg, Lycopene - 10 mg, Haematococcus 

pluvialis powder (astaxanthin ≥5%) - 10 mg

Magnesiun stearate, Titanium dioxide, 
Gelatin, Azorubine, Patent Blue V Silvanols MMC Latviya 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən ATMOSİL (kapsul, № 15) adlı məhsul tənəffüs 

sisteminin funksional vəziyyətini yaxşıllaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Bemory Kids / Bemori Uşaqlar 
Üçün Oral məhlul 10 x 10 ml Lyophilized royal jelly - 100 mg, Cytidine - 5 mg, Uridine - 3 mg, 

Vitamin C - 80 mg, Omega 3 (DHA) - 75 mg

Water, Glycerin, Sodium 
carboxymethylcellulose, Potassium 

sorbate, Cola liquid flavor, Sucralose, 
Sodium benzoate, Colloidal silica, 

Magnesium stearate

Pharmalink S.L. İspaniya 02.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bemory Kids / Bemori Uşaqlar 

Üçün (oral məhlul №10ml x 10) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: 2001 , 
istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2023)   beyin 
fəaliiyətini 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.



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

Benefit-BS Tablet 1 Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitine sulphate - 400 mg, 
Methylsulfonylmethane - 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal LTD. ŞTİ Türkiyə 28.12.2020 Müsbət

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

məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:a)Qablaşmada "istifadə qaydası" rəyə uyğun qeyd edilsin.
b)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndində "uşaqlar" yazısı ləğv edilsin.

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

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

Gelatin, Magnesium stearate (E 470b), 
Silicon dioxide (E 551), Titanium dioxide Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 26.01.2021 Müsbət

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

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bio-bon Şərbət 125 ml

Rosa canina fruit  liquid extract   – 8 ml; Thymus vulgaris herb  
liquid extract – 5 ml.



Ribes nigrum fruit juice– 12 ml, Rubus 
caesius fruit juice – 10 ml; Diospyros 

kaki fruit juice – 7 ml; Beta vulgaris root 
juice – 4 ml, distilled water, sucrose, 

citric acid (E330), pectin (E440), sodium 
benzoate (E211), glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİO-BON(şərbət, 125 ml) adlı  

məhsul atioxidantların təbii mənbəsi kimi tövsiyə olan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Bio-Enterik Şərbət 125 ml
Calendula officinalis flower liquid extract- 20 ml; Fragaria vesca 

leaf liquid extract-20 ml.
distilled water, sucrose, citric acid 

(E330), pectin (E440), sodium benzoate 
(E211), glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 19.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-Enterik(şərbət, 125 ml) adlı  

məhsul mədə-bağırsaq sistemində turşuluğun səviyyəsini və 
peristaltikanı 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.

Biofiton "Qadın Sağlamlığı" Tablet 6 x 10

Rhizoma cum radicibus Valerianae - 10 %, Folia Visci albi - 10 %, 
Herba Chelidonii - 9 %, Herba Origani - 9 %, Herba Leonuri - 

7%, Flores Calendulae - 6 %, Herba Bursae pastoris - 6 %, Folia 
Farfarae - 6 %, Rhizomata Calami - 6 %, Folia Uvae ursi - 6 %, 

Herba Meliloti - 6 %, Flores Chamomillae - 6 %, Folia Betulae - 5 
%, Herba Salviae - 5 % 

Calcium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose or 

Carboxymethylcellulose
MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 29.01.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Qadın Sağlamlığı" (tablet  
№60) adlı məhsul qadınlarda sidik-cinsiyyət sisteminin funksiyalarını 
normallaşdıran vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji 
və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 
dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində 

olan "Chelidonium", "Viscum album" və "Melilotus officinalis" bitkiləri 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkibində istifadə üçün 
qadağa olunan dərman bitkiləri və onların emal  məhsulları 

siyahısına daxildir (bax əlavə 2). 

Biofiton "Sağlam Böyrəklər" Tablet 6 x 10

Herba Equiseti arvensis- 12,0 %, Flores Sambuci nigre- 12,0 %, 
Herba Polygony avicularis-11,0 %, Flores Chamomillae- 11,0 %, 
Herba Meliloti-11,0 %, Herba Bidentis-11,0 %,  Folia Uvae ursi-

10,0 %, Folia Minthae piperitae-10,0 %, Fructus Anethi 
graveolentis- 9,0 %, 

calcium stearate, 
hydroxypropylmethylcellulose or 

carboxymethylcellulose
MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 05.02.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Biofiton "Sağlam 

Böyrəklər"(tablet, № 60) adlı  məhsul böyrəklərin və sidik-cinsiyyət 
orqanları funksiyalarının normalaşdırılması üçün tövsiyə olunan  
preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji 
və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 

dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən onun tərkibində 
BFMQƏ-də istifadəsi qadağan olunan bitki mənşəli inqredient(Herba 

Meliloti) mövcuddur(bax Əlavə 2).

Bio-stress Şərbət 125 ml

Melissa officinalis leaf liquid extract -14 ml;Mentha piperita leaf 
distillate-10 ml;Foeniculum vulgare fruit distillate-8 ml;Anisum 
vulgare fruit distillate- 8ml;Tilia cordata flower liquid extract- 6 

ml.

sucrose, citric acid, pectin, sodium 
benzoate, glycerin, purified distilled 

water
Herba Flora MMC Azərbaycan 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-stress(şərbət, 125 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.



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

Biyan İmmunovit Şərbət 150 ml

Glycyrrhiza glabra radix et rhizoma extractum spissum-16,2 ml; 
Echinácea purpúrea herba extractum spissum-10,8 ml; Rosa 

canina  fructus extractum spissum- 10,8 ml; Silybum marianum 
fructus extractum spissum-10,8 ml;Trifolium pratense floris 

extractum spissum-5,4 ml.

tinctura Crataegi et Juglandis, sucrose, 
purified water. Biyan Products MMC Azərbaycan 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyan İmmunovit(şərbət, 150 ml) 
adlı  məhsul(Seriya nömrəsi:  020001, istehsal tarixi: 24.06.2020, 

son istifadə tarixi: 24.06.2022)  immun sistemin fəaliyyətini 
gücləndirmək 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:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         3)Ekspertizaya təqdim olunmuş nümunədə məlumatlar 
sonuncu rəyə uyğun olaraq göstərilməmişdir.

Blokalin Şərbət 150 ml

Glycine - 75 mg, Melissa officinalis leaf extract - 50 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 20 mg,Tilia cordata blossom extract - 20 

mg, Lavandula officinalis blossom extract - 20 mg, Crataegus 
Laevigata fruit extract - 20 mg

Mint aroma, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blokalin (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

vasitəsi deyil.

Botamin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Gamma Aminobutyric acid - 125 mg, Glycine - 75 mg, Glutamine - 
100 mg, Magnesium (as Magnesium sulphate - 100 mg) - 20.2 
mg, Pyridoxine (Vitamin B6)(as Pyridoxine hydrochloride - 0.5 

mg) - 0.41 mg

Potassium sorbate, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 10.02.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd:Qablaşmada və təlimatda tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

Bremax Tablet 1 Euro Plus Ukrayna 03.02.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Breyom daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 100 mg, Glutamic acid - 50 
mg, Glycine - 50 mg, L-carnitine - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium citrate) - 50 mg, Pyridoxine (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 100 mcg

Deionized water, Xanthan Gum, Citric 
Acid, Raspberry Flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Breyom (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: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Brocsevin Şərbət 150 ml

Honey - 0.5 g, Thymus serpyllum - 0.25 ml, Drosera rotundifolia - 
0.25 ml, Tolu balsam resin (Myroxylon toluifera) - 0.25 ml, 

Althaea officinalis - 0.125 ml, Liquorice (Glycyrrhiza glabra) - 0.20 
ml, Ribes nigrum - 0.1 ml, N-acetylcysteine - 0.25 g, Eucalyptus 

globulus -  0.07 ml, Lemon (Citrus limon) -  0.07 ml

Water, Glucose Syrup, Fructose Syrup, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 

Citric Acid
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.02.2021 Müsbət

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

məhsul tənəffüs yollarının funksiyalarını normallaşdırmaq və 
öskürəyi yüngülləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Qeyd: ərizəçinin müraciətinə əsasən rəyin tərkib və istifadə 
qaydasında müvafiq düzəlişlər edilərək rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni 

qalmaqla rəy dəyişdirilir.

CalciGol Şərbət 125 ml
Calcium carbonate - 300 mg (120 mg elemental Calcium), 

Cholecalciferol - 200 IU, Magnesium hydroxide - 10 mg, Zinc (as 
Zinc gluconate) - 3 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 

Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 29.01.2021 Müsbət

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

məhsul kalsium və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Calcium D3 Forte Tablet 6 x 10 Calcium carbonate - 1736 mg (Calcium 625 mg), Cholecalciferol - 
4 mg (Vitamin D3 10 mcg)

Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, 
Talc, Magnesium salts of fatty acids, 

Cross-linked Sodium 
carboxymethylcellulose

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcium D3 Forte (tablet, №60 - 
seriya nömrəsi: 02110820, istehsal tarixi: 31.08.2020, son istifadə 
tarixi: 30.08.2023) adlı məhsul kalsium mineralı və D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Calmen Tablet 3 x 10

Magnesium (as Magnesium oxide) - 200 mg, Lemon balm 
(Melissa officinalis) 4% dry extract - 150 mg, Hawthorn 

(Crataegus monogyna) leaf, flower and stem dry extract - 150 
mg, St. Johns Wort (Hypericum perforatum) extract - 100 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 5 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 
Vegetable grade stearic acid, Vegetable 

grade magnesium stearate, Ethyl 
cellulose, Hydroxypropilmethylcellulose, 

Glycerin pheur vegetable grade, 
Medium chain triglycerides, Oleic acid, 

Ammonium hydroxide, Sodium alginate, 
Purified stearic acid

SIA "Primea" Latviya 12.02.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: "Melissa officinalis" bitkisinin adı Azərbaycan dilinə düzgün 

tərcümə edilsin.



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

Çaytikanı Yağı məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil (Sea buckthorn oil) - 100 % 
(carotenoids no less than- 25 mg%) yoxdur Solnse Altaya Rusiya 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 ml) 

adlı məhsul ürək-damar və həzm sistemi xəstəliklərinin 
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. 

Cefasel 100 nutri Tablet 1 x 20 Sodium selenite-0,219 mg(eqv. to 100 mcg Selenium) Sucrose, Mannitol, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium salts of fatty acids Cefak KG Almaniya 29.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cefasel 100 nutri(tablet  №  20) 
adlı  məhsul  selen mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: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.

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

microcrystalline cellulose,dicalcium 
phosphate, hydroxypropyl methyl 

cellulose,calcium carbonate,  cross-
linked sodium carboxy methyl cellulose, 
powdered cellulose, magnesium salts of 
fatty acids, silicon dioxide, polyethylene 

glycol, maltodextrin, corn starch, 
sucrose.

Cefak KG Almaniya 29.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cefavit D3 1000 BV(prtüklü tablet  
№  60) adlı  məhsul D3 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
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.


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

kompleksi

örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, 
Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, 
Biotin - 62.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Pantothenic acid - 7.5 

mg, Niacinamid - 20 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 
mg, Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin B12  - 2.5 mcg, Calcium - 162 
mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, 

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

Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon 

dioxide, Opadry II blue 47U105001

Pfizer Consumer Manufacturing 
İtaly S.R.L İtaliya 01.02.2021 Müsbət

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

from A to Zinc  / Centrum® A-dan Sinkə qədər multivitamin 
kompleksi (tablet, №30, Seriya nömrəsi: EE4441, istehsal tarixi: 

22.10.2020, son istifadə tarixi: 22.10.2022) adlı məhsul bəzi vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Centrum® Silver Multivitamin 
complex from A to Zinc 

(Centrum® Silver multivitamin 
kompleksi A-Sinkə qədər)

örtüklü tablet 1

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-α-
Tocopheryl acetate) - 18 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin K - 30 
mcg, Vitamin C - 120 mg, Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, 
Pantothenic acid - 9 mg, Niacinamide - 24 mg, Vitamin B1 - 1.65 

mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 2.1 mg, 
Vitamin B12 - 3 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, 

Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 2.1 mg, Magnesium - 
100 mg, Manganese - 2 mg, Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 

30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon 

dioxide, Opadry II Grey 47U175002

Pfizer Consumer Manufacturing 
İtaly S.R.L İtaliya 02.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Centrum® Silver Multivitamin complex from A to 

Zinc (Sentrum® Silver multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər) 
(tablet, № 30) (Seriya nömrəsi: EH5224 , istehsal tarixi: 

07.10.2020, son istifadə tarixi: 07.10.2022) adlı məhsul 50 yaşdan 
yuxarı şəxslər üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Chondrocol Kapsul 4 x 15

Glucosamine sulfate - 375 mg, Chondroitin sulfate - 50 mg, 
Collagen - 200 mg, Methylsulfonylmethane - 125 mg, Cetyl 
myristoleate - 25 mg, Boswellia serrata - 50 mg, Turmeric 

(Curcuma longa) extract - 100 mg

Maltodextrin clintose, Magnesium 
stearate, Gelatin Alfa Vitamins Laboratories Inc ABŞ 11.02.2021 Müsbət

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

məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi xüsusiyyətləri  rəyə 
uyğun olaraq göstərilməsi və ya "istifadəsinə göstərişlər"bəndində 
"aşağıda göstərilən hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" 

ifadəsini əlavə etmək zəruriyət kəsb edir.

Cinkobevit Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml

Thiamin (as Thiamine Hydrochloride) - 0.35 mg, Riboflavin (as 
Riboflavin Sodium Phosphate) – 0.45 mg, Nicotinamide - 5 mg, 
Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate) - 1 mg, Pyridoxine 

(as Pyridoxine Hydrochloride) – 0.5 mg,  Cyanocobalamine - 0.75 
mcg,  Zinc (as Zinc Sulfate Monohydrate) - 3 mg,  Selenium (as 

Sodium Selenite) - 13 mcg

Deionized water, Xanthan Gum, Citric 
Acid, Raspberry Flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose  

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cinkobevit (məhlul 50 ml) adlı 

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

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





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

Clogen Forte toz 1

Glucosamine Sulfate - 1000 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, 
Chondroitin Sulfate - 425.5 mg, Boswellia serrata gum resin 

extract - 150 mg, Hydrolyzed collagen - 200 mg, Zinc gluconate 
(Zinc 10 mg)) - 70,70 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 60 mg, 
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol) - 40 mg, Sodium Hyaluronate - 
40 mg, Copper Sulphate (Copper 1 mg) - 7,14 mg, Magnesium 

Oxide (Magnesium 4 mg) - 6,60 mg, Manganese Sulfate 
(Manganese 2 mg) - 5,48 mg, Folic acid - 0,40 mg, Sodium 

selenite (Selenium 0.12 mg) - 0,26 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 0,01 mg, Vitamin B12 (as Methylcobalamin) - 

0 005 mg  

Maltodextrin, Strawberry flavouring, 
Stevia rebaudiana leaves dry extract, 

Citric acid

Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Clogen Forte (toz, saşe №20) adlı 

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

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

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

Cvital forte Fışıldayan tablet
1 pl flakonda 20 
sayda fışıldayan 

tablet 

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

55 mcg elemental selenium).

citric acid, sodium hydrogen  
carbonate,sorbitol, orance flavouring, 
beta carotene powder(maltodextrine, 
gum arabic, sucrose,medium chain 

triglycerides, sodium ascorbate, mixed 
tocopherols, silicon dioxide, natural beta 

carotene), acesulfam K, aspartame, 
mandarin flavouring.

PEZ Production Europe Kft Macarıstan 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cvital forte( fışıldayan tablet  №  

20) adlı  məhsul C vitaminİ,sink və selen mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

D3 active Denk / D3 aktiv Denk Tablet 5 x 20 Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 25 mcg (1000 IU) 

Calcium phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Gum Arabic, Sugar, Powder 
cellulose, Silicon dioxide, Corn starch, 

Magnesium salts from fatty acids, 
Medium-chain triglycerides, Tocopherol, 

Soy oil

Artesan Pharma GmbH&Co.KG  
(for DENK PHARMA GmbH & 

Co. KG, Germany)
Almaniya 15.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3 active Denk  (tablet №100) 

adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

D3 junior Denk / D3 uşaqlar 
üçün Denk Tablet 4 x 25 Vitamin D3 (as Cholecalciferol)

Mannitol, Maize starch, Talc, 
Carboxymethyl cellulose, Powder 

cellulose, Colloidal anhydrous silica, 
Polyethylene glycol, Tocopherol-rich 

extracts (consisting of colloidal 
anhydrous silica, tocopherols and soya 

oil)

Artesan Pharma GmbH&Co.KG  
(for DENK PHARMA GmbH & 

Co. KG, Germany)
Almaniya 15.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3 junior Denk (tablet №100) adlı 

məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Dekal+K2 Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 10 ml Cholecalciferol 1 Mio IU / g (eq. to 50000 IU Vitamin D3), 

Menaquinone-7 - 46.294 mg (eq. to 208.323 mcg Vitamin K2)
DL-Alpha Tocopheryl Acetate, 

Sunflower Oil
AD Medline Sağlık Ürünleri San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekal+K2 (daxilə qəbul üçün 

məhlul - damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 və K2 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.

Dekol məhlul 4 x 5 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50 000 IU Sunflower oil, DL-alpha tocopheryl 
acetate

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekol (məhlul 5 ml №4) adlı 

məhsul  D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

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

Deltona daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Cholecalciferol 1 Mio IU / g (equiv. to 50000 IU Vitamin D3) - 50 
mg

DL-Alpha Tocopheryl Acetate, 
Sunflower Oil

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.02.2021 Müsbət

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

- damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Demaks daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (2 drop - 400 IU) Rosehip fruit extract (solvent vegetable 
oil), Vitamin E

SIA  L.E.V. (EKSTRAKTU 
RUPNİCA) (for Solepharm LTD) Latviya 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demaks (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: D vitamininin dozasının qablaşma üzərində düzgün 

göstərilməsi (50 000 IU) zəruridir.

Demaks Caps Kapsul 2 x 15 Vitamin D3 0.1 MIU/g - 4 mg (Vitamin D3 400 IU) Inulin, Magnesium stearate, Gelatine Lotos Pharma Ltd. Latviya 10.02.2021 Müsbət

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

DemiKar Şərbət 120 ml Oxygen - 2.5 mg, L-carnitine - 100 mg, Glycine - 10 mg
Deionized water, Xanthan gum, 

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

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

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Denogab Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 150 mg; Glycine- 50 mg; 
Inositol-  40 mg; Ginkgo biloba leaves dry extract-(eqv.7,2 mg of 

flavone glycosides and 1,8 mg of terpen lactone)- 30 mg; L-5 
hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed extract)- 30 

mg 

Talc, Silicon dioxide ,Corn strach, 
Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin (capsula shell).

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.02.2021 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Denora Forte Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 2 x 7 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 4.74 mg (1 drop - 400 IU) Spinach leaf extract 3:5 (solvent 

vegetable oil), D-α-tocopherylacetate
SIA  L.E.V. (EKSTRAKTU 

RUPNİCA) (for Solepharm LTD) Latviya 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denora Forte  (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 14 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 Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1.4 mg (56 000 IU) (5 mcg per drop) Rosehip fruit extract 10:1, Vitamin E (as 
D-alpha tocopheryl acetate) SIA L.E.V. Latviya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denora-3 (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd1: Qablaşma üzərində 10 ml-də məhsulun dozası düzgün qeyd 

olunsun: 1250 mcg /  50 000 IU
Qeyd2: İstehsalçı tərəfindən yenidən təqdim edilmiş sənədlərə 

əsasən "Qeyd1" əsassız hesab olunur və rəy nömrəsi, tarixi 
saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Denoserra Kapsul 3 x 10 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin- 2 mg (300 EAU), 
Serratiopeptidase - 60 mg (120 000 IU/g), Pancreatin - 150 mg

Calcium Stearate, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin 

(capsule)

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 02.02.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Qablaşdırma üzərində tərkib istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə dair sənədə əsasən göstərilməlidir.

Denskard Tablet 3 x 10

L-Carnitine - 500 mg, White willow bark (Salix alba L.) dry extract 
(standardized 0.3% as salycilic derivatives calculated as salicin) - 
300 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Quercetin 98% (extracted from 

Sophora japonica L., leaf) - 20 mg (of which Quercetin – 19.6 
mg)

Dicalcium phosphate, Cellulose, 
Acetylated starch,  Hydroxypropyl 

cellulose, Talc, Magnesium salts of fatty 
acids, Silicon dioxide, Glycerol, Shellac 

with Ammonium hydroxide, Iron oxides, 
Titanium dioxide

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 17.02.2021 Müsbət

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

məhsul  orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

De-press Kapsul 2 x 15

Valeriana officinalis root extract - 80 mg, Melissa officinalis 
stem,leaf  extract - 80 mg, Hypericum perforatum flower extract - 

20 mg, Crocus sativus flower extract - 10 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 56.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1.4 mg, L-tryptophan - 200 mg

Silicon dioxide, Dicalcium phosphate, 
Magnesium stearate, Gelatin, Titanium 

dioxide
Simply You Pharmaceuticals Çex respublikası 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən De-press (kapsul,  № 30) adlı  
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

vasitəsi deyil.    
Qeyd:a)Tərkib və yaş həddi rəyə uyğun qeyd edilsin.

b)"Valeriana officinalis və Melissa officinalis" bitkilərinin Azərbaycan 
dilində tərcümələri düzgün qeyd edilsin

Detodel+K2 Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 10 ml Cholecalciferol 1 Mio IU / g (eq. to 50000 IU Vitamin D3), 

Menaquinone-7 - 46.294 mg (eq. to 208.323 mcg Vitamin K2)
DL-Alpha Tocopheryl Acetate, 

Sunflower Oil
AD Medline Sağlık Ürünleri San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detodel+K2 (daxilə qəbul üçün 
məhlul - damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 və K2 vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Devrona Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Cholecalciferol 1 Mio IU / g (equiv. to 50000 IU Vitamin D3) - 50 
mg

DL-Alpha Tocopheryl Acetate, 
Sunflower Oil

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.02.2021 Müsbət

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

məhlul - damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

D-Force Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Chloecalciferol (Vitamin D3) - 50.000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Force (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.



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

Diapeps Daxilə qəbul üçün məhlul 125 ml Fungal diastase-25 mg; Pepsin--5 mg. Deionized water,  Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 03.02.2021 Müsbət

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

məhlul, 125 ml)adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Disurinorm Kapsul 2 x 15
 Saw palmetto(Serenoa repens) fruit  extract - 106,7 mg, 

Aesculus hippocastanum dry extract  - 166,67mg, Cucurbita pepo 
dry extract - 210, 0 mg,Urtica dioica root dry extract - 125 mg.

bovine gelatine(capsula shell), 
magnesium stearate.

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 01.02.2021 Müsbət

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

məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

D-Power Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Chloecalciferol (Vitamin D3) - 50.000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Power (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.

Duovit Men / Duovit kişilər üçün Tablet 1

Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg, 
Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, 

Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 30 mg, Niacin - 20 mg, 
Pantothenic acid - 6.4 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, 
Zinc - 15 mg, Iron - 10 mg, Copper - 2 mg, Iodine - 150 mcg,  

Magnesium - 100 mg, Manganese - 3.5 mg

Microcrystalline cellulose, Cellactose, 
Calcium carbonate 90 S, Magnesium 
stearate, Polyvinylpolypyrrolidone, 

Stearic acid, Opadry White, Colour Blue 

KRKA d.d. Sloveniya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duovit Men / Duovit kişilər üçün 
(tablet, №30 - seriya nömrəsi: NK2596, istehsal tarixi: 01.09.2020, 
son istifadə tarixi: 01.09.2022) adlı məhsul kişilər 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.

Duovit Women / Duovit qadınlar 
üçün Tablet 1

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

Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, Niacin - 18 mg, 
Pantothenic acid - 5.0 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, 
Zinc - 15 mg, Iron - 14 mg, Calcium - 450 mg, Iodine - 150 mcg, 

Magnesium - 50 mg

Povidone, Polyvinylpolypyrrolidone, 
Magnesium stearate, Stearic acide, 

Opadry White, Colour quinoline yellow, 
Colour Allura red

KRKA d.d. Sloveniya 03.02.2021 Müsbət

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

üçün (tablet, №30 - seriya nömrəsi: NK3230, istehsal tarixi: 
01.10.2020, son istifadə tarixi: 01.10.2022) adlı məhsul kalsiumun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Elastibone toz 1
Glucosamine sulfate - 1300 mg, Chondroitin sulfate - 1000 mg, 

MSM (Methylsulfonylmethane) - 400 mg, Calcium gluconate - 400 
mg, Vitamin D3 - 400 IU

Maltodextrin, Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Orange flavor

GH YILDIZ İLAÇ VE KOZMETİK 
SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. Türkiyə 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elastibone (toz, saşe № 30) adlı 

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

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

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

Enema Adult / Enema Böyüklər 
üçün Rektal Birdəfəlik İmalə 6,75 q x 6

Aqua q.s.100, Glycerin 90-95%, Camomile (Roman) Powder 
Extract 0.5-1.0%, Malva (Mallow) Powder Extract 0.5-1.0%, 

Methyl Hydroxybenzoate 0.1-0.2%
Göstərilməyib

Turkuaz Sağlık Hızmetleri 
Medical temizlik Kimyasal 
Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Türkiyə 12.02.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Enema Adult / Enema Böyüklər üçün 
üçün, 6,75 q x 6 rektal birdəfəlik imalə adlı məhsul tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən qəbizliyin qısa müddətli müalicəsində tövsiyə 

olunan dərman vasitəsidir. Bu məhsulun tərkibi ilə eyni olan dərman 
vasitəsi Azərbaycanda dövlət qeydiyyatina alınıb və Azərbaycan 

Respublikasının dövlət reyestrında mövcuddur.

Enema Baby / Enema Uşaqlar 
üçün Rektal Birdəfəlik İmalə 2,25 q x 6

Aqua q.s.100, Glycerin 90-95%, Camomile (Roman) Powder 
Extract 0.5-1.0%, Malva (Mallow) Powder Extract 0.5-1.0%, 

Methyl Hydroxybenzoate 0.1-0.2%
Göstərilməyib

Turkuaz Sağlık Hızmetleri 
Medical temizlik Kimyasal 
Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Türkiyə 12.02.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Enema Baby / Enema Uşaqlar üçün, 
2,25 q x 6 rektal birdəfəlik imalə adlı məhsul tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən qəbizliyin qısa müddətli müalicəsində tövsiyə 
olunan dərman vasitəsidir. Bu məhsulun tərkibi ilə eyni olan dərman 

vasitəsi Azərbaycanda dövlət qeydiyyatina alınıb və Azərbaycan 
Respublikasının dövlət reyestrında mövcuddur.

Enser Forte Kapsul 3 x 10

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

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

mg), Rutin (Rutoside) - 50 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.02.2021 Müsbət

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

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

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


Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənəd) uyğun olaraq qeyd edilsin.

Enzimaza Forte örtüklü tablet 5 x 10

Pancreatine - 200 mg (eq.to 6600 USP units lipase, 40000 USP 
units amylase and 40000 USP units protease), Carica papaya fruit 

extract - 120 mg (eq.to 6000 units Papaine), Sophora japonica 
seeds extract (98%troxerutin) - 100 mg, Ananas comosus fruit 

extract - 90 mg (eq.to 80 GDU units Bromelaine), Try-05 - 48 mg 
(eq.to 115200 units trypsine and to 19200 units chymotrypsine)

Microcrystalline cellulose (E460), 
Magnesium stearate (E572), 

Croscarmellose sodium (E468), Sillicone 
dioxide (E551), Nutraficient brown 

114F265032

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 19.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzimaza Forte (tablet №50) adlı 
məhsul  müxtəlif orqan və sistemlərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 

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

Epam 4 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Valerianae officinalis rhizomata 
cum radicubus - 600 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 

mg, Betulae pendulae folia - 60 mg, Althaeae officinalis radices - 
60 mg, Inulae helenii rhizomata et radices - 60 mg, Hyperici 

perforati herba - 60 mg, Urticae dioicae folia - 60 mg, Maidis styli 
cum stigmatis - 60 mg, Menthae piperitae folia - 60 mg, Taraxaci 

officinalis radices - 60 mg, Achilleaea millefolii herba - 60 mg, 
Rosae majalis fructus - 60 mg, Mumijo - 60 mg

Glycerin (E 422), Ethyl alcohol, 
Potassium sorbate (E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Epam 4 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) (Seriya 

nömrəsi: 14, istehsal tarixi: 03.09.2019, son istifadə tarixi: 
02.09.2021) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 

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

deyil. 

EsColik Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit distillate- 9,2 ml
purified distilled water, sucrose, citric 
acid (E330), pectin (E440), sodium 
benzoate (E211), glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 16.02.2021 Müsbət

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

məhsul  uşaqlarda həzmi 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.

Estimul Kapsul 1

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

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

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Maltodextrine, Silicone Dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 01.02.2021 Müsbət

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

İmmun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 


Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin

Eye Look Kapsul 3 x 10

Blueberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract - 200 mg, Lutein - 10 
mg, Sodium selenite (Selenium - 45.7 mcg) - 100 mcg, Ginkgo 

biloba leaf extract - 30 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 
1.64 mg) - 2 mg, Retinol acetate (Vitamin A - 0.87 mg) - 1 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg

Microcrystalline cellulose, Sodium 
benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

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

məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.    

Farmachol Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml

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

0.56 mg;Peppermint(Mentha piperita) hydroalcoholic extract-0.45 
mg; Greater Celandine(Chelidonium majus) whole plant 

hydroalcoholic extract- 0,41 mg; Artichocke( Cynara scolymus) 
leaves hydroalcoholic extract-0.26 mg

mövcud deyil ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 16.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  FARMACHOL(daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: 01060 , istehsal 
tarixi: 01.11.2020, son istifadə tarixi: 01.11.2023)  həzm prosesini 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Faroenzym HB Tablet 2 x 10 Diastase Fungal (1:800) - 100 mg, Papain - 60 mg, Activated 
charcoal - 75 mg

Sugar, Lactose, Calcium phosphate, 
Mİcrocrystallyne cellulose, 

Polyvinilpyrrolidone, Cellulose gum, 
Magnesium stearate, Silicium dioxide, 

Shellak

Aptiekas Produkcija SIA Latviya 29.01.2021 Müsbət

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

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

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

deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin adı və 

ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 
dəyişdirilir.

Faroenzym HB Tablet 2 x 10 Diastase Fungal (1:800) - 100 mg, Papain - 60 mg, Activated 
charcoal - 75 mg

Sugar, Lactose, Calcium phosphate, 
Mİcrocrystallyne cellulose, 

Polyvinilpyrrolidone, Cellulose gum, 
Magnesium stearate, Silicium dioxide, 

Shellak

Aptiekas Produkcija SIA Latviya 29.01.2021 Müsbət

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

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

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

deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin adı və 

ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 
dəyişdirilir.

Fat Metaboliser / Yağ 
Metabolizatoru Tablet 1

Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract 4:1 (40% Polyphenols, 
max 10% Caffeine) - 31.5 mg, Uva Ursi (Arctostaphylos uva-ursi) 
leaf extract 8:1 (20% Arbutin) - 12.5  mg, L-Carnitine L-Tartrate 
(68.2% L-Carnitine, 31.8% L-Tartrate) - 5.1 mg, Kola Nut (Cola 

acuminata) seed extract 5:1 (max 10% Caffeine) - 5  mg, 
Capsicum (Capsicum annuum) fruit extract 8:1 - 2.6 mg, 

Pyridoxine Hydrochloride (81.4% Pyridoxine 1.25 mg) - 1.71 mg, 
Chromium Picolinate (12.18% Chromium 100 mcg) - 0.822 mg

Dicalcium Phosphate, Microcrystalline 
Cellulose, Silicon Dioxide, Magnesium 

Stearate, Hydroxypropylmethylcellulose, 
Glycerine, Hydroxypropylcellulose

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett 

International Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasənFat Metaboliser / Yağ Metabolizatoru (tablet, № 

56) (Seriya nömrəsi: 75416502, istehsal tarixi: 13.09.2020, son 
istifadə tarixi: 13.09.2023) adlı məhsul çəkini tənzimləmək 

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

deyil.



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

Fernicsil Tablet 2 x 15 Iron gluconate – 235 mg, Folic acid – 350 mcg, Vitamin B12 – 4 
mcg, Vitamin C - 60 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
pheur vegetable grade, medium chain 

triglycerides, oleic acid, ammonium 
hydroxide, sodium alginate, purified 

stearic acid

SIA "Primea" Latviya 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fernicsil (tablet №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: İstifadə qaydaları və doza bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy 

nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Fitolaks Çeynəmə tablet 20

Senna (Cassia Senna) dry extract (the content of anthracene 
derivatives in terms of chrysophanic acid) - 105 mg, Apricot 
powder (Prunus armeniaca) - 170 mg, Plantain dry extract 

(Plantago lanceolate, Plantago major, Plantago media ) - 7.5 mg, 
Dill extract (Aneth graveolens) - 0.1 mg

Fructose, Croscarmellose sodium, Silicon 
dioxide colloidal, calcium stearate or 
Magnesium stearate, Natural flavor 

Strawberry, Microcrystalline cellulose

Evalar QSC Rusiya 01.02.2021 Müsbət

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

adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Fodium Tablet 1 Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 9 mcg,  
Potassium Iodide - 0.1963 mg (Equivalent of 150 mcg İodine)

Matricaria chamomilla extract, 
Microcrystalline cellulose (E460), 

Magnesium stearate (E572), Sillicone 
dioxide (E551), Brown Nutraficient 

114F265031

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fodium (tablet №50) (Seriya 

nömrəsi: 9341020 , istehsal tarixi: 01.10.2020, son istifadə tarixi: 
01.10.2023) adlı məhsul fol turşusu, B12 vitamini və yodun əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Foldiferin Kapsul 3 x 10 Iron II gluconate - 318 mg (eq. to 39.5 mg iron), Folic acid - 400 
mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg

Corn starch, Natural gelatin (capsule 
shell)

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foldiferin (kapsul, № 30) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin 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.

Fondomix / Fondomiks Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml x 10

Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit concentrate - 750 mg, Black 
Elderberry  (Sambucus nigra) fruit concentrate - 500 mg, 

Blackberry  (Rubus fruticosus) fruit concentrate - 375 mg, Royal 
jelly lyophilized powder - 200 mg, Barbados cherry (Malpighia 

emarginata) fruit extract powder - 150 mg

Raspberry flavor, Potassium sorbate (E 
202), Sodium benzoate (E 211), 

Deionized water, Palm syrup, Honey 
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix ( daxilə qəbul üçün 
məhlul, № 15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Fondosed Kapsul 1

Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, 

Humulus lupulus flower extract - 50 mg, Magnesium citrate - 256 
mg (eq.to 29 mg elemental Magnesium), Vitamin B6 (as 

Pyridoxine HCl) - 3 mg

Cellulose (E 460), Gelatin (Bovine 
gelatin), Magnesium stearate (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən 
Fondosed (kapsul,№30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

Forever Active Pro-B / Forever 
Aktiv Pro-B Kapsul 1

Bifidbacterium animalis ssp. lactis - 30 mg (5.2 billion CFU), 
Lactobacillus rhamnosus - 20 mg (1.15 billion), Lactobacillus 

reuteri - 10 mg (580 million CFU), Lactobacilus acidophylus - 8 
mg (580 million CFU), Bifidobacterium longum - 5 mg (200 million 

CFU), Bifidobacterium bifidum - 5 mg (290 million CFU)

Corn dextrin, Fructoooligosaccharides, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate, Titanium 

dioxide 

Biofarma S.p.A İtaliya 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Active Pro-B / Forever Aktiv Pro-B 
(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 3469-556, istehsal tarixi: 

12.12.2019, son istifadə tarixi: 31.12.2021) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində məlumat qeyd 

edilməlidir.

Forever Arctic Sea Kapsul 1 Omega 3 fatty acids - 1305 mg (EPA - 600 mg, DHA - 600 mg) 
(Fish oil, Calamari oil), Oleic acid (from Olive oil) - 300 mg

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, 
Lemon oil, Lime oil, D-alpha-tocopherol Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 29.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea (kapsul, №120) (Seriya 

nömrəsi: 270720A , istehsal tarixi: 21.05.2020, son istifadə tarixi: 
31.05.2024) adlı məhsul Yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Forever Argi+ toz 10 qr № 30

L-Arginine - 5.1 g (5 g), Ascorbic Acid - 84 mg (Vitamin C 80 mg), 
Menaquinone-7 - 8 mg (Vitamin K2 20 mcg), Cholecalciferol - 

2.24 mg (Vitamin D3 200 IU), Pyridoxine Hydrochloride - 1.505 
mg (Vitamin B6 1,4 mg), Cyanocobalamin - 0.275 mg (Vitamin 

B12 2.5 mcg), Folic Acid - 0.244 mg (200 mcg), Proprietary 
Forever® Fruit Blend (Grape Skin Extract (Vitis vinifera L.) - 43 
mg, Pomegranate Extract (Punica granatum L.) - 8.9 mg, Red 
Grape Extract (Vitis vinifera L.) - 8.9 mg,, Black Currant Juice 
Powder (Ribes nigrum L.) - 8.9 mg, Elderberry Juice Powder 

(Sambucus nigra L.) - 8.86 mg, Raspberry Juice Powder (Rubus 
idaeus L.) - 8.86 mg, Morello Cherry Juice Powder (Prunus 

cerasus L.) - 8.86 mg, Blackberry Juice Powder (Rubus fruticosus 
L.) - 8.86 mg, Blueberry Juice Powder (Vaccinium corymbosum 

L.) - 8.86 mg) – 114 mg

Citric Acid Acid, Maltodextrin, Natural 
Mixed Berry Flavor, Silicon Dioxide, 

Xylitol, D-Ribose,  Sucralose, 
Monopotassium Phosphate 

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 15.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Argi+ (1 paketin 

içərisində:toz,saşe № 30) adlı   məhsul(Seriya nömrəsi: 221119A , 
istehsal tarixi: 22.11.2019 , son istifadə tarixi: 22.11.2021)    

immuniteti möhkəmləndirmək üçüni 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:Ekspertizaya təqdim olunmuş nümunənin qablaşdırması 
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 olunmamışdır.

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

Carob powder, Silicon dioxide, Stearic 
acid, Croscarmellose sodium, Honey, 

Almond flavor
Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 12.02.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 100118B , istehsal tarixi: 10.01.2018, son istifadə tarixi: 
10.01.2022) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə  kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 

deyil. 
Qeyd:Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində məlumat qeyd 

edilməlidir

Forever Calcium Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 1000 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide, Dimagnesium malate) - 400 mg, Vitamin C (as 
Calcium ascorbate) - 60 mg, Zinc (as Zinc Glycinate chelate) - 6 

mg, Manganese (as Manganese Glycinate chelate) - 2 mg, 
Copper (as Copper Glycinate chelate) - 1 mg, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 20 mcg (800 IU)

Silicified Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Stearic acid, 

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

citrate

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 04.02.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 290120A , istehsal tarixi: 29.01.2020, son istifadə 
tarixi: 29.01.2024) 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.    

Fulor Boğaz üçün sprey 30 ml
Sea buckthorn(Hippophae rhamnoides) fruit extract-40%; 

Peanut(Arachis hypogaea) seed extract 28,57%; Propolis extract-
28,57 %

Aqua, Sodium chloride, Sodium 
Dihidrogen Phosphate Dihydrate(E-
339); Sodium Hidrogen Phosphate 

Dodecahydrate(E-339); Citric acid(E-
330); Potassium sorbate(E-202); 

Sodium Benzoate(E-211).

Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fulor(boğaz üçün sprey, 30 ml) 
adlı  məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin(istehsalçının təqdim 

etdiyi spesifikasiyaya uyğun olaraq) Azərbaycan dilində adlar 
düzgün təqdim olunmalıdır;

        2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş                “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə 

uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və rəyin bəndlərini əks
           etdirilməlidir.

FuMAX Şərbət 150 ml № 1 

Fucoidan - 100 mg, Naringenin - 100 mg, Aqualaria agallocha 
bark dry extract - 300 mg , Astaxantin - 2 mg, Royal jelly (Bee 
milk) - 1 mg, Vitamin C - 20 mg , Folic acid - 0.13 mg, Zinc(as  

Zinc gluconate) - 5 mg (34,8 mg) 

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

sorbate,  Trisodium citrate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.02.2021 Mənfi

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

məhsul tənəffüs  və immun sistemlərinin 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.

Gammafertil Tablet 6 x 10

L-carnitine L-tartrate - 300 mg, L-arginine - 250 mg, Glutathione - 
40 mg, Zinc oxide (Zinc - 22.5 mg) - 28 mg, Vitamin E acetate 

standardized 50% (Vitamin E - 36 mg)  - 72 mg, Coenzyme Q10 - 
15 mg, Folic acid - 0.4 mg, Sodium selenite (Selenium - 27.4 

mcg) - 0.06 mg, Vitamin B12 - 2 mcg

Cellulose, Maltodextrin, Acetylated 
starch, Talc, Hydroxypropyl cellulose, 
Silicon dioxide, Glycerol, Magnesium 

salts of fatty acids, Shellac with 
ammonium hydroxide, Iron oxides, 

Titanium dioxide

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gammafertil (tablet №60) adlı 
məhsul fiziki və zehni yorğunluq zamanı, reproduktiv funksiyanı 

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.

Gematogen Vitamin C ilə plitka 40 q Albumin hemoglobin - 1.12 g, Ascorbic acid - 0.096 g Sugar, Whole condensed milk, Starch 
syrup, Natural flavoring Vanilla Sibirskoe Zdorovya 2000 MMC Rusiya 08.02.2021 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Genodrop D3 daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 23.02.2021 Müsbət

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

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

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



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

Glosde Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.02.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“BİON MEDİCAL” MMC –nin 30.12.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti” şirkətinin istehsalı olan Glosde (daxilə qəbul üçün məhlul, 15 ml) 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun sıxlığı 0.9246 q/ml ( 0.95 -- 1.05 q/ml), D3 vitaminin 

miqdarı 26,81% olaraq aşkar edilmişdir.



Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  
və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 


Glyciron Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg
Glucose syrup, Water, Glycerin, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Citric acid

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 29.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Glyciron (Daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) 

(Seriya nömrəsi: 0661 , istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə 
tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq və 
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Griplife Qranula 3.5 q
Black elderberry (Sambucus nigra) fruit concentrated juice - 320 
mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, Zinc (as Zinc gluconate 

104.49 mg) - 15 mg

Sorbitol, Citric acid, Red fruit aroma, 
Sucralose CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Griplife (qranula-saşe №10) adlı 
məhsul immun sistemini 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 deyi

GST-KİD Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml Fennel(Foeniculum vulgare) oil- 0,505 ml sun flower oil A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GST-KİD (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Healthy Kids Vitamin D3 for kids məhlul 30 ml Vitamin D3 - 8.5 mcg Medium chain triglyceride oil, Mixed 
tocopherols

Vitrition UK Ltd (Holland and 
Barrett International Limited 

üçün)
İngiltərə 16.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Healthy Kids Vitamin D3 for kids  

(məhlul 30 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Hepolip Kapsul 1 Cynara scolymus leaves dry extract - 400 mg, Silymarin - 115 mg, 
Thiamine hydrochloride - 1.5 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg Cornstarch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.02.2021 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

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

EPA - 378 mg (Fish oil 60% MIN TG)

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

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

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbalifeline Max / Herbalayflayn 

Maks (kapsul, № 30) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
qeyd edilən istifadə qaydası qablaşmada və rəydə qeyd edilən 

istifadə qaydası ilə uyğunluq təşkil etsin.
b)"Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin
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İmmun-İntercell akut Kapsul 2 x 10

Vitamin C(as Ascorbic acid)- 350 mg;Zinc(Zinc-bis glycinate)-10 
mg;Selenium(as Sodium selenite)- 100 mkq;Vitamin D3(as 

Cholecalciferol)-20 mkq(800 İ.U.)Bacterium 
cultures(Bifidobakterium bifidum,B.breve,B.longum, Lactobacillus 
acidophilus,L.casei,L.reuteri,L.rhamnosus,L.plantarum,L.lactis,Ente

rococcus faecium)-5 billion CFU(colony forming untis),İnulin-20 
mg.

microcristalline cellulose,capsula 
shell(cellulose-HPMC),potato 
starch,magnesium stearate.

İntercell Pharma GmbH Almaniya 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun-İntercell akut (kapsul ,№   

20) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: L9300 , istehsal tarixi: 
01.12.2020, son istifadə tarixi: 01.10.2023)  immun sistemin 

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

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

Qeyd:1)Ekspertizaya təqdim olunmuş nümunələrin qablaşdırma və 
istifadə üzrə təlimatın üzərində Azərbaycan dilində yazılar mövcud 

deyildir. 

İmunoglukan® P4H Kapsul 4 x 10 Imunoglukan® (Polysaccharide Active Complex) - 100 mg, 
Calcium-L ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg ) - 125 mg

Magnesium stearate (E 470b), 
Hydroxypropylmethylcellulose (E 464), 

Colour: E171, E141ii)
Pleuran S.r.O Slovakiya 02.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (kapsul, № 40) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

İspadrop Plus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

L-Glycine – 100 mg; GABA -75 mg; L-Glutamine – 25 mg; 
Nicotinamide -5 mg;Thiamine hydrochloride-0,78 mg; Pyridoxine 

hydrochloride-0,82 mg.

water, potassium sorbate, sodium 
benzoate, xanthan gum, phosphoric 
acid 85%, citrus acid anhydro, malic 

acid, agave syrup , fructose,sucralose, 
aroma vanilla.

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənİspadrop Plus (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı , 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliiyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Kalsidens Tablet 2 x 15

Calcium (as Calcium carbonate) - 500 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) – 50 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 5 mg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) - 2.5 mcg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 

37.5 mcg

Cross-linked carboxymethylcellulose, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

salts of fatty acids, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium 

dioxide, Propylene glycol, Cellulose, 
Talc, Polysorbat 80

SIA "Primea" Latviya 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsidens (tablet №30) adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: İstehsalçının ünvanı və tərkib rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim etdiyi sənədlərə əsasən) qeyd olunsun.

Kasper Şərbət 150 ml Fish oil - 750 mg (Omega 3 - 225 mg) Deionized water, Glycerin, Potassium 
sorbate, Sucralose, Orange flavor Aktif Farma Kimya Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

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

məhsul omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Kolciferol D3 məhlul 30 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) - 50000 IU (83.3 IU in one drop) Sunflower oil Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 17.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kolciferol D3 (məhlul 30 ml) adlı 
məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

KonDiet Kapsul  1 pl flakonda 30 
kapsul

Konjac powder(Amorphophallus konjac)-200 mg, Dolomit- 150 
mg. gelatin, dye/ titanium dioxide-150 SC Laboratoarele Medica SRL Rumıniya 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KonDiet(kapsul, №30) adlı məhsul 
çəkini tənzimləmək üçün  tövsiyə olunan preparat olub öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.
 Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji 
və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 
dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində 

olan  Amorphophallus konja=Amorphophallus  rivieri (tozu) 
inqredienti, BFMQƏ-lərin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan 

bitkilərin siyahısına daxildir(bax əlavə 2).

KrimBerq Şərbət 150 ml
L-carnitine - 500 mg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride 6.06 mg) - 4.97 mg, Zinc (as Zinc 

sulfate monohydrate 29.63 mg) - 10.8 mg

Strawberry aroma, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 29.01.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmdə gedən vacib metabolik prosesləri yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

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



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

L-Arginine / L-Arginin Kapsul 1 L - Arginine - 520,368 mg Bovine gelatin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett 

International Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Arginine / L-Arginin (kapsul, 
№50 - seriya nömrəsi: 75133201, istehsal tarixi: 23.01.2020, son 
istifadə tarixi: 22.01.2023) adlı məhsul L-argininin əlavə mənbəyi 

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

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

Qeyd: Məhsulun istifadə qaydaları və əks göstərişlər bəndində 
düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Lenomax Tablet 3 x 10

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, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 01.02.2021 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.

Liponevron Kapsul 2 x 15

Gamma-Aminobutyric acid (GABA) - 75 mg, L-Glycine - 50 mg, 
Alpha lipoic acid - 50 mg, Lecithin - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry 
extract - 35 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.65 
mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.55 mg, Vitamin 

B12 (Cyanocobalamin) - 0.5 mcg, Folic acid (Pteroylmonoglutamic 
acid) - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Tricalcium 
phosphate, Silicon dioxide, Magnesium 

salts of fatty acids, Capsule shell 
(Gelatine)

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG Almaniya 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liponevron (kapsul, № 30) adlı 
məhsul maddələr-mübadiləsini tənzimləmək məqsədilə və beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Magnesium+B6 Shots Orange / 
Magnesium+B6 Shots Portağal Daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml x 20 Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 5.6 mg, Magnesium 

(as magnesium lactate and magnesium citrate) – 1040 mg

Fructose, Water, Flavour, Citric acid, 
Potassium sorbate, Orange juice 

concentrate, Sucralose

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnesium+B6 Shots Orange 

(məhlul 25 ml x 20 - seriya nömrəsi: L02, istehsal tarixi: 31.07.2019, 
son istifadə tarixi: 31.07.2022) 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.

Maltazon Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Glycine – 100 mg, Melatonine - 1mg Olive Oil (Olea europea fruit oil) Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maltazon (məhlul 50 ml) adlı 

məhsul  yuxunu 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. 

Mardina Kapsul 3 x 10
Tripsin-10 mg(360 EAU),Chymotrysin  2 mg (300 

EAU),Serratiopeptidaza 60 mg(120 000 İU/g), Pancreatin- 150 
mg.

Calsium Stearate, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, Sorbitol 
,Gelatin(capsula shell).



Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 04.02.2021 Müsbət

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

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mauglin Kapsul 3 x 10

Omega - (DHA - 250 mg, EPA - 50 mg)(Fish oil 10 EPA/50 DHA - 
500 mg) - 300 mg, Vitamin C (Ascorbic acid 100%) - 120 mg, 

Vitamin E (DL alpha tocopheryl acetate 67% - 59.7 mg) - 40 mg, 
Zinc (as Zinc oxide (78% Zn) - 32.05 mg) - 25 mg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamine 0.1%, Maltodextrin - 9 mg) - 9 mcg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride 81.9%, maltodextrin - 

1.71 mg) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 100%) - 1.4 mg, 
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate 86.29%, maltodextrin - 1.27 
mg) - 1.1 mg, Folic acid - 250 mcg, Iodine (as Potassium iodate 
(59.88% Iodine) - 0.25 mg) - 150 mcg, Potassium (as Potassium 
iodate (40.12% Potassium) - 0.25 mg) - 100 mcg, Selenium (as 
Sodium selenite (45% Se) - 0.180 mg) - 81 mcg, Biotin (Biotin - 

100%) - 75 mcg

Yellow beeswax, Softisan, Sunflower 
lecithine, Gelatin, Glycerine, Titanium 
dioxide, Sodium copper chlorophylline

SIA "Primea" Latviya 08.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mauglin (kapsul №30) adlı məhsul 
omeqa yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

MC-VİT Tablet 1

Beta glucan - 150 mg, Vitamin A (Retinol) - 9000 IU, Vitamin E 
(as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 50 mg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 100 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 100 mcg, Zinc 
(as Zinc oxide) - 25 mg, Manganese (as Manganese sulfate) - 5 

mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 150 mg, Vitamin B1 
(Thiamine) - 2 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MC-VİT (tablet, №60) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

MEÇTA  laktasiyanın 
gücləndirilməsi üçün şəkərsiz 

şərbət
Şərbət 150 ml № 1

Water extract of Nettle leaves (Folia Urticae extractum aquosum) 
(1:5)-8,7%; Water extract ofDill fruit (Fructus Anethi graviolentis 

extractum aquosum)(1:5)-8,7%; Water extract of Anise fruit 
(Fructus Anisi extractum aquosum)(1:5)-4,35%; Water extract 

ofFennel fruit (Fructus Foeniculi extractum aquosum) (1:5)-
4,35%; Water extract of Cumin fruit (Fructus Carvi extractum 
aquosum) (1:5)-4,35%;Water extract of Melilot herb ( Herba 
Meliloti extractum aquosum) (1:5)- 4,35%;Water extract of 
Melissa herb (Herba Melissae extractum aquosum) (1:5)- 

4,35%;Water extract of Oregano herb (Herba Origani extractum 
aquosum) (1:5)- 4,35%.

sorbitol, glicerin,xanthan gum,citric 
acid,sorbic acid, purified water.

 MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 02.02.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  MEÇTA  laktasiyanın 

gücləndirilməsi üçün şəkərsiz şərbət(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul  
orqanizmin ümumi möhkəmlənməsi,  laktasiyanın güclənməsi, 

meteorizmin  qarşısını alınması və  mülayim sakitləşdirici vasitə kimi 
tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidi.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji 
və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 

dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən onun tərkibində 
BFMQƏ-də istifadəsi qadağan olunan bitki mənşəli inqredient(Water 

extract of Melilot herb) mövcuddur(bax Əlavə 2)

Melaxamin L/Melaksamin L Kapsul 2 x 15 Melatonin - 1 mg, L-glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus 
oxycantha) fruit extract - 100 mg

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

Maltodextrin

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 05.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamin L/Melaksamin L 
(kapsul, №30) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası"bəndində rəyə uyğun yaş həddi qeyd edilsin

Melosedin Tablet 2 x 15

L-tryptophan - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 80 
mg, Valeriana officinalis root dry extract - 25 mg, Matricaria 

chamomilla flower dry extract - 25 mg, Melissa officinalis leaves 
dry extract - 25 mg, Eschscholtzia californica aerial parts dry 

extract - 25 mg, Tilia cordata inflorescences dry extract - 20 mg, 
Lavandula officinalis flowering tops dry extract - 20 mg, Passiflora 

incarnata flowering aerial parts dry extract - 9 mg

Calcium phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Sodium croscarmellose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Iron oxide
Tablet coating: 

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 

Glycerin, Titanium oxide

Labomar SPA for Perrery 
Farmaceuti S.r.l. İtaliya 05.02.2021 Müsbət

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

Microdacyn60® Wound Care məhlul 500 ml hypochlorous acid 0.004%, sodium hypochlorite 0.004%, 
electrolysed water 99.97% Ayrı qeyd olunmayıb Oculus Technologies of Mexico 

S.A. de C.V Meksika 22.02.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş "Microdacyn60® Wound Care, 
500ml məhlul" adlı məhsul kəskin və xroniki yaraların dezinfeksiyası 
və yuyulması  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Miofer Kapsul 3 x 10

Iron bisglycinate - 102.3568 mg (28 mg Fe), L-ascorbic acid - 100 
mg, Zinc gluconate - 34.85 mg (5 mg Zn), Pyridoxine 

hydrochloride - 1.3 mg, Calcium L-methylfolate - 0.432 mg (0.4 
mg folic acid)

Gelatine, Maltodextrin, Magnesium 
stearate (magnesium salts of fatty 

acids), Titanium dioxide, Yellow iron 
oxide, Iron oxide red, Azorubine

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 05.02.2021 Müsbət

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

Mollers Forte Tablet 3 x 10

Vitamin A (Retinol) - 1 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg, 
Vitamin D3 - 200 IU, Vitamin E - 10 mg, Vitamin K1 

(Phytonadione) - 70 mcg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 
1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 

20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic 
acid - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 2 mcg, Biotin (as 
D-Biotin) - 50 mcg, Vitamin B5 (as D-Calcium pantothenate) - 5 

mg, Calcium carbonate (Calcium 120 mg) - 300 mg, Iron 
fumarate (Iron 16 mg) - 50 mg, Potassium iodate (Iodine 34.8 
mcg) - 0.06 mg, Magnesium sulfate heptahydrate (Magnesium 
9.8 mg) - 100 mg, Zinc oxide (Zinc 20 mg) - 25 mg, Sodium 
selenite (Selenium 68.4 mcg) - 0.15 mg, Copper gluconate 

(Copper 0.42 mg) - 3 mg, Manganese sulfate (Maganese 3 mg) - 
8.25 mg, Chromium picolinate (Chromium 12 mcg) - 0.1 mg, 

Calcium hydrogen phosphate (Phosphor 48 mg) - 210 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mollers Forte (tablet, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Möller's Omega-3 Kapsul 1 Fish oil concentrate (triglyceride form) – 1000 mg, Omega-3 fatty 
acids – 660 mg (of which EPA – 320 mg, DHA – 240 mg)

Gelatine (Bovine), Glycerol, Tocopherol 
rich extract Orkla Health AS Norveç 17.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 (kapsul №60) 
adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər” (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
tərtib olunması zəruridir.



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

Möller's Omega-3 Alma Aromalı Şərbət 250 ml
Cod liver oil – 585 mg, Omega-3 fatty acids – 585 mg (of which 

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

Natural flavouring (apple), Tocopherol 
rich extract Orkla Health AS Norveç 17.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 (kapsul №60) 
adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər” (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
tərtib olunması, istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Möller's Omega-3 Limon Aromalı Şərbət 250 ml
Cod liver oil – 2233 mg, Omega-3 fatty acids – 575 mg (of which 
DHA – 270 mg, EPA – 180 mg), Vitamin A – 125 mcg, Vitamin D3 

– 5 mcg, Vitamin E – 1.5 mg

Natural flavouring (lemon), Tocopherol 
rich extract Orkla Health AS Norveç 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 Limon Aromalı 

(məhlul 250 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər” (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
tərtib olunması, istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması, qablaşma üzərində tərkibə aid məlumatların rəyə uyğun ( 
tərkibə aid sənədə istinad olaraq) tərtib olunması zəruridir.

Möller's Omega-3 Tutti Frutti 
Aromalı məhlul 250 ml

Cod liver oil – 2282 mg, Omega-3 fatty acids – 585 mg (of which 
DHA – 275 mg, EPA – 185 mg), Vitamin A – 125 mcg, Vitamin D3 

– 5 mcg, Vitamin E – 1.5 mg

Natural flavouring (Tutti Frutti), 
Tocopherol rich extract Orkla Health AS Norveç 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 Tutti Frutti 

Aromalı (məhlul 250 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər” (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
tərtib olunması, istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması, qablaşma üzərində tərkibə aid məlumatların rəyə uyğun ( 
tərkibə aid sənədə istinad olaraq) tərtib olunması zəruridir.

Muc-Uno Şərbət 150 ml
Ribwort plantain (Plantago lanceolata) leaf powder extract - 1000 
mg, N-acetylcysteine powder - 100 mg, Copper sulfate anhydrous 

(Eq.to 0.5 mg Copper) - 1.256 mg

Deionised water, Glycerine, Xanthan 
gum, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Citric acid, Sucralose, 
Acesulfame K, Strawberry flavour

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 15.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muc-Uno (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul bəlğəmin ifrazını yaxşılaşdıran və öskürəyi yüngülləşdirən 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Nefukon Daxilə qəbul üçün məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herb substance liquid extract (1:9) - 600 
mg, Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) 400 mq, Sideritis 
clandestine herb powder decoct 170 mq, Rosmarinus officinalis 
spirituous liquid extract (1:1) - 170 mq, Cynodon dactylon herb 

powder decoct - 170 mq, Melissa officinalis spirituous liquid 
extract (1:1) - 170 mq

Potassium sorbate, Deionized water Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 16.02.2021 Müsbət

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

məhlul, 600 ml) adlı  məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən artıq 
istifadə olunmaması haqqında tövsiyə xarakterli məlumat təqdim 

olunsun. Belə ki, əks hallarda məhsulun tərkibində olan 
"Arctostaphylos uva-ursi liquid extract" adlı inqredient ADA (EMEA)-

nın məlumatına əsasən böyrəklərdə qıcığlanmaya səbəb ola bilər.
b) Düzgün tərcümə üçün "Dəmləmə" ifadəsi "bişirmə" ilə əvəz 

edilsin.

NonStress Tablet 3 x 10

Avena sativa seeds dry extract– 100 mg, Matricaria  recutita  
flower dry exttract– 100 mg, Passiflora incarnate herb extract– 
100 mg, Valeriana officinalis root extract – 100 mg, Hypericum 
perforatum herb dry extract– 100 mg, Humulus lupulus flower 

extract– 100 mg. 

Microcyristalline  cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide. 

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NonStress(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:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

NorAmin İmuno Şərbət 200 ml Beta D Glucan  - 2.55 g, Ascorbic acid- 0.893 g
Purified water, Fructose, Glycerine, 
Xanthan gum, Sodium benzoate, 

Strawberry flavor
Esensa d.o.o Serbiya 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən NorAmin İmuno( şərbət, 200 ml) (Seriya nömrəsi: 
2009336 , istehsal tarixi:01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2023) 
adlı məhsul immun sistemi gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Novanefron Tablet 2 x 15

Ortosiphon stamineus leaf extract - 80 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf extract - 80 mg, Zea mays stigma extract - 80 mg, 

Vaccinium oxycoccos fruit extract - 80 mg, Taraxacum officinale 
root extract - 40 mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 40 mg, 

Equisetum arvense stem extract - 40 mg, Magnesium citrate - 30 
mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 
Vegetable grade stearic acid, Vegetable 

grade magnesium stearate, Enteric 
coating system (Ethyl cellulose, 
Hydroxypropylmethyl cellulose, 

Glycerine pheur vegetable grade, 
Medium chain triglycerides, Oleic acid, 

Ammonium hydroxide, Sodium alginate, 
Purified stearic acid)

SIA "Primea" Latviya 08.02.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

Ocean Vitamin D3 400 IU Sprey 20 ml Vitamin D (as cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU) Olive oil Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Vitamin D3 400 IU (məhlul 
20 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.



Ornicsil Tablet 2 x 15 Silymarin - 80 mg, L-ornithine - 200 mg, Artichoke (Cynara 
cardunculus) leaf dry extract - 200 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Vegetable garde stearic 

acid, Vegetable grade magnesium 
stearate, Hydroxypropylmethylcellulose, 

Hydroxypropylcellulose, Titanium 
dioxide, Capric/Caprilic triglyceride, İron 

oxide

SIA "Primea" Latviya 04.02.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

Orthomol İmmun / Ortomol 
İmmun Tablet / Kapsul 4 tablet və 2 

kapsul

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02)
Vitamin C – 475 mg (as Ascorbic acid 97 %  1038 mg)

Capsule Multivitamin (MU-03-02)
Niacin – 60 mg (as Niacinamide 62 mg), Vitamin B1 – 25 mg (as 
Thiamin mononitrate 36 mg), Vitamin B2 – 25 mg (as Riboflavin 

33 mg), Vitamin B6 – 20 mg (as Pyridoxine HCl 26 mg), 
Pantothenic acid – 18 mg (as Calcium-D-pantothenate 24 mg), 

Citrus bioflavonoids – 5 mg (as Citrus bioflavonoids 45% 11 mg), 
Folic acid – 800 mcg, Vitamin A – 450 mcg (as Retinyl palmitate 1 
mg), Vitamin B12 – 6 mcg, Cholecalciferol – 5 mcg, Biotin – 165 

mcg, Vitamin K – 60 mcg (as Phylloquinone 0.07 mg)
Capsule Vitamin E (EV-03-01)

Vitamin E – 150 mg (as DL-alpha-tocopheryl acetate 226 mg, 
Mixed tocopherols 70 % 29 mg), Vitamin A – 667 mcg (as Beta 

carotene 13 mg), Lutein – 750 mcg, Lycopene – 200 mcg, 
Selenium – 50 mcg

Tablet Trace elements (SE-03-01)
Zinc – 10 mg (as Zinc gluconate 76 mg), Iron – 8 mg (as Ferrous 
gluconate 73 mg), Chromium – 30 mcg (as Chromium chloride 1 
% 16 mg), Manganese – 2 mg (as Manganese sulphate 6.3 mg), 
Copper – 0.5 mg (as Cupric sulphate 1.6 mg), Molybdenum – 60 

mcg (Sodium molybdate 0.2 mg)
Tablet Iodine (JO-03-02)

Iodine – 150 mcg (Potassium iodide 0.20 mg) 

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02)
Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Nutraficient yellow 113U220008, Silicon 

dioxide, Stearic acid, Magnesium 
stearate 

Capsule Multivitamin (MU-03-02)
Soy oil, Gelatin (bovine), Glycerol, Palm 

oil, Water, Glycerol monostearate, 
Sunflower lecithin, Iron oxide black, 

Iron oxide red
Capsule Vitamin E (EV-03-01)

Soy oil, Gelatin (bovine), Glycerol, 
Silicon dioxide, Water, Iron oxide 

yellow, Iron oxide red
Tablet Trace elements (SE-03-01)

Microcrystalline cellulose, Maize starch, 
Calcium phosphate, Nutraficient yellow 
100 M210000, Magnesium stearate

Tablet Iodine (JO-03-02)
Sugar 97%, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium stearate, Glycerol

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 04.02.2021 Xitam verilən 

müraciətlər



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

Orthomol İmmun / Ortomol 
İmmun Tablet / Kapsul 4 tablet və 2 

kapsul

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02)
Vitamin C – 475 mg (as Ascorbic acid 97 %  1038 mg)

Capsule Multivitamin (MU-03-02)
Niacin – 60 mg (as Niacinamide 62 mg), Vitamin B1 – 25 mg (as 
Thiamin mononitrate 36 mg), Vitamin B2 – 25 mg (as Riboflavin 

33 mg), Vitamin B6 – 20 mg (as Pyridoxine HCl 26 mg), 
Pantothenic acid – 18 mg (as Calcium-D-pantothenate 24 mg), 

Citrus bioflavonoids – 5 mg (as Citrus bioflavonoids 45% 11 mg), 
Folic acid – 800 mcg, Vitamin A – 450 mcg (as Retinyl palmitate 1 
mg), Vitamin B12 – 6 mcg, Cholecalciferol – 5 mcg, Biotin – 165 

mcg, Vitamin K – 60 mcg (as Phylloquinone 0.07 mg)
Capsule Vitamin E (EV-03-01)

Vitamin E – 150 mg (as DL-alpha-tocopheryl acetate 226 mg, 
Mixed tocopherols 70 % 29 mg), Vitamin A – 667 mcg (as Beta 

carotene 13 mg), Lutein – 750 mcg, Lycopene – 200 mcg, 
Selenium – 50 mcg

Tablet Trace elements (SE-03-01)
Zinc – 10 mg (as Zinc gluconate 76 mg), Iron – 8 mg (as Ferrous 
gluconate 73 mg), Chromium – 30 mcg (as Chromium chloride 1 
% 16 mg), Manganese – 2 mg (as Manganese sulphate 6.3 mg), 
Copper – 0.5 mg (as Cupric sulphate 1.6 mg), Molybdenum – 60 

mcg (Sodium molybdate 0.2 mg)
Tablet Iodine (JO-03-02)

Iodine – 150 mcg (Potassium iodide 0.20 mg) 

Tablet Vitamin C 475 mg (V5-03-02)
Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Nutraficient yellow 113U220008, Silicon 

dioxide, Stearic acid, Magnesium 
stearate 

Capsule Multivitamin (MU-03-02)
Soy oil, Gelatin (bovine), Glycerol, Palm 

oil, Water, Glycerol monostearate, 
Sunflower lecithin, Iron oxide black, 

Iron oxide red
Capsule Vitamin E (EV-03-01)

Soy oil, Gelatin (bovine), Glycerol, 
Silicon dioxide, Water, Iron oxide 

yellow, Iron oxide red
Tablet Trace elements (SE-03-01)

Microcrystalline cellulose, Maize starch, 
Calcium phosphate, Nutraficient yellow 
100 M210000, Magnesium stearate

Tablet Iodine (JO-03-02)
Sugar 97%, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium stearate, Glycerol

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 04.02.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Orthomol Vital f / Ortomol Vital f Maye / Kapsul 20 ml maye və 1 
ədəd kapsul

Liquid Vital F composition: Citrus bioflavonoids – 5 mg, Calcium 
(as Calcium lactate) - 160 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 530 

mg, Vitamin E (Dl-alpha-tocopherylacetate 50%) - 150 mg alpha-
TE, Magnesium (as Magnesium carbonate) - 100 mg, Vitamin A 

(as Beta-carotene) – 1.117 mcg, Iron (as Ferric pyrohosphate ) - 
8 mg, Niacin (as Niacinamide) - 60 mg NE, Thiamin (as Thiamine 

mononitrate) – 25 mg, Pantothenic acid (as Calcium-D-
pantothenate) - 18 mg, Riboflavin - 25 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine HCl) - 20 mg, Zinc (as Zinc chloride) - 10 mg, Biotin - 
165 mcg, Lutein  - 800 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 15 mcg 

(600 IU), Manganese (as Manganese sulphate ) - 2 mg, 
Lycopene - 200 mcg, Copper (as Cupric citrate) - 0.5 mg, Vitamin 
K - 60 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 6 mcg, Iodine (as 

Potassium iodide) - 150 mcg, Chromium (as Chromium (III) 
chloride 5%) - 30 mcg, Molybdenum (as Sodium molybdate) - 60 

mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg

Liquid Vital F: Water, Glycerol, Modified 
starch, Lactic acid, Passion fruit 
concentrate, Potassium sorbate, 
Maltodextrin, Sodium cyclamate, 

Acesulfame K, Sucralose, Orange flavor, 
Passium fruit flavor, Sodium saccharin, 

Pineapple flavor
Capsul; Gelatin, Glycerol, Silicon 

dioxide, Water, Iron oxide yellow, Mixed 
tocopherols, Iron oxide black, Iron 

oxide red

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 04.02.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Osteohard Tablet 2 x 15
Calcium (from Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (from Zinc 

oxide) - 10 mg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg

Sodium carboxymethyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

salts of fatty acids, Coating 
(Hydroxypropyl methylcellulose, 

Titanium dioxide, PEG, Cellulose, Talc, 
Polysorbate 80)

SIA "Primea" Latviya 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteohard (tablet №30) 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:İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

OsteoVef Tablet 1
Calcium carbonate (400 mg Calcium) - 1000 mg, Magnesium 

oxide (150 mg Magnesium) - 249 mg, Zinc gluconate (5 mg Zinc) 
- 35 mg, Cholecalciferol (5 mcg Vitamin D3) - 2 mg

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

468), Opadry II 85F18422 white, 
Magnesium stearate (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551), Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.02.2021 Müsbət

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

məhsul D3 vitamini və bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Otacı Pastil Meyanbalı Sorma Pastil 2 x 12

Menthol - 5.5 mg, Thymol - 0.00925 mg, Camphor - 0.00925 
mg,Liquorice root powder-0,15325 mg, Matricaria chamomilla 
flower infusion-0,05750 mg, Foeniculum vulgare seed infusion-

0,05750 mg, Mentha piperita leaf infusion-0,04900 mg.

Sucrose, Glucose(liquid),peppermint oil, 
Oleum anisi, Glyceryl monostearate. Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Meyanbalı(sorma 

pastil № 24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək zamanı  qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan  BFMQƏ   

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin; bitkilərin Azərbaycan 
dilinə tərcüməsinə diqqət edilsin.

Otacı Pastil Oka Mentol Pastil 2 x 12

Menthol - 6.500 mg, Eucalypthol - 1.6250 mg, Camphor - 0.0050 
mg, Thymol - 0.0050 mg, Althaea officinalis flower infusion- 

9,5000 mg ,Tussilago farfara leaf infusion-7,5000 mg, Verbascum 
phlomoides leaf nfusion- 4,2500 mg.

Sucrose, Glucose(liquid), Glyceryl 
monostearate,Citric acid, Oleum Anise, 

Oleum origani .
Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Oka Mentol(sorma 

pastil № 24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək zamanı  qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan  BFMQƏ   

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin; bitkilərin Azərbaycan 
dilinə tərcüməsinə diqqət edilsin.



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

Ovesol çay Çay 1,5 q
Rosa canina Bupleurum multinerve - 450 mg, Bupleurum 

multinerve herb-300 mg, Mentha piperita leaves-300 mg, Avena 
sativa herb-225 mg, Rosmarinus officinalis leaves-225 mg.

istifadə olunmayıb Evalar QSC Rusiya 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OVESOL ÇAY(filtr-paket,№ 20 ) 

adlı  məhsul qaraciyər və öd yollarının funksional fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Ovesol gücləndirilmiş formul Tablet 1 x 20

Avena sativa herb dry extract - 160.66 mg, Rosa (Rosa davurica, 
Rosa majalis, Rosa acicularis) fruit dry extract - 50.23 mg, 

Bupleurum aureium herb dry extract - 30.16 mg, Helichrysum 
arenarium flower dry extract - 30.16 mg, Mentha piperita folium 
dry extract - 30.16 mg, Curcuma longa radix dry extract - 15.08 

mg

Povidone, Calcium stearate, Silicon 
dioxide colloidal, Mint oil, 

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Tween-80 or PEG or 

Glycerin, Titanium dioxide, Colourant

Evalar QSC Rusiya 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol gücləndirilmiş formul 
(tablet, №20) adlı məhsul qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini 

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

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

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

Pedikar Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg Deionized water, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate
İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pedikar (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pikovit 1+ Şərbət 150 ml

Retinyl Palmitate (vitamin А)-900 İU, Cholecalcipherol (vitamin 
D3)- 100 İU, Riboflavin (vitamin В2)-1 mg, Pyridoxine 

Hydrochloride(vitamin В6)- 0,6 mg, Thiamine 
hydrochloride(vitamin В1)- 1 mg,Cyanocobalamine (vitamin В12)- 

1 mcg, Ascorbic Acid(vitamin С)- 50 mg, Nicotinamide (vitamin 
РР)-5 mg, Dexpanthenol(D-pantenol)- 2 mg

аgar,tragacanth, sucrose, glucose 
liquid, flavour orange oil, flavour orange 

concentrate ,flavour grapefruit 
concentrate, polysorbate 80, citric acid, 

colour red 4R (E124), natrium 
benzoate, purified water.

KRKA d.d. Sloveniya 29.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikovit 1+(şərbət,150 ml) adlı  
məhsul (Seriya nömrəsi:Z88879 , istehsal tarixi:01.11.2020 , son 

istifadə tarixi: 01.11.2022)   bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 1 
yaşdan yuxarı uşaqlar 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.

Plamin Kapsul 1 plastik flakonda 
50 sayda kapsul

Echinacea purpurea root extract  360mg; Brewer scriptor 
fermento extract(70% beta-1,3/1,6- glucan)-180 mg (126 mg); 
Extract uva semen (60% polyphenols)-100 mg (60 mg) ;Pulveris 

Aloe vera, (including 0,15% natural polysaccharides)- 64mg 
(0,096 mg); Propolis extract (10 % bioflavanoids)- 52mg (5,2 
mg); Zinc gluconate-52 mg,eqv. to  6, 6 mg  Zinc (Zn 2+); 

Acidum ascorbinicum- 32 mg.





microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios 

S.A.
İspaniya 19.01.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.


Polvest Kapsul 3 x 10

Cholin chloride (50 % choline) - 200 mg, İnositol - 200 mg, Vitis 
vinifera (Grape seed) dry extract - 100 mg, Citrus bioflavonoids - 
33.33 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 30 mg,Pantothenic acid( 

Vitamin B5) - 1.667 mg,Riboflavin( Vitamin B2) - 1 mg, Thiamine 
hydrochloride ( 78 % vitamin B1) - 0.427 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (82 % vitamin B6)- 0,406 mg, 
Cyanocobalamine(Vitamin B12 )- 0.0017mg

Bovine gelatine(capsula shell), 
Magnesium stearate, Microcrystallin 

cellulose, Silicon dioxide

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 16.02.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Prostagold Tablet 3 x 10

Saw palmetto fruit extract - 300 mg, Lycopene - 500 mcg, Urtica 
dioca leaf extract - 62.5 mg, Arctostaphylos va-ursi leaf extract - 
12.5 mg, Pumpkin seed powder - 250 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 

3.75 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 43.05 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 28.01.2021 Müsbət

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

məhsul kişilərdə reprotuktiv funksiyanın və prostat vəzinin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Qeyd:a) "İstifadə qaydası" rəyə uyğun qeyd edilsin.
b)"Saw Palmetto" bitkisinin Azərbaycan dilində adı düzgün qeyd 

edilsin.

Prostasabal Kapsul 2 x 15
Serenoa repens dry extract - 77 mg, Echinacea purpurea dry 
extract - 48.2 mg, Ginkgo biloba folium dry extract - 19.4 mg, 

Zinc oxide - 9 mg

Calcium stearate or Magnesium 
stearate, Colloidal silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose
Evalar QSC Rusiya 01.02.2021 Müsbət

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

məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.   
Qeyd:"Tərkib və əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.  



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

Pruselin Tablet 3 x 10

Valerian root dry extract (Valeriana officinalis L.) - 150 mg, 
Passion Flower dry extract (Passiflora incarnate L.) – 93.75 mg, 
Peppermint leaf (Mentha piperita L.) ext.  - 50 mg, Lemon balm 

leaf dry extract (Melissa officinalis L.) - 150 mg

Calcium hydrogen phosphate, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate, Silica
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 17.02.2021 Müsbət

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

MSS fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

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

Prusun Kapsul 3 x 10 Fish oil concentrate (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) - 1000 mg, 
Vitamin E (as D-alpha tocopherol) - 10 mg

Gelatin (from animals hides), Glycerol, 
Purified water SIA "Primea" Latviya 04.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prusun (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:İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

Radibest Şərbət 100 ml

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Stanley plum 
(Prunus domestica) fruit extract - 200 mg, Rhubarb (Rheum 

palmatum) root extract - 20 mg, Sandy Everlasting  (Helichrysum 
arenarium (L.) flower extract - 80 mg

Deionized water, Raspberry aroma, 
Sorbitol, Potassium sorbate, Xanthan 

gum

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Radibest (şərbət 100 ml) adlı 
məhsul həzm prossesini 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. 

Raserra Kapsul 3 x 10
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

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 29.12.2020 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.

Redom Kapsul 3 x 10
Krill oil - 500 mg, Phospholipid - 180 mg, Omega-3 (EPA - 62.5 
mg, DHA - 31 mg) - 130 mg, Choline - 38 mg, Astaxanthin - 0.1 

mg

Glycerol, Deionized water, Bovine 
gelatin Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.02.2021 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.

Redovit daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.02.2021 Müsbət

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

Referans Plus Tablet 3 x 10

Saw Palmetto (Serenoa repens) fruit extract - 300 mg, Lycopene - 
500 mcg, Nettle (Urtica dioica) root extract - 62.5 mg, Uva Ursi 

(Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 12.5 mg, Pumpkin 
(Cucurbita pepo L.) seed dry extract - 300 mg, Zinc sulphate - 
10.3 mg, Willow (Epilobium parviflorum) herb extract - 5 mg

Lecithin, Bee wax, Sodium benzoate, 
Microcrystalline cellulose

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 25.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Referans Plus (tablet № 30) adlı 
məhsul kişi reproduktiv orqanlarının 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.

Renepas Şərbət 200 ml

Vaccinium macrocarpon fruit extract - 200 mg, Inulin - 100 mg, 
Equisetum arvense leaf extract - 80 mg, L-methionine - 80 mg, 
Rosmarinus officinalis leaf extract - 30 mg, Lespedaza capitata 

flower extract - 25 mg

Deionized water, Potassium sorbate (E 
202), Xanthan gum (E 415), Sodium 
benzoate (E 211), Polysorbate 80 (E 

433), Sucralose (E 955)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 05.02.2021 Müsbət

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

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

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

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

Restorfit C toz 1 Inulin - 3000 mg, Sambucus nigra fruit extract - 300 mg, Vitamin 
C (as L-ascorbic acid) - 150 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Sodium cyclamate (E 952), Citric acid (E 
330 ), Flavourin black elder Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 08.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restorfit C (toz, saşe №10) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Revelact Daxilə qəbul üçün məhlul 5,5 ml
Cap composition:Lactobacillus reuteri Lr -92 - live cells not less 
than 4 billion CFU.Single-dose bottle composition:Fiberaid™AG 

(Larch arabinogalactan content - 275 mg) - 305.58 mg, 

Cap composition:Maltodextrin, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty 

acids.Single-dose bottle 
composition:Fructose, Concantrated 
mango juice, Malic acid, Potassium 

sorbate, Mango flavour,  Demineralized 
water

Erbozeta S.p.A (Vefa İlaç 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti) San-Marino 09.02.2021 Müsbət

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

məhlul № 5.5 ml x 8) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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



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

Ritmo-Son Premium Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml № 1 Matricariae recutitae florum extractum siccum- 3,2 mg; Melissae 
officinalis folii extractum siccum- 2,0 mg; Melatonin-1 mg

Fructosum,Glycerolum,Saporem,Acidum 
citricum, Kalii sorbas, Aqua purificati Verteks MMC Ukrayna 19.02.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmo-Son Premium(daxilə qəbul 

üçün məhlul, 30 ml) adlı  məhsul yuxunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

Romans jele Şərbət 10 ml

Ext. Crataegus - 100 mg, Ext. Echinacea - 100 mg, Lyophilized 
royal jelly - 400 mg, Ext. Harpagophytum - 170 mg, Calcium 

gluconate 1-hydrate - 250 mg, Polynoni - 100 mg, Vitamin C - 30 
mg

water, fructose, citric aid, potassium 
sorbate, sodium benzoate, soluble 

grapefruit Frutasol, grapefruit fruitpal

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Romans Jele(şərbət,10 ml № 10) 

adlı  məhsul məhsul  (Seriya nömrəsi: 201027 , istehsal 
tarixi:01.10.2020 , son istifadə tarixi: 01.10.2023)   immun sistemin, 
ürək, qan-damar sistemin və oynaqların  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. 

Rudelak daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

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

Schizandra Advanced / Şizandra 
Edvans Tablet

1 plastik flakonun 
içərisində 60 
sayda tablet

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha 
tocopheryl acetate (50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium 

yeast (1000 mcg/g) - 17.85 mg(Selnium 17,5 mcq), Beta 
carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 mg; 
Vit E -0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 mg(vitamin 

B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially 
pregelatinized , Silicon dioxide sipernat 

50S, Glycerine USP (99%), Calcium 
sulfate dehydrate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic 
acid fine powder, Magnesium stearate 
FCC, Schisandra powdered extract 4:1 
İP, Microcrystalline cellulose 101(K,H)

Manhattan Drug Company, İnc. ABŞ 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced / Şizandra Edvans(tablet, 
№ 60) adlı məhsul çəkini 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 istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" 

ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa 
malik  qida əlavəs"ilə əvəz olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə 
verdiyimiz rəydə  qeyd olunsa belə,  düzəlişlər olunmayıb). 

b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 
göstərilməməyi mümkündür.

Sedaflor B Kapsul 1

Valeriana officinalis root dry extract - 80 mg, Melissa officinalis 
leaves dry extract - 60 mg, Magnesium (as Magnesium 

carbonate) - 57 mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 50 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 5 mg

Lactose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatin, Titanium dioxide, Iron 

oxide 
Sancura Pharma Pakistan 18.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B (kapsul № 30) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

vasitəsi deyil. 

Selenium Plus Zinc / Selen Plus 
Sink Tablet 1

Zinc Gluconate - 129 mg (Zinc 15 mg), Vitamin C 96-98% 
(HydroxyPropylMethylCellulose 2-4%) - 104 mg (Vitamin C 90 

mg), L-Selenomethionine 1.25% (Dicalcium Phosphate 98.75%) - 
22.5 mg (Selenium 100 mcg), Natural Vitamin E Powder (d-Alpha 
Tocopherol) - 13 mg (15 IU vitamin E TE), Vitamin A325 Acetate 

13% (maltodextrin 35%, dextrin 30%, starch 20%, DL-Alpha 
Tocopherol 2%) - 10 mg (2500 IU vitamin A RE), Pyridoxine 

Hydrochloride -  2.2 mg (Vitamin B6 - 1.6 mg)

Calcium Carbonate 94-95% 
(Maltodextrin 5-6%), Microcrystalline 
Cellulose, Stearic Acid, Silicon Dioxide, 

Magnesium Stearate, 
HydroxyPropylMethylCellulose, 

Glycerine, Carnauba Wax

Bee Health Limited (for Holland 
&Barret International Limited) Birləşmiş Krallıq 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenium Plus Zinc / Selen Plus 

Sink (tablet, № 90) adlı məhsul sink və selenin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

SeleNorm Kapsul 2 x 15
Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 150 

mcg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 100 IU, 
Histidine - 50 mg

Gelatine, Magnesium stearate, 
Maltodextrin, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 08.02.2021 Müsbət

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

məhsul E vitamini, sink və selen 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.

SeleVef Tablet 3 x 10

Selenium (as (Selenomethionine) - 100 mcg, Zinc (as Zinc 
gluconate) - 15 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 90 mg, Vitamin 
E (as Dl-α-tocopheryl acetate) - 45 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

HCl) - 2.2 mg


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

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Tricalcium phosphate (E 341), Opadry 

white 85F18422

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SeleVef (tablet №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



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

Sentry Tablet
1 plastik flakonun 

içərisində  30 
tablet

Vitamin A ( as Acetate and  Beta Carotene)-3.500 IU, Vitamin 
C(as Ascorbic Acid)-60 mg, Vitamin D3(as Cholecalciferol) -400 
IU, Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate)-30 IU, Vitamin 

K(as Phytonadione)- 25 mkg ,Vitamin B1(as Thiamin mononitrate)-
1.5 mg, Vitamin B2(as Riboflavin)- 1.7 mg, Niacin(as Niacinamide)- 
20 mg, Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)-2 mg, Folic acid-

400 mcq, Vitamin B12(as Cyanocobalamin)- 6 mcg,  Biotin-30 
mcg, Panhothenic acid(as d- calcium pantothenate)-10 mg, 

Calcium(as  calcium phosphate and calcium carbonate)-162 mg, 
Phosphorus(as calcium phosphate)- 109 mg, İodine(as Potassium 
iodide)-150 mcg, Magnesium(as Magnesium oxide)-100 mg, Zinc 

(Zinc oxide)- 15 mg, Selenium(as Sodium selenate)-20 mcg, 
Copper(as Copper oxide) -2 mg, Manganase(as Manganese 
sulfate)-2 mg, Cromium(as chromium chloride)-120 mcg, 
Molybdenum(as Sodium molybdate)- 75 mcg, Chloride(as 

Potassium chloride)-72 mg, Potassium(as Potassium chloride)-80 
mg, Boron(as Sodium borate)-150 mcg, Nickel(as Nickelous 

sulfate)-5 mcg; Tin (as Stannous chloride)- 10 mcg; Silicon (as 
Silicon dioxide)-2 mg, Vanadium(as Sodium metavanadate)- 10 

mcg, İron(as Ferrous fumerate)-18 mg, Lycopene-300 mcg, 
Lutein-250 mcg.

Cellulose, Starch, Stearic acid, 
Crosscarmelosa Sodium, Silicon(as 

Silicon dioxide), Magnesium stearate,  
Color Coat(Titanium dioxide, FD and C 

yellow# 6)

21 Century HealthCare ,İnc ABŞ 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sentry(tablet,№ 30) adlı məhsul  
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)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 olunmalıdır.

Serranat Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase 800.000 IU/g - 100 mg, Essential phospholipids 
- 100 mg

Microcrystalline cellulose E460, Silicon 
dioxide E551, Empty hard capsule  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 05.02.2021 Müsbət

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

məhsul bəzi iltihabi proseslər zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BMFQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil. 

Silima-B Tablet 3 x 10

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

water extract  (Silybum marianum L. Gaertn. min 70% silymarin) - 
14.29 (10 mg silymarin), Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) - 

5 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 mg, 

 Cellulose microcrystalline, 
polyvinylpyrrolidone PVP K30, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 01.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silima-B(№ 30) adlı məhsul  
qaraciyər funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Silimar Şərbət 125 ml Herba Flora MMC Azərbaycan 16.02.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Sistinorm Tablet 2 x 10

Inulin - 256 mg, Cysticran™40- Cranberry (Vaccinium 
macrocarpum) d.e. berry 40% Proanthocyanidins - 135 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, Berryvin™(d.e. of fruits of: 
Vitis vinifera L. - 40 mg, Fragaria x ananassa Duchense ex Rozier - 

10 mg, Vaccinium myrtillus L. - 10 mg, Malpighia glabra L. - 10 
mg, Rubus fruticosus L.S.L. - 10 mg, Vaccinium macrocarpum 
Aiton - 10 mg, Punica granatum L. - 5.5 mg ) - 100 mg. Pido-

Zinc® - Zinc pidolate (Zinc - 11.2 mg) - 59.10 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic 
Calcium phosphate, Vegetable 

Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon 

dioxide, Coating agents (Hydroxypropyl 
methylcellulose, Microcrystalline 
cellulose, Vegetable magnesium 

stearate, E171, E120, E129)

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 09.02.2021 Müsbət

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

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

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

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

Skin, Hair and Nails Formula / 
Dəri, Dırnaq və Saç Formulu Tablet 1

Dicalcium Phosphate (Calcium - 142 mg, Phosphorus - 110 mg) - 
640 mg, Calcium Carbonate (5-6% Maltodextrin)(Calcium - 136 
mg) - 396 mg, Magnesium Oxide (Magnesium - 33.3 mg) - 61.6  

mg, Choline Bitartrate - 25.5 mg, Vitamin C (2-4% HPMC) 
(Vitamin C - 20 mg) - 25 mg, Zinc Gluconate (Zinc - 2.5 mg) - 
21.1  mg, Manganese Gluconate (Manganese - 1.67 mg) - 16  

mg, Inositol (5% PVP)(Inositol - 10 mg) - 11 mg, Ribonucleic Acid 
- 11 mg, Vitamin E (dl-alpha tocopherol)(50% Silicon dioxide) 

(Vitamin E - 8 mg-α-TE (5IU))- 10.5 mg, Niacinamide (Niacine - 
8.3 mg NE) - 9.3 mg, Para-Amino Benzoic Acid - 8.4 mg,Betaine 

hydrochloride - 8.5 mg, Citrus Bioflavonoid Complex - 8.34 mg, D-
Calcium Panothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 6.7 mg, Vitamin 
A Acetate( 35% Maltodextrin,30% Dextrin, 20% Modified Starch, 
2% DL-Alpha Tocopherol)(Vitamin A - 1667 IU) - 6.7 mg, Rutin 
(Rutin - 4.17 mg) - 4.38 mg, Ferrous Fumarate (Iron - 1 mg) - 
3.5 mg, Vitamin B12 (99.9% Maltodextrin) (Vitamin B12 - 2.67 

mcg) - 3.4 mg, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6 - 1.67 mg) - 
2.3 mg, Thiamin Hydrochloride (Vitamin B1 - 1.67 mg) - 2.2 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2 - 1.67 mg) - 1.9 mg, Roseship extract 20: 

1 (Rosehip - 20 mg) – 1 mg, L- Selenomethionine (98.75% 
Dicalcium Phosphate)(Selenium - 4 mcg) - 0.84 mg, Vitamin D3(≤ 

40% Sucralose, ≤ 40% Acacia Gum, ≤ 19.75% Starch, ≤ 1% 
Tricalcium Phosphate, ≤ 1% DL-Alpha Tocopherol)(Vitamin D3 - 
33.34 IU) - 0.463 mg, Folic Acid (Folic acid - 66.7 mcg) - 0.083 

mg, Biotin (Biotin - 66 mcg) -0.074 mg, Potassium İodide (İodine - 
37.5 mcg) - 0.0525 mg

Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Magnesium Stearate, Silicon dioxide, 
Glycerine, Carnauba Wax 

Bee Healt Limited Birləşmiş Krallıq 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Skin, Hair and Nails Formula / Dəri, Dırnaq və Saç 
Formulu ( tablet, №60) (Seriya nömrəsi: 75458702 , istehsal tarixi: 
01.10.2020, son istifadə tarixi: 01.10.2023) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.



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

Soluro Active Kapsul 2 x 15 Cryodesiccated Cranberry concentrate 10:1 (Vaccinium 
oxycoccus) - 265 mg Gelatin Lotos Pharma Ltd. Latviya 02.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Soluro Active  (kapsul № 30) adlı 
məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:"Vaccinium oxycoccus" bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsi 

"Mərcani" kimi qeyd edilsin.

Spektrum Tablet 1

Vitamin A (as Acetate & Beta carotene) - 5000 IU, Vitamin E (as-
dl-Alpha Tocopherol acetate) - 30 IU, Ascorbic acid - 60 mg, Folic 
acid - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1.5 mg, 
Vitamin B2 ( as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B3  (as Niacin) - 20 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B12 

- 6 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 400 IU, Biotin - 30 mcg, 
Pantothenic acid (Calcium pantothenate) - 10 mg, Calcium (as 

Calcium phosphate) – 162 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 150 
mcg, Iron (Ferrous fumarate) - 18 mg, Magnesium (as 

Magnesium oxide) - 100 mg, Copper (as Cupric oxide) -2 mg, 
Zinc (as Zinc oxide) - 15 mg, Manganese (as Manganese sulfate) - 

2.5 mg, Chromium (as Chromium chloride) - 25 mcg, 
Molybdenum (as Sodium molybdate) - 25 mcg, Selenium (as 

Sodium selenite) - 25 mcg, Vitamin K1 (as Phytonadione) - 25 
mcg, Potassium (as Potassium chloride) - 40 mg, Nickel 

(Nickeleous sulfate) - 5 mcg, Tin (as Stannous sulfate) - 10 mcg, 
Silicon dioxide - 10 mcg, Vanadium (as Sodium malavanadate) - 

10 mcg, Phosphorous (as Calcium phosphate) - 109 mg

Mycrocrystalline cellulose, Stearic acid, 
Magnesium stearate, Croscarmellose 
sodium, Silica, Calcium phosphate, 

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Propylene glycol, Triacetin, Titanium 

dioxide

Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 09.02.2021 Müsbət

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

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

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

Sunlact toz 2 q x 10

Lactobacillus acidophilus - 5 x 10 7 CFU, Lactobacillus casei - 5 x 
10 7 CFU, Bifidobacterium bifudum - 5 x 10 7 CFU, 

Bifidobacterium breve - 5 x 10 7 CFU, Streptococcus thermophilus 
- 10 7 CFU, Fructooiligosaccharides - 150 mg

Starch, Banana flavor, Magnesium 
stearate, Sucralose

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 25.02.2021 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Supradin® Kids Sehrli Draje draje 1

Vitamin A (As retinyl palmitate) - 222.3 IU (121.4 mcg), Vitamin 
D3 (as Cholecalciferol) - 33.3 IU (0.83 mcg), Vitamin E (as DL-

alpha-Tocopheryl acetate) - 3.7 IU (3.7 mg), Biotin (in form of D-
Biotin) - 8.33 mcg, Niacin (in form of Niacinamide) - 2.67 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.42 mcg, Vitamin B6 (in form 
of Pyridoxine hydrochloride) - 0.23 mg, Vitamin C (in form of L-
ascorbic acid) - 13.33 mg, Vitamin K1 (in form of dry Vitamin K1 

5% SD) - 12.5 mcg, Iodine (in form oaf Potassium iodide 10% on 
maltodextrin) - 15 mcg, Zinc (in form of Zinc sulfate) - 0.5 mg

Sugar, Glucose syrup, Modified potato 
starch, Citric acid, anhydrous, Sodium 

citrate, Maltodextrin, Coloring food 
orange, Orange flavour, Shellac, Olive 
oil, Beeswax, Carnauba wax, Vanilla 

flavor

Vidal Golosinas S.A. İspaniya 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin® Kids Sehrli Draje 

(draje №60) adlı məhsul Vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimat 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

Swiss Energy Bones & Teeth Çeynəmə tablet 1 Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K2 (menaquinone-
7) - 75 mcg, Calcium (Calcium phosphate) - 120 mg

Sweetener: Maltitol and Sucralose, 
Gelatin, Citric acid, Colour:Curcumin 

and copper complexes of chlorophyllins, 
Glazing agent: Carnauba wax

Domaco Dr. med. Aufdermaur 
AG İsveçrə 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Swiss Energy Bones & Teeth (Çeynəmə tablet, 
№60) (Seriya nömrəsi: 012457 , istehsal tarixi: 01.10.2020, son 

istifadə tarixi: 01.10.2022) adlı məhsul K və D vitaminlərinin, 
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.

Swiss Energy Calcivit Kapsul 1

Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K2 (Menaquinone - 7) - 37.5 

mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 5 mg, Copper (as Copper gluconate) - 
1 mg, Manganaese (as Manganese sulfate) - 2 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, 

PVP - K30, Corn starch, Lac, 
Hypromellose

Gelpell AG İsveçrə 03.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Calcivit (kapsul 
№30) 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.



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

Swiss Energy Gold Fışıldayan tablet 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin B1 (asThiamine 
hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5- phosphate 

sodium) - 2.97 mg, Vitamin PP (as Niacinamide) - 18 mg, Vitamin 
B5 (as Calcium D- pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 
mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, 
Vitamin H (as D- Biotin) - 150 mcg, Vitamin E (as DL- α- tocoferol 

acetate) - 10 mg, Manganese (as Manganese sulfate 
monohydrate) - 0.4 mg, Chromium (as Chromium picolinate) - 25 
mcg, Molybdenum (as Sodium molybdate dihydrate) - 25 mcg, 
Potassium (as Potassium chloride) - 5 mg, Iodine (as Potassium 
iodide 10%) - 100 mcg, Selenium (as Sodium selenite 1%) - 30 
mcg, Vitamin K1 (as Phytomenadion 5 %) - 30 mcg, Lutein - 50 
mcg, Calcium (as Calcium carbonate) - 160 mg, Magnesium (as 
Magnesium sulfate x H2O) - 60 mg, Iron (as Iron gluconate x 

2H2O) - 10 mg, Zinc (as Zinc sulfate x H2O) - 5 mg, Cooper (as 
Cooper gluconate) - 0.5 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Sorbitol (Neosorb P30/60),  

Sodium saccharinate, Sodium 
cyclamate, Orange flavoring 10950 – 
31, Lemon flavoring 610215 H, Peach 
flavoring IA 026, Colour agent Beet 
root, Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Swiss Energy Gold (Fışıldayan tablet, №20) 

(Seriya nömrəsi: 2007131 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə 
tarixi: 01.07.2022) 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.

Swiss Energy Hair, Nail & Skin Kapsul 1

Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) – 3 mg, Vitamin Вб (аs 
Pyridoxine Hydrochloride) – 3.5 mg,  Niacin – 25 mg, Pantothenic 

Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 15 mg, Biotin – 150 mcg, 
Zinc (as Zinc Oxide) – 10 mg, lron (as Ferrous Fumarate) – 5 mg, 
Medical yeast extract – 75 mg, L-Cysteine – 50 mg , L-Methionine 

– 100 mg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, 
Microcrystalline Cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-KЗ0, Corn Starch & Lac
Gelpell AG İsveçrə 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Hair, Nail & Skin 

(kapsul № 30 - seriya nömrəsi: 0500012, istehsal tarixi: 01.10.2020, 
son istifadə tarixi: 01.10.2023) adlı məhsul  dəri, saç və dırnaqların 

struktur quruluşunu 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. 

Swiss Energy İmmunovit Kapsul 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 250 mg, Echinacea root extract - 
50 mg, Propolis extract - 12.5 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 4.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-K30, Corn starch, Lac
Gelpell AG İsveçrə 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy İmmunovit (kapsul 
№30 - seriya nömrəsi: 0900085, istehsal tarixi: 02.10.2020, son 

istifadə tarixi: 02.10.2023) adlı məhsul immuniteti 
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.

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

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Anhydrous dextrose, 

Sorbitol, Maize starch, Aspartame, 
Lemon and lemon-lime flavour, 

Maltodextrin, PEG-6000, Riboflavin 5-
phosphate sodium.

Alpex Pharma SA İsveçrə 16.02.2021 Müsbət

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

№20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet

1 plastik flakonun 
içərisində 90 
sayda tablet

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 
mg),Cocoa extract( 8% Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 

mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 
Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 mg), 

Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn NF,Parsley 

herb powder,Cellulose powder 
NF,Cinnamon bark powder, Celery seed 

powder,Fennel seed powder, Alfalfa 
powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice root 

powder,Stearic acid(Vecetable 
source),Coating opadry NS-G clear 70W 

19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 22.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / Termo Komplit(tablet, № 
90)  adlı məhsul çəkini 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 istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" 
ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi" ifadəsi "bioloji fəallığa 

malik  qida əlavəsi"ilə əvəz olunsun
b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 

göstərilməməyi mümkündür.

Tokofer Kapsul 1 Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 150 mg (326 IU) Sunflower oil, Beef gelatine capsule 
(Beef gelatine, Glycerine-E 422, Aqua)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 29.01.2021 Müsbət

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

Ultra Vitamin C Fizz Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 900 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc 
Citrate Trihydrate 16.2 mg)

Citric acid, Sorbitol, Sodium 
Bicarbonate, Natural Orange Flavour, 

Redbeet Powder, Sucralose, Maize 
strach, Betacarotin Lucarotin WD/Y, 

(NAT) Juicy Orange Flavour 

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin C Fizz (fışıldayan 

tablet №20) Seriya nömrəsi: F152957; İstehsal tarixi:01.11.2020; 
Son istifadə tarixi: 31.10.2022 olan məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Ultra Vitamin C Fizz Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 900 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc 
Citrate Trihydrate 16.2 mg)

Citric acid, Sorbitol, Sodium 
Bicarbonate, Natural Orange Flavour, 

Redbeet Powder, Sucralose, Maize 
strach, Betacarotin Lucarotin WD/Y, 

(NAT) Juicy Orange Flavour 

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 11.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin C Fizz (fışıldayan 

tablet №20) Seriya nömrəsi: F152956; İstehsal tarixi:01.11.2020; 
Son istifadə tarixi: 31.10.2022 olan məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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



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

Urolizin Kapsul 3 x 10

Corn (Zea mays) silk extract – 120 mg, Bearberry (Arctostaphylos 
uva-ursi) leaf extract– 80 mg, Mint (Mentha piperita )leaf 

extract– 100 mg, Dandelion(Taraxacum  officinalie) root extract – 
50 mg.

Gelatine ,Maltodextrin, Magnesuim 
Stearate , Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 18.02.2021 Müsbət

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

məhsul  sidik- ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:1)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)İstifadə qaydalarında göstərilsin ki, məhsulu 1-2 həftədən 

artıq qəbul etmək olmaz. Belə ki. məhsulun tərkibində olan 
Arctostaphylos uva-ursi          tərkibli inqredient EMEA-nın 

məlumatına görə 2 həftədən artıq istifadə müddətində böyrəkləri 
qıcığlandırır.

Uromed Tablet 1

Petroselinum crispum seed dry extract - 86.2 mg, Phaseolus 
vulgaris seed shell dry extract - 78 mg, Betula sp. leaf dry extract 

- 86.2 mg, Myrtus communis fruit dry extract - 26 mg, 
Tripotassium citrate - 130 mg, Trisodium citrate - 30 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium stearate

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 09.02.2021 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.

Urosit Kapsul 1
Vaccinium myrtillus (Cranberry) fruit extract - 300 mg, D-

mannose - 400 mg, Zea mays silk extract - 150 mg, Potassium 
citrate - 300 mg

Corn starch, Gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.02.2021 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.

Uroval Manosa Tablet 3 x 10 D-mannose - 400 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract 
cont.10% PAC - 100 mg

Cellulose, Magnesium stearate, Coating 
(Hydroxypropyl methylcellulose, 

Hydroxypropyl cellulose, Cellulose, Talc, 
Tryglycerides medium chain)

Walmark, a,s Çex respublikası 05.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Uroval Manosa (tablet, № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: "Vaccinium macrocarpon" bitkisinin Azərbaycan dilində 
düzgün tərcüməsi "İrimeyvəli mərcani"-dir.

VeNatura Sink Kapsul 1 Zinc picolinate - 71.01 mg (Zinc - 15 mg)
Brown rice, Capsule shell: 

Hydroxypropylmethylcellulose, Gellan 
gum E418

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.02.2021 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.

Vergenix™ FG Gel hazırlamaq üçün quru 
maddə

Fibrillated rhcollagen (Total - 60mg +/- 6mg), Hydroxypropil 
Methylcellulose (HPMC)(Total - 96mg +/- 9.6mg) Yoxdur CollPlant Ltd. İsrail 05.02.2021 Müsbət

       Ekspertizaya təqdim olunmuş “Vergenix™ FG”, adlı məhsul 
xroniki və kəskin yaralarda istifadə üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Vetixol Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Citicoline sodium salt - 100 mg, Ginkgo biloba leaf f.e. - 50 mg
Glucose syrup, Citric acid, Potassium 
sorbate,Sodium benzoate, Sucralose, 

Flavouring, Water
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.02.2021 Müsbət

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

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

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

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

Vipanzim Tablet 2 x 15

Pancreatine 8x - 100 mg, Pineapple (Ananas comosus) 
standardised stems extract for 80 GDU bromelaine - 100 mg, 

Papaya (Carica papaya) standardised fruit extract for 50 000 IU/g 
Papaine 75 mg, Vitamin B1 (as Thiamine HCl) - 0.5 mg, Vitamin 

B9 (Folic acid) - 0.04 mg, Vitamin B7 (as D-Biotin) - 0.03 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Nutraficient 

114F265032, HPMC, Povidone
 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 08.02.2021 Müsbət

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

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vita Baby Şərbət 150 ml

Vitamin E (as Vitamin E Acetate 1 million IU liquid - 10.43 mg) - 
4.8 mg, Vitamin A (as Vitamin A Palmitate 500000 IU powder - 
3.19 mg) - 480 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 39.25 mcg) - 
30 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl - 1.275 mg) - 1.05 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine HCl - 0.67 mg) - 0.5 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 0.42 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalmin) - 1 mcg, 

Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc sulfate 
monohydrate - 20.6 mg) - 7.5 mg, , Iron (as Iron sulfate - 6.37 
mg) - 2.1 mg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 1 million IU liquid - 0.2 

mg) - 5 mcg

Sugar, Glycerin, Orange flavor, Xanthan 
gum, PEG-40 Hydrogenated Castor oil, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Sucralose, Deionized water

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 05.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita Baby (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil



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

Vitacold Şərbət 100 ml
Thyme(Thymus sp.) herb extract-1397,8 mg;Primrose(Primula 

elatior,P.veris)flower extract- 262, 5 mg; Vitamin C(as L-ascorbic 
acid)-21 mg

Deionized water, Glyserol,Potassium 
sorbate,Sodium benzoate, Sucralose, 

Xantham gum


Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 15.02.2021 Müsbət

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

məhsul bəlğəmin ifrazını yüngülləşdirən, immun sistemini 
məhkəmləndirən  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 və istifadə qaydaları  rəyə uyğun olaraq göstərilsin 
və bununla bağlı qablaşdırmanın üzərində uşaqlara aid şəkil ləğv 

olunsun!

Vitacold toz 1

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 30 mg, Zinc (as Zinc sulfate 
monohydrate) - 5 mg, Beta-glucan 1.3/1.6 - 10 mg, Black 

elderberry (Sambucus nigra) fruit extract (Anthocyanin - 2.5 mg) - 
10 mg, Propolis - 10 mg, Echinacea (Echinacea sp.) herb extract 

(Cichoric acid - 0.4 mg ) - 10 mg

Isomalt, Forest fruit aroma, Citric acid, 
Sucralose, Sodium bicarbonate, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 10.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitacold  (toz, saşe №30) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 


Qeyd: a)Yaralılıq müdd əti düzgün qeyd edilsin.
b)Saxlanma şəraiti rəyə uyğun qeyd edilsin

Vitafull Tablet  3 x 10

Vitamin A acetate 3333 IU (eq. to 1000 mcg vitamin A) – 10.2 
mg, Cholecalciferol (eq. to 400 IU vitamin D3) – 4 mg, Vitamin E 

50 % (eq. to 27 mg vitamin E) – 54 mg, Vitamin K (eq. to 25 mcg 
vitamin K2) – 12.5 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 mg, 

Vitamin B1 (as Thiamine hydrocloride) - 2 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 2.5 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 20 mg, Calium 

pantothenate (eq. to Pantothenic acid 9.26 mg) – 10 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 3 mg, Vitamin B7 (Biotin) – 30 
mcg, Vitamin B12  0.1 % (eq. to 6 mcg Cyanocobalamine) – 6 

mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Lutein – 8 mg, Licopene - 
3 mg, Calcium carbonate (eq. to 80 mg calcium) – 200 mg, 
Ferrous fumarate (eq. to 18 mg iron) – 55 mg, Tricalcium 

phosphate (eq. to 20 mg phosphor and 40 mg calcium) – 100 
mg, Potassium Iodide (eq. to 153 mcg iodine) – 0.2 mg, 

Magnesium sulphate (eq. to 40 mg magnesium) – 100 mg, Zinc 
gluconate (eq. to 14 mg zinc) – 98 mg, Sodium selenite (eq. to 
41 mcg selenium) – 0.09 mg, Copper gluconate (eq. to 0.5 mg 

copper) – 3.5 mg, Manganese gluconate (eq. to 2.3 mg 
manganese) – 18 mg, Chromium picolinate (eq. to 35 mcg 

chromium) – 0.28 mg, Sodium Molybdate dihydrate (eq. to 17.8 
mcg molybdenum) – 0.045 mg, Potassium chloride (eq. to 80 mg 

potassium and 70 mg chlorine) – 150 mg 

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicone dioxide, Nutraficient 
(polyvinyl alcohol, polyethylene glycol, 
talc, red iron oxide, yellow iron oxide, 

black iron oxide, titanium dioxide)

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitafull (tablet, № 30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitamin C 500 mq örtüklü tablet 2 x 10 Ascorbic acid - 500 mg

Microcrystalline cellulose (Vivapur 102), 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, 

colloidal anhydrous (Aerosil 200), 
Opadry II 85F18422 White, Purified 
water, Eurocert Sunset Yellow dye, 
Eurocert Tatrazine dye, Eurocert 

Brilliant Blue dye

"Pharmaceutical Plants Milve" 
AD Bolqarıstan 16.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 500 mq (tablet №20) 

adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Vitamin C 500 mq örtüklü tablet 1 x 10 Ascorbic acid - 500 mg

Microcrystalline cellulose (Vivapur 102), 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, 

colloidal anhydrous (Aerosil 200), 
Opadry II 85F18422 White, Purified 
water, Eurocert Sunset Yellow dye, 
Eurocert Tatrazine dye, Eurocert 

Brilliant Blue dye

"Pharmaceutical Plants Milve" 
AD Bolqarıstan 16.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 500 mq (tablet №10) 

adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Vitason Tablet 1

Vitamin B3 (as Niacinamide) - 75 mg, Vitamin B6 (from Pyridoxine 
hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B5 (from D-calcium Pantothenate) 

- 20 mg, Calcium (from Calcium carbonate and Di-calcium 
phosphate) - 100 mg, Magnesium (from Magnesium oxide) - 100 

mg, Inositol - 25 mg, Gamma Aminobutyric acid - 25 mg, L-
Taurin - 100 mg, L-Glycine - 75 mg, Valerian root (Valeriana 

officinalis) extract - 5 mg, Passion flower (Passiflora incarnate) 
extract - 10 mg, Hops (Humulus lupulus) - 5 mg

Mycrocrystalline cellulose, Stearic acid, 
Silicon dioxide micronized, Magnesium 

stearate, Hydroxypropyl cellulose, 
Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Titanium dioxide, 
Propylene glycol, Triacetin

Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 09.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitason (tablet № 30) adlı məhsul MSS-nin 

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

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

Vitatrop Şərbət 150 ml
GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 250 mg, Niacin - 10 mg, L-

Glutamine - 150 mg, Pyridoxine - 1 mg, L-carnitine - 27 mg, Folic 
acid - 50 mcg, Glycine - 50 mg, Cyanocobalamin - 1 mcg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 
Acid, Raspberry Flavor, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.02.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Vitix Tablet 2 x 15
Melon extract - 10 mg, Vitamin E - 10 mg ET, Vitamin C - 40 mg, 

Vitamin B9 - 100 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Copper - 1 mg, 
Selenium - 40 mcg, Zinc - 5 mg

Cellulose microcrystalline, Tricalcium 
phosphate, Magnesium stearate, 

Maltodextrin support, 
Hydroxypropylmethylcellulose / cellulose 
microcrystalline / acetylated Mono- and 

Diglycerides, Titanium dioxide /iron 
oxide / Chlorophyllin copper complex

 PHYTEO LABORATOIRE (ACM 
Laboratoire Dermatologique 

üçün)
Fransa 16.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitix (tablet, №30) adlı məhsul 
qidanı antioksidant təsirli bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

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.

Vitosan D3 Kapsul 1 x 15 Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 15 mcg Sunflower oil, Gelatin, Glycerol E422, 
Deionized water Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 29.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitosan D3 (kapsul, № 15) 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.

Voladex daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml № 1 Matricariae recutitae florum extractum siccum- 3,2 mg; Melissae 
officinalis folii extractum siccum- 2,0 mg; Melatonin-1 mg

Fructosum,Glycerolum,Saporem,Acidum 
citricum, Kalii sorbas, Aqua purificati Verteks MMC Ukrayna 19.02.2021 Müsbət

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

50 ml) adlı  məhsul yuxunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Wellkid Multi-vitamin Liquid / 
Vellkid Multi-vitamin Məhlul məhlul 150 ml

Vitamin A (as Synthetic Vitamin A Palmitate (1.7 IU/g - 0.4 mg ) - 
200 mcg RE, Vitamin D3 (as Vitamin D3 Crystalline 40 Mil IU/g - 
10 mcg) - 10 mcg, Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acetate - 

7.5 mg) - 5 mg α-TE , Thiamin (Vitamin B1) (as Thiamine 
Hydrochloride - 0.9 mg) - 0.7 mg, Riboflavin (Vitamin B2)(as 

Riboflavin 5-Phosphate Sodium - 1.1 mg) - 0.8 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine Hydrochloride - 1 mg) - 0.8 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin Crystalline - 2.5 mcg) - 2.5 mcg, Niacin (Vitamin 
B3) (Nicotinamide - 9.6 mg) - 8 mg NE, Folic acid - 100 mcg, 

Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin C - 12 mg, Iron - 5 mg, Zinc - 4 
mg, Copper - 150 mcg, Iodine - 40 mcg, Malt extract - 500 mg

Xanthan gum, Keltrol, Sodium 
hydroxide, Glucose liquid, Citric acid, 
Potassium sorbate, Orange oil 5 Fold 
extract, Raw cane sugar, Granulated, 

Purified water

Laleham Healthy and Beauty Böyük Britaniya 28.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı - Vıtamın Lıquıd / 
Velkid Multivitamin Məhlul(məhlul, 150 ml) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Whey Protein Complex 100% 
Chocolate flavour toz 700 q 95 % Protein-mix ((ultrafiltrated whey protein concentrate WPC 

(from milk), Whey protein isolate WPI (from milk)) – 33.25 g

Citric acid, Sodium citrates, Gum Arabic, 
Xanthan gum, Sodium carboxy methyl 

cellulose, Acesulfame K, Sucralose, 
Lecithins (from soy), Salt, Flavourings, 

Medium-chain triglycerides oil, Fructose, 
E 150c

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 19.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Protein Complex 100% 
chocolate flavour (toz 700 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 

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

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

Xofitol Plus Şərbət 100 ml

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 15.02.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

 İnvest-Plus MMC   şirkətinin  07.01.2021 il tarixli   məktubu ilə bağlı 
Türkiyənin  “Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı 
olan Xofitol Plus (şərbət, 100 ml )   adlı  məhsulun dərman 
vasitələrinə  aid olub-olmamasının təyininə dair aparılmış 

ekspertizanın  nəticəsini sizə təqdim edirik. 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  3.3.1-ci yarımbəndinə əsasən, ərizəçi BFMQƏ-nin 
ekspertizasının aparılması ilə bağlıərizəsinə BFMQƏ-nin əmtəə  

(patentləşdirilmiş) nişanı və seriyasını da əlavə etməlidir. “Əmtəə 
nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa əsasənəmtəə nişanı dedikdə sahibkarın əmtəələrini və ya 
xidmətlərini digər sahibkarın əmtəələrindən və ya xidmətlərindən 

fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya nişanların hər hansı 
bir uzlaşması başa düşülür. Həmin Qanunun 5-ci maddəsinin f 
bəndinə əsasən əmtəələrin və ya xidmətlərin xüsusiyyətləri, 

keyfiyyəti və ya coğrafi mənşəyi ilə əlaqədar istehlakçını yanılda 
bilən əmtəə nişanları qeydə alınma bilməz. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, dərman vasitələrinin dövlət 
qeydiyyat reyestrində oxşar adlı dərman vasitəsi olduğundan və bu 
istehlaçılar tərəfindən fikir ayrılığı yaradacağından təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir.

Zekovit daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.02.2021 Müsbət

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

Zetavit D3 daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed oil Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 29.01.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.


	Hesabat

