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

Acerola Chewable Tablets With 
Vitamin C Tablet 1 Acerola fruit powder (Malpighia glabra ) - 420 mg (source of vitamin C)

Sucrose (sugar), Fructose, Cotton seed oil 
hydrogenated, Corn starch, Calcium stearate, 
Silicon dioxide, Water, Black currant powder, 
Exotic  fruit flavor, Sour cherry powder, Rose 

hip peel dry extract, Pepper extract 

DR.Dünner AG İsveçrə 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acerola Chewable Tablets With 

Vitamin C  (tablet № 60) adlı məhsul C 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. 

Actigraft Yara sağaldıcı dəst -

3.6ml calcium gluconate 10% (Calcium gluconate-98.5-100%); Alcohol Prep 
Pad (70% İsopropyl Alcohol); ACD-A 10ml (2.13% free citrate ion); Coagulation 

mold (Kaolin Powder 28mg) Ayrı qeyd edilməyib RedDress Ltd. İsrail 04.02.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Actigraft, yara sağaldıcı dəst” adlı 
məhsul tibb işçisinin nəzarəti altında ayaq yaraları, təzyiq yaraları, 
şəkərli diabet yaraları, mexaniki və ya cərrahi təmizlənmiş yaralar 
şəklində səthə çıxan dəri yaralarında istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, Inulin, 
Flavouring, Starch, Sweetener sodium 

cyclamate, Sweetener sodium saccharin, Colour 
E110, Colour E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 11.02.2022 Müsbət

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

№20) 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.

Agliocrat® Kapsul 2 x 30
Hawthorn fruit extract (Crataegus) - 55.125 mg (50 mg), Garlic extract (Allium 

sativum) (Alliin - 2 mg) -139.997 mg, Olive oil - 205 mg, Thiamine nitrate - 
1.825 mg (1.1 mg)

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

Iron oxide red, Iron oxide black 
DR.Dünner AG İsveçrə 18.02.2022 Müsbət

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

məhsul immun və ürək-damar sisteminin 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:Rəydə göstərilən tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 
miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 

tərkibə aid             sənədinə əsasən)

Aksomed Kapsul 2 x 10
Cytidine - 5 - monophosphate disodium salt - 100 mg, Uridine - 5 - 

monophosphate disodium salt - 100 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Gelatine, İron oxide, Titanium 

dioxide
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Aksomed (kapsul № 20) )adlı məhsul MSS 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Alban ((Flaster Bant (Yakı)) plastr 1 Capsicum (Capsicum Oleoresin is a natural extract obtained from "Capsicum 
Annum") - 5.6mg Ayrı geyd edilməyib Ağaoğlu Sağlık Ürünleri 

Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 21.02.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Alban ((Flaster Bant (Yakı)), plaster" 
adlı məhsul öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində capsaicin inqrediyenti tibbi 
vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə əsasən (Manual on 

borderlaine and classification  in the community regulatory framework 
for medical devices version 1.22 (05-2019))  birbaşa lokal farmakoloji 

təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinfinə daxil edilə bilməz.

Alpeforeks D3 Daxilə qəbul üçün damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil, Butylated hydroxyanisole (BHA)

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB MMC 
(Azərbaycan Respublikası) 

Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alpeforeks 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.

Aqnetex Forte / Agnetex Forte Kapsul 6 x 10
Vitex Agnus castus fruit dry extract - 150 mg, Camellia sinensis leaf dry extract - 

 100 mg, Indole-3-carbinol - 60 mg, Soya isoflavones (from Glycine max dry 
extract) - 30 mg

Magnesium stearate (E470b), Silicon dioxide 
(E551), for capsule: gelatin, titanium dioxide (E 

171), iron oxide (E 172)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aqnetex Forte / Agnetex Forte 

(kapsul №60) adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyildir. 

Artichoke Apero Daxilə qəbul üçün məhlul 500 ml
Artichoke leaves dried extract (Cynara scolymus L.) - 0.204 g, Fennel fuits dried 

extract (Foeniculum vulgare Mill.) - 0.066 g, Peppermint leaves dried extract 
(Mentha piperita L.) - 0.046 g

Water, Malt extract, Fructose, Glucose, 
Maltodextrin, Sodium benzoate, Citric acid, 

Mono- and diglycerides of fatty acids
DR.Dünner AG İsveçrə 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artichoke Apero (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 500 ml) adlı məhsul qaraciyərin fuksiyasını 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. 

Artropem Plyus Tablet 3 x 10
Pure Eggshell Membrane (PEM ) - 300 mg, Harpagophytum Procumbens (Devil' 
s Claw) - 110 mg, Curcuma Longa (Turmeric) Extract - 50 mg, Undenaturated 

Type II Collagen - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Crosslinked sodium 
carboxymethyl cellulose, Magnesium salts of 

fatty acids, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artropem Plyus (tablet  № 30) 

(Seriya nömrəsi: 21040465; İstehsal tarixi: 01.05.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul  dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini 

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

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

Artropem Plyus Tablet 3 x 10
Pure Eggshell Membrane (PEM ) - 300 mg, Harpagophytum Procumbens (Devil' 
s Claw) - 110 mg, Curcuma Longa (Turmeric) Extract - 50 mg, Undenaturated 

Type II Collagen - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Crosslinked sodium 
carboxymethyl cellulose, Magnesium salts of 

fatty acids, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artropem Plyus (tablet  № 30) 

(Seriya nömrəsi: 21100970; İstehsal tarixi: 01.10.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.10.2024) adlı məhsul  dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini 

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

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



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

Artropem Plyus Tablet 1
Pure Eggshell Membrane (PEM ) - 300 mg, Harpagophytum Procumbens (Devil' 
s Claw) - 110 mg, Curcuma Longa (Turmeric) Extract - 50 mg, Undenaturated 

Type II Collagen - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Crosslinked sodium 
carboxymethyl cellulose, Magnesium salts of 

fatty acids, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artropem Plyus (tablet  № 30) adlı 
məhsul  dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 

Aseosink Kapsul 3 x 10 Zinc sulfate - 62 mg (eq. to 25 mg Zinc), Sodium selenite - 152 mcg, Tocoferol 
acetate - 15 mg, Retinol acetate - 1 mg Microcrystalline cellulose, Natural gelatin Saşera-Med MMC Rusiya 08.02.2022 Müsbət

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

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Asglucan Plus / Asqlükan Plyus Şərbət 150 ml

Ascorbic acid - 35 mg, Beta 1.3/1.6 Glucan - 25 mg, Vitamin B3 (Niacine) - 5 
mg NE, Vitamin E - 4 mg α-TE, Zinc - 2,5 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 2 

mg, Manganese - 0,5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.45 mg, Vitamin B1 
(Thiamine) - 0,4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 0,25 mg, Vitamin A - 200 mcg 
RE, Folic acid - 150 mcg, Selenium - 22,5 mcg, Vitamin D3 - 200 IU/10 mcg, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0,75 mcg

Deionized water, Sugar, Glycerol, Polysorbate 
80 (E 433), Citric acid monohydrate (E 330), 
Gum arabic (E 414), Xanthan gum (E 415), 

Orange and lemon flavor,Sodium hydroxide (E 
524), Potassium sorbate (E 202), Sodium 
benzoate (E 211), Calcium acetate (E 263)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asglucan Plus/Asqlükan Plyus (şərbət, 

150 ml) (Seriya: 19100647, istehsal tarixi: 01.10.2019, son istifadə 
tarixi: 01.10.2022) adlı  məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Asglucan Plus / Asqlükan Plyus Şərbət 150 ML

Ascorbic acid - 35 mg, Beta 1.3/1.6 Glucan - 25 mg, Vitamin B3 (Niacine) - 5 
mg NE, Vitamin E - 4 mg α-TE, Zinc - 2,5 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 2 

mg, Manganese - 0,5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.45 mg, Vitamin B1 
(Thiamine) - 0,4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 0,25 mg, Vitamin A - 200 mcg 
RE, Folic acid - 150 mcg, Selenium - 22,5 mcg, Vitamin D3 - 200 IU/10 mcg, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0,75 mcg

Deionized water, Sugar, Glycerol, Polysorbate 
80 (E 433), Citric acid monohydrate (E 330), 
Gum arabic (E 414), Xanthan gum (E 415), 

Orange and lemon flavor,Sodium hydroxide (E 
524), Potassium sorbate (E 202), Sodium 
benzoate (E 211), Calcium acetate (E 263)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asglucan Plus/Asqlükan Plyus (şərbət, 

150 ml)(Seriya: 21060615, istehsal tarixi: 01.06.2021, son istifadə 
tarixi: 01.06.2024) adlı  məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Biazora Kapsul 2 x 10

Lactobacillus plantarum - 0.5 x 10⁹ CFU/g, Lactobacillus rhamnosus - 0.5 x 10⁹ 
CFU/g, Bifidobacterium bifudum - 1 x 10⁹ CFU/g, Streptococcus thermophilus - 

0.5 x 10⁹ CFU/g, Bifidobacterium breve - 0.5 x 10⁹ CFU/g, Lactobacillus 
acidophilus - 1 x 10⁹ CFU/g, Bifidobacterium infantis - 0.5 x 10⁹ CFU/g, 

Lactobacillus bulgaricus - 0.25 x 10⁹ CFU/g, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 
5 mg) - 13.7 mg, Inulin - 150 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 

methylcellulose

A PHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 23.02.2022 Müsbət

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

BioBran® Tablet 2 x 25 MGN-3 Arabinoxylan compound- 250 mg
Microcrytalline Cellulose, Cornstarch, Cocoa 
powder, Glycerine fatty Acid Ester, Dextrin, 

Tricalcium phosphate, Silicon dioxide.

Daiwa Pharmaceutical Co., 
Ltd. Yaponiya 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioBran®  (tablet,№ 50 ) adlı 

məhsul  immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: 1)Yararlıq müddəti və əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin;


          2)Ərizəçinin 17.02.2022 il tarixli müraciətinə əsasən tərkibdə 
texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy 

             dəyişdirilmişdir.

Biospin Tablet 1 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitine sulfate - 400 mg, 
Methylsulfonylmethane - 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol, Talc

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 16.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biospin (tablet № 30) 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.

Black Garlik / Qara Sarımsaq 
Ekstraktı Tablet 1 Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.02.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Asfarma Dərman Sənaye Ltd. Şti MMC” tərəfindən göndərilmiş 
29.12.2021 -ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Black Garlik / Qara 
Sarımsaq Ekstraktı (tablet №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı məhsulun xarici görünüşü üzəri qara örtüklü, 

uzunsov, qabarıq formalı tablet  (NSə əsasən dairəvi formalı olmalıdır) 
olaraq aşkar edilmişdir.Həmçinin, məhsulun tərkibində istifadə olunan 
Allium sativum bulbus dry extract komponentinin gündəlik böyüklər 
üçün nəzərdə tutulmuş dozası onun dərman vasitələri kimi istifadəsi 

hallarda birdəfəlik terapevtik dozadan(100-200 mg) çoxdur( 750 
mg).Adı çəkilən məhsulun bir neçə dəfə müsbət rəy almasına 

baxmayaraq, son illərdə ekspertlər tərəfindən aparılan araşdırmalar 
nəticəsində sarımsaq bitkisinin ekstraktının terapevtik təsirləri nəzərə 

alınaraq həmin inqredient tərkibli məhsullar  maksimum 300 mq  
dozada mərkəmiz tərəfindən müsbət rəy almışdır və gələcəkdə də 

həmin dozanın saxlanılması nəzərdə tutulur.Bu səbəbdən təqdim edilən 
məhsulun BFMQƏ kimi rəy alması mümkün deyil.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 





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

Bobolen D3  Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20ml Vitamin D3(Cholecalciferol) - 0,01 mg MCT oil(medium chain triglicerydes) from palm 

grain
Maspex GMW Sp.z.o.o 

(Polski Lek S.A.) Polşa 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bobolen D3   (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul D3 vitaminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.


Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Bosvacal Şərbət 150 ml
Calcium (as Calcium carbonate - 1250 mg) - 500 mg, Magnesium (as 

Magnesium sulfate monohydrate - 855 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulfate -11 
mg) - 4 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan gum, 
Glycerol, Saccharin, Orange flavour, Sodium 

benzoate/E211

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 31.01.2022 Müsbət

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

Bredex D3 Daxilə qəbul üçün damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil, Butylated hydroxyanisole (BHA)

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB MMC 
(Azərbaycan Respublikası) 

Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bredex 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.

Brocsevin Kids Şərbət 150 ml
Honey - 1 g, Thyme (Thymus vulgaris L.) g.e - 0.32 ml, Marshmallow (Althaea 

officinalis L.) g.e. - 0.6 ml, Elderberry (Sambucus nigra L.) g.e. - 0.32 ml, 
Vitamin C (Ascorbic acid) - 35 mg

Water, Glycose syrup, Flavouring, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Brocsevin Kids (şərbət, 150 ml)) adlı məhsul tənəffüs 
yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

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

Broncho Kof Junior Şərbət 100 ml
 Plantago lanceolata leaf dry extract - 75 mg;Thymus serpyllum herb dry extract 
–  125 mg; Althaea officinalis root dry extract - 125 mg; Propolis extract - 150 

mg.
Sugar syrup, Sodium benzoate, Purified water. Fito Lab MMC Azərbaycan 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Broncho Kof Junior(şərbət, 100 ml) 

adlı bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  qidanı  bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Bronxas Şərbət 120 ml
Plantago major leaf soft extract – 1 ml, Malva sylvestris flower and leaf soft 
extract – 1 ml, Thymus vulgaris herb soft extract – 0,5 ml, Origanum vulgare 

herb soft  extract – 0,5 ml, Mentha piperita leaf liquid extract – 0,5 ml

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

Xanthan gum, Purified water


"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronxas (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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. 

CalciBest baby Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 2 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 400 IU

Fructose, Xanthan gum, Glycerol, Saccharin, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized 

water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CalciBest baby (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul kalsium, sink minerallarının 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.

Cardinol Tablet 2 x 15 L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 – 60 mg, Red Yeast Rice Extract - 65 mg, 
Policosanol – 3.5 mg, Grape seed extract - 30 mg, Quercetin - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 25.02.2022 Müsbət

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

metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Carsitilin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50ml Citicoline- 100 mg

Deonized water, Sucralose, Glycerine, Xanthan 
gum,Lemon flavor, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate
TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 01.02.2022 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:1) Yaş həddi və istifadə sahəsi ilə göstərişlər rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin

Çaytikanı Yağı məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil  - 10 g (carotenoids  no less than 56 mg%) Refined vegetable oil Biolit MMC Rusiya 01.02.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 003; İstehsal tarixi: 10.12.2021; Son istifadə tarixi: 
10.06.2023)adlı məhsul yaraların sağalması, regenerasiya prosesini 
tezləşdirmək, mədənin selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, 
mədə şirəsinin turşuluğunun azaldılması 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. 

Centrodep Kapsul 3 x 10
Gamma-aminobutyric acid (GABA) - 125 mg, Glutamine - 50 mg, Glycine - 75 
mg, Magnesium sulfate - 14.96 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

4.92 mg, Succinic acid - 1 mg
Calcium stearate, Lactose Verteks MMC Ukrayna 07.02.2022 Müsbət

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

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Collagen Hokkaido Daxilə qəbul üçün məhlul 500 qr Salmon collagen peptide- 60 g; Citric acid- 5 g;Stevia- 0,05 g; Water-434, 95 g. ayrıca göstərilməyib Yonadakeitei Co. LTD Yaponiya 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen Hokkaido(daxilə qəbul üçün 
məhlul, 500 qr) adlı  məhsul Seriya nömrəsi: HC21-11 , istehsal tarixi: 
15.11.2021, son istifadə tarixi: 15.11.2022)  kollagen maddəsinin 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:Ekspertizaya təqdim olunan nümunənin qablaşması 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  deyildir və 

onun  üzərində  yalnız yapon dilində yazılar mövcud idi.

Dejavu Covid-19 Antigen Rapid 
Test test Antigen Extraction solution Ayrı geyd edilməyib Dejavu Medikal  San. ve Tic. 

Ltd. Şti. Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dejavu Covid-19 Antigen Rapid Test” 
adlı məhsul insanın ağız suyunda və burun-udlaq nümunələrində SARS-
CoV-2 antigenlərinin aşkar edilməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Depovit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml/25 drop) Vitamin E, Olive oil Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 18.02.2022 Müsbət

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

Deprestin Plus Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 
100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 

monogyna) leaf and flower extract (5:1) - 100 mg, Hypericum perforatum herb 
dry extract - 40 mg, Magnesium citrate - 40 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 28.02.2022 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

Disnam Tablet 2 x 30 Magnesium (Magnesium carbonate - 237 mg) - 56.25 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride - 1.9 mg) - 1.4 mg

Cellulose, Sorbitol, Talc, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone

Maspex GMW Sp.z.o.o 
(Polski Lek S.A.) Polşa 03.02.2022 Müsbət

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

maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

D-Mensa Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml Cholecalciferol (equiv. to 80 000 IU Vitamin D3) - 80 mg, Vitamin K2 MK-7 0.45 

% (equiv. to 332 mcg Vitamin K2) - 74 mg Sunflower oil AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

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

Doctor Qorlo Biyan Vitamin C Sink Sorma Pastil 3 x 12 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 22 
mg, Zinc gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

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

(colorant), Black carrot extract (colorant), 
Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo Biyan Vitamin C Sink  
(Sorma Pastil №36) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə tövsiyyə 

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

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

Doctor Qorlo Evkalipt Nanə Adaçayı Sorma Pastil 3 x 12
Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, Peppermint oil 

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

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

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo Evkalipt Nanə Adaçayı  
(Sorma Pastil №36) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq  məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Doctor Qorlo Exinaseya Bal 
Propolis Sorma Pastil 3 x 12 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 3.8 mg

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

Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo Exinaseya Bal Propolis 
(Sorma Pastil №36) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə tövsiyyə 

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

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

Duassed Kapsul 2 x 15

Valeriana offıcinalis root dry extract - 70 mg, Melissa offıcinalis leaf dry extract - 
70 mg, Passiflora incarnata herb with flowers dry extract - 35 mg, Tilia cordata 

flowers dry extract - 20 mg, Eschscholzia californica herb powder - 20 mg, 
Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 

hydrochloride 6.078 mg) - 5 mg, Magnesium (as Magnesium oxide 100 mg) - 
60 mg

Silicon Dioxıde, Magnesium salts of fatty acids, 
Maltodextrın, Hydroxypropyl methylcellulose

Smart Pharma Sağlık Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duassed (kapsul, №30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Duasvit Şərbət 150 ml Vitalab İlaç Sanayi A.Ş. Türkiyə 01.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər


          “Sim Med Pharma MMC” tərəfindən ünvanlanmış 15.12.2021-ci 

il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitalab İlaç 
Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 2102002 seriyalı Duasvit (şərbət, 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhlulun ph-ı 3.18 (3.35 -- 3.95) aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. 
        Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.



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 09.02.2022 Müsbət

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

(tablet, №30) (Seriya nömrəsi: NK4515; İstehsal tarixi: 01.11.2020; 
Son istifadə tarixi: 01.11.2022) adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Efervit Fışıldayan tablet 20 Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 28.01.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Bioherbal Baku MMC” tərəfindən 29.12.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş” 

şirkətinin istehsalı olan 0520189 seriya nömrəli Efervit (fışıldayan 
tablet, N20) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
-Xarici görünüşü və ölçüləri: Ağımtıl rəngli, dairəvi formalı, yastı, çilli, 

fışıldayan tablet  (Çillər haqqında NSdə məlumat yoxdur) 
-Orta çəkisi:  3,3368 q  (3,525 -- 4,309 q) -- NSə əsasən uyğun deyildir

-Tabletin s ərtliyi: 267,0 N (10,0 -- 150,0 N) -- NSə əsasən uyğun 
deyildir

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Elasty D plus inyeksiya üçün gel 1 x 1ml Hyaluronic acid (Sodium salt) 24mg/g, Lidocaine hydrochloride 3% Ayrı geyd edilməyib DongBang Medical Co., Ltd Cənubi Koreya 11.02.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Elasty D plus, inyeksiya üçün gel, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2” adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Emelon Yumşaq kapsul 1 Cholecalciferol (eq. 1000 IU/25 mcg Vitamin D3) – 1 mg, Menaquinon 7 (eq. 50 
mcg Vitamin K2) – 11.11 mg

Sunflower oil, Gelatine, Glycerine, Deionized 
water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Emelon (yumşaq kapsul, №50) 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.

Enzomaks Kapsul 2 x 15 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg, Aloe vera gel - 50 mg
Maltodextrin, Magnesium stearate, Capsule 
shell: Titanium dioxide, Yellow iron oxide, 

Gelatine

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzomaks (kapsul N30) adlı məhsul 
həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!



Epafor Kapsul 1 Polyunsaturated fatty acids - 1000 mg (EPA - 300 mg, DHA - 200 mg), Folic 
acid - 400 mcg Gelatin, Glycerol, Water Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epafor (kapsul, № 60) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



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

Epaxan Softgel kapsul 3 X 10 Omega-3 polyunsaturated fatty acids -800 mg; Docosahexaenoic acid(DHA)- 
480 mg;  Eicosapentaenoic acid(EPA)- 280 mg.

gelatine, deonized water, glycerrine(vegetable 
based)

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 31.01.2022 Müsbət

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

Omega 3 kompleksinə daxil olan doymamış yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda istifadə sahəsi və əsas göstərişlər rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin.

Erbofer Kapsul 2 x 15

Sunactive - microencapsulated Iron pyrophosphate (maltodextrin, polyglycerol 
esters of fatty acids, soy lecithin) (Iron - 15 mg) - 185.29 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid, Ethylcellulose) (Vitamin C - 50 mg) - 53.84 mg, Pido Zinc (Zinc 
pidolate) (Zinc - 5.5 mg) - 28.37 mg, Copper gluconate (Copper - 0.6 mg) - 4.5 
mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine, maltodextrin) (Vitamin B12 - 1.3 mcg) - 

1.36 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) (Vitamin B6 - 0.95 mg ) - 1.23 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin)(Vitamin B2 - 0.85 mg ) - 0.92 mg, Folic acid - 200 

mcg

Shell (food gelatin), Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 09.02.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Erol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, alpa-Tocopherol "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.02.2022 Müsbət

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

15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib 

ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Esoks Şərbət 150 ml L-carnitine – 300 mg, Coenzyme Q – 10 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 
– 5 mcg

Deionized water, Glycerol, Orange flavour, 
Xanthan gum, Sodium benzoate, Potasssium 

sorbate, Sucralose

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esoks (Şərbət 150 ml) adlı məhsul  

orqanizmdə gedən əsas metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Esputum Şərbət 120 ml

Plantago (Plantago major) leaf soft extract – 1 ml, Mallow (Malva sylvestris) 
flower and leaf soft extract – 1 ml, Thyme (Thymus vulgaris) herb soft extract – 

0.5 ml,
Oregano (Origanum vulgare) herb soft extract – 0.5 ml

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

Xanthan gum, Purified water  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.02.2022 Müsbət

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

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

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

Essential Botanics  Valerian & 
Melissa Kapsul 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract (Sesquiterpene acids as valeric 
acid - 0.75 mg)  - 300 mg, Origanum vulgare herb  powder- 50 mg, Lemon 

balm (Melissa officinalis) herb powder - 50 mg.
Gelatin Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Botanics  Valerian & 

Melissa/Essential Botaniks  Valerian & Melissa(kapsul,№ 30) adlı  
məhsul  MSS-ni fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Essential Minerals Germanium / 
Essential Minerals Orqanik 

Germaniy
Kapsul 3 x 10

Ginseng (Panax ginseng) root dry extract (Ginsenosides - 7.2 mg) - 90 mg, DL-
Alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 30.2 mg TE) - 90 mg, Ascorbic acid 

(Vitamin C - 89.1 mg) - 90 mg, Olive (Olea europaea) leaf dry extract 
(Oleuropein - 9.8 mg) - 65 mg, Lipoic acid (Active lipoic acid - 49.5 mg) - 50 

mg, Resvida Trans-Resveratrol (Active resveratrol - 30.7 mg) - 31 mg, 
Astragerm-C Hydroxygermatrane Monohydrate (Germanium - 1.1 mg) - 4 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals Germanium / 
Essential Minerals Orqanik Germaniy (kapsul, №30) adlı məhsul 

metabolik prossesləri 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.

Essential Minerals İodine Kapsul 1 Rhodiola quadrifida root powder - 250 mg, Fucus vesiculosus thallus dry extract 
(Iodine - 150 mcg) - 150 mg Gelatin Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals İodine (kapsul 

№60) adlı məhsul yod elementinin 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. 

Essential Vitamins Natural Vitamin 
E məhlul 30 ml

Natural mixed tocopherols (Vitamin E (d-alpha-tocopherol) - 7 mgTE) - 12.74 
mg, Medium chain triglycerides - 12.46 mg, Sea Buckthorn (Hippohae 

rhamnoides) oil - 2.8 mg
Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins Vitamin E (məhlul, 

30 ml) adlı məhsul E vitamininin əalvə 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:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Etomadin Kapsul 2 x 15
Zinc gluconate (eqv. to 25 mg elemental Zinc) - 174.25 mg, Cholecalciferol 
(equiv. to 600 IU Vitamin D3) - 6 mg, Selenomethionine (eqv. to 116.2 mcg 

elemental Selenium) - 0.2905 mg
Maltodextrin, Hydroxypropylmethylcellulose AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etomadin (kapsul  № 30) adlı məhsul 
sink, selen minerallarının və D3 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Eurofar Kapsul 1

Ferrous fumarate (eq.to 20 mg Iron) - 60.85 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) 
- 40 mg, Zinc sulphate (eq.to 4 mg Zinc ) - 10.98 mg, Manganese sulphate 

(eq.to 1 mg Manganese) - 3.08  mg, Copper sulphate (eq.to 0.5 mg Copper) - 
1.256 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq.to 0.7 mg Pyridoxine) - 0.85 mg, 

Vitamin B9 (Folic acid) - 100 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1.25 mcg

Maltodextrin, Gelatin (Bovine gelatin), 
Magnesium stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 

551)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eurofar (kapsul, №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

Extrased Kapsul 1

Magnesium citrate (eq. to 29 mg Mg) - 256 mg, Passiflora incarnata leaf extract 
- 150 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 

extract - 75 mg, Humulus lupulus hop flower extract - 50 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Bovine gelatin, Microcrystalline cellulose (E 
460), Magnesium stearate (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extrased (kapsul, №30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Farmalakt Kapsul 2 x 10
Inulin - 100 mg, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 

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

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

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

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

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

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

Febeta Şərbət 150 ml Beta glucan - 100 mg, Vitamin C - 65 mg
Glycerol, Sucralose, Citric acid, Xanthan gum, 

Sodium saccharine, Raspberry flavor, Deionized 
water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febeta (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Fernicsil Kids Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18.7 mg), Folic acid - 0.2 mg, 
Vitamin B12 - 1.5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple juice, 
Water, Flavouring, Potassium sorbate, 

Sucralose, Citric acid
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fernicsil Kids (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:  “Təsiredici maddələr” hissəsində texniki səhvə yol verildiyi üçün 

rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Ferogren Kapsul 2 x 15
Ferrous bisglycinate (eqv. to 40 mg elemental Iron) - 222.22 mg, Levomefolate 
(eqv. to 384 mcg Vitamin B9) -0.4 mg, Ascorbic Acid (eqv. to 60 mg vitamin C) - 

 60 mg
Maltodextrin, Hydroxypropyl Methyl Cellulose AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferogren (kapsul, №30) adlı məhsul 
qadınlar üçün dəmir mineralının, C və B9 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.

Ferromax Tablet 3 x 10 Iron gluconate - 159 mg (eq. to 19 mg iron), Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg Magnesium stearate, Sorbitol

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

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

dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fito Somatotrop Kapsul 2 x 15
Collagen hydrolysate - 400 mg, Chromium picolinate(12% Chromium,eqv. to 2 

mcg of Chromium)- 0,01 mg, OKG (Ornithine alpha-ketoglutarate) - 5 mg, 
Niacin - 2 mg (10%)

Dicalcium Phosphate, Magnesium Stearate, 
Gelatin(capsula shell) Alfa Vitamins Laboratories Inc ABŞ 01.02.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi:39495, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı  məhsul böyüklərdə boyun inkişafını stimullaşdırmaq 

üçün  qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Fitozol Kapsul 1
Tanacetum vulgare flowers dry extract - 30 mg, Centaurium umbellatum herb 

dry extract - 30 mg, Syzygium aromaticum bud powder - 115 mg, Zingiber 
officinale rhizome powder – 115 mg

Corn starch; Capsula shell: gelatin, glycerine, 
water Herba Flora MMC Azərbaycan 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitozol (kapsul,№ 50 ) adlı  məhsul 
müxtəlif qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

FitStar C Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 mg) - 

104.546 mg, Vitamin K (menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D (Cholecalcoferol) - 
 0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate (E 
500), Citric acid (E 330), Tartaric acid (E 334), 

Gum arabic (E 414), Aspartame (E 951), D-
limonene, Sunset yellow FCF/Orange yellow S 

(E 110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FitStar C (tablet № 15) adlı məhsul 
C, D, K vitaminlərinin və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Foldine-M Tablet 1 L-methylfolate - 400 mcg (as L-methylfolate calcium salt) Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

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

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

Folidin+ Tablet 1
Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg, 
Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg,  Iodine (Potassium iodide) - 

100 mcg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Silicon dioxide, 

Magnesium salts of fatty acids

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

üçün)

Almaniya 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folidin+ (tablet №90) adlı məhsul 

hamiləlik və laktasiya dövründə 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

FondeBio Kapsul 2 x 10
Inulin - 100 mg, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 

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

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 08.02.2022 Müsbət

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

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

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

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

Forenso Kapsul 1
Ginkgo biloba leaf dry extract – 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) –  2 mg, L-glutamine – 100 mg, Phosphatidylcholine – 40 mg, 
Phosphatidylserine – 40 mg, Glycine – 50 mg

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

gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 04.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forenso (kapsul № 30) adlı məhsul 
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Forever Active HA / Forever Aktiv 
HA Kapsul 1 Injuv® Hyaluronic acid complex - 39.3347 mg, Ginger (Zingiber officinale) root 

oil - 24.5866 mg, Turmeric (Curcuma longa) root powdered - 25.8778 mg

Soybean oil, Yellow Beeswax, Maltodextrin, 
Lecithin, Gelatin, Glycerin, Purified water, Zinc 

oxide
Soft Gel Tecnologies, Inc ABŞ 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active HA / Forever Aktiv HA 

(kapsul, № 60)  adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Ərizəçinin müraciəti əsasında "istehsal tarixi" və "son istifadə 

tarixi" bəndlərində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla dəyişdirilir.

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

Zinc (as Zinc gluconate) - 2.5 mg,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)

Hydrolysed corn dextrin, 
Fructoooligosaccharides, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Calcium carbonate

Biofarma S.p.A İtaliya 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active Pro-B / Forever Aktiv 

Pro-B (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 1581, istehsal tarixi: 
07.06.2021, son istifadə tarixi: 07.06.2023) 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. 

Forever Aloe Berry Nectar daxilə qəbul üçün gel 1000 ml Stabilized Aloe vera gel - 90.3027 %, Natural Cranberry and apple juice 
concentrates 1.77%, Ascorbic acid 0.16%, Tocopherol 0.004%

Fructose,  Natural Cranberry and apple juice 
concentrates, Ascorbic acid, Tocopherol, 
Sorbitol, Citric acid, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Xanthan gum

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Berry Nectar (daxilə 
qəbul üçün gel, 1000 ml) (Seriya nömrəsi: 280421, istehsal tarixi: 

28.04.2021, son istifadə tarixi: 28.04.2025)  adlı  məhsul immuniteti 
möhkəmləndirmək üçün, vitaminlər, aminturşuları və fermentlərin əlavə 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

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

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

Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Tocopherol
Aloe Vera of America, Inc ABŞ 14.02.2022 Müsbət

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

Forever Şaftalılı Aloe  Vera Gel(daxilə qəbul üçün gel, 1000 ml) adlı 
məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml Aloe Vera gel - 232.3099 g
Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (gel,1000 ml) 
adlı məhsul  (Seriya nömrəsi:180521A, istehsal tarixi: 18.05.2021, son 
istifadə tarixi: 18.05.2025)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

100 mg

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, Lemon 
oil, Lime oil, D-alpha-tocopherol Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 27.01.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Bee Pollen Tablet 1 Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 0.18 mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe Vera of America, Inc ABŞ 16.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Pollen (tablet, № 100) 

adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi:080521A, istehsal tarixi: 08.05.2021, son 
istifadə tarixi: 08.05.2025) orqanizmdə gedən əsas metabolik 

prosesləri yaxşılaşdırmaq, immun sistemini möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Forever Freedom (Orange flavored 
Aloe Vera Juise  / Forever Fridom( 

Portağal ətirli  Aloe Vera şirəsi)
daxilə qəbul üçün gel 1000 ml № 1

Stabilized Aloe Vera Gel - 220.7374 g, Glucosamine Sulfate - 3.1050 g, 
Chondroitin Sulfate - 2.9063 g, Methyl Sulfonyl Methane - 1.4904 g, Ascorbic 

Acid - 0.5216 g, Tocopherol - 0.0099 g

Sorbitol, Təbii Portağal şirəsi ekstraktı, 
Fruktoza, Portağal Aromatizatoru, Limon 
Turşusu, Kalium Sorbat, Natrium Benzoat 

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored 
Aloe Vera Juise  / Forever Fridom( Portağal ətirli  Aloe Vera şirəsi) 

(daxilə qəbul üçün gell,1000 ml) adlı məhsul   orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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



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

Forever Nature-Min / Forever 
Natur-Min Tablet 1

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

Mineral Deposit - 58.20 mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc 
sulfate - 41.64 mg (Zinc - 15 mg), Manganese gluconate - 18.18 mg 

(Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 14.58 mg (Copper - 2 mg), L-
selenomethionine - 7.2 mg (Selenium - 36 mcg), Potassium iodide - 0.18 mg 

(Iodine - 150 mcg), Sodium molybdate - 0.12 mg (Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 
Croscarmellose Sodium Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 27.01.2022 Müsbət

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

Min (tablet №180) adlı məhsul mineral maddələrin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

Forrest forte Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 

100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) leaf and flower extract - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 25.02.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forsemon Tablet 1
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 120 mg, 
Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 60 mg, Selenium (as Sodium selenate) – 25 

mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg
Sorbitol, Magnesium stearate Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

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

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda olan trkib haqqında 

məlumat rəyə uyğun olaraq ( tərkibə aid sənədə istinad olaraq) tərtib 
olunsun.

Fripeks Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract - 0.09 ml, Matricaria recutita flower liquid 
extract - 0.05 ml

Sodium benzoate, Citric acid, Glycerine 
vegetable based, Purified water

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fripeks (daxilə qəbul üçün məhlul, 
100 ml) adlı məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdırmaq və köpü aradan 
qaldırmaq məqsədiylə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Fullbiotic Kapsul 2 x 10
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus – total amount of live cells not 

less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fullbiotic (kapsul № 20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 

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 17.02.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gliaton Forte Kapsul 2 x 10 Choline alfoscerate - 400 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5 mg

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

Capsule shell :Cellulose(E 460), Iron oxide(E 
172), Titanium dioxide(E171)

Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gliaton Forte (kapsul, № 20) adlı 

məhsul  beyin qan dövranını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki,  artiq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

GlobiFer Kapsul 1 Iron bisglycinate - 60.09 mg (eq. to 17 mg elemental iron) Maltodextrin, Bovine gelatine Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GlobiFer(kapsul N30) adlı məhsul 

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

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

Gold Standard 100% Whey 
Double Rich Chocolate toz 907q Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) 

– 24 g

Cocoa (Processed with Alkali), Natural & 
Artificial Flavor, Lecithin, Acesulfame 

Potassium, Lactase.
Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 
Rich Chocolate  (toz 907q ) (Seriya nömrəsi: 0001078856; İstehsal 

tarixi: 01.09.2021; Son istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Gold Standard 100% Whey 
Double Rich Chocolate toz 2.27 kq Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) 

– 24 g

Cocoa (Processed with Alkali), Natural & 
Artificial Flavor, Lecithin, Acesulfame 

Potassium, Lactase.
Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 
Rich Chocolate  (toz 2.27 kq) (Seriya nömrəsi: 0001079660; İstehsal 

tarixi: 01.09.2021; Son istifadə tarixi: 01.09.2023) 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.

Gold Standart 100% Isolate 
Chocolate Bliss toz 1.36 kq Hydrolyzed Whey Protein Isolate - 19 g, Whey Protein Isolate - 6 g, Potassium - 

240 mg, Iron - 0.5 mg, Calcium - 150 mg, Sodium - 190 mg

Cocoa (Processed with Alkali), Natural and 
Artificial Flavor, Lecithin, Salt, Sucralose Optimum Nutrition Inc. ABŞ 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standart 100% Isolate 
Chocolate Bliss (toz, 1.36 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 

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

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

Gördəvər-Evalar® / Sabelnik-
Evalar® Tablet 3 x 20 Rhizomat cum radicubus Camari palustrae of which tannins in terms of tannin 

less than 3% - 387.5 mg
Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 

Colloidal silicon dioxide Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gördəvər-Evalar® / Sabelnik-Evalar® 

(tablet № 60) adlı məhsul oynaqların və onurğanın funksional 
vəziyyətinin normada saxlanmasına kömək edən 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.

Grenliv Kapsul 3 x 10
L-ornithine - 200 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Milk thistle seed extract 

(standardized 50% Silymarin)(eq.to 18.75 mg Silymarin) - 37.5 mg, Sodium 
selenite (eq.to 100 mcg elemental Selenite) - 0.219 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Vegetable capsule

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.02.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Helix Plus Şərbət 150 ml
Garlic (Allium sativum) bulb extract - 20 mg, Pumpkin (Cucurbita pepo) seed 

extract - 8 mg, Syzygium aromaticum (Eugenia caryophyllata) flower bud oil - 8 
mg, Tanacetum vulgare leaf extract - 8 mg

Deionized water, Glycerin (E 422), Ethanol, 
Blackberry flavour, Sodium benzoate (E 211), 
Polysorbate 80 [Tween 80 (E 433)], Xanthan 
gum (E 415), Gum arabic (E 414), Sodium 

cyclamate (E 952), Citric acid (E 330)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

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

məhsul  qurd invaziyalar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Syzygium aromaticum bitkisinin Azərbaycan dilində adı mixək 

kimi göstərilsin.

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 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və  hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE 

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.

İmmuno Boost Şərbət 150 ml Vitamin C – 50 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate – 41.209 mg) – 15 mg
Deionized water, Sugar, Glycerin, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Liquid orange flavour

A PHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno Boost (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Impact Whey Protein Cookies & 
Cream toz 2.5kq Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin) – 87.34 %, Whey 

Protein Concentrate – 10 %

Maltodextrin, Propylene glycol, Gum Acacia, 
Flavouring Substances, Natural Flavouring 

Substances, Sucralose

Myprotein (The Hut Group 
company) İngiltərə 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Impact Whey Protein Chocolate 
Smooth (toz 2.5 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

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 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (kapsul, № 40) 

(Seriya nömrəsi: V8331221, istehsal tarixi:01.12.2021, son istifadə 
tarixi: 30.11.2023) 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. 

İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Active Complex) - 10 mg, L ascorbic acid 
(Vitamin C) - 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (şərbət, 120 ml) 
(Seriya nömrəsi: M9930, istehsal tarixi: 01.11.2021, son istifadə tarixi: 

01.10.2023) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 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. 

İnfo Kar plus Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q10 - 30 mg, L-carnitine - 250 mg, Quercetin - 75 mg Calcium stearate, Lactose, Gelatin Verteks MMC Ukrayna 08.02.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

İnson-M Kapsul 2 x 15

L-Triptophan- 100 mg; Passiflora caerulea leaf and stem extract- 30 mg; 
Valeriana officinalis root extract- 80 mg; Magneium citrate(equiv to 8 mg 

elemental Magnesium)- 50 mg; Pyridoxine hydrochloride (equiv. to 4, 12 mg 
Vitamin B6)- 5 mg; Riboflavin (equiv. to 4 mg Vitamin B2)- 4 mg.

Magnesium stearate, Silicon dioxide,Capsula 
shell(Titanium Dioxide, Yellow İron 

Oxide,Gelatine)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnson- M (kapsul,№ 30 ) adlı məhsul  
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə töviyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki,  artiq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

İnstantized BCAA 5000 powder - 
Fruit punch toz 380 q L-Leucine - 2.5 g, L-Isoleucine - 1.25 g, L-Valine - 1.25 g, Sodium - 5 mg

Natural & Arificial flavor, Citric acid, Inulin, 
Sunflower and soy lecithin, Sucralose, Tartaric 

acid, Silicon dioxide, Red # 40
Optimum Nutrition Inc. ABŞ 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnstantized BCAA 5000 Powder - 

Fruit punch (toz, 380 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.

İntertox Şərbət 150 ml
Thymus vulgaris herb dry extract - 90 mg, Althaea officinalis root liquid extract - 
50 mg, Plantago lanceolata leaf liquid extract - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 

12 mg

Deionized water, Sugar, Glycerine, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, 

Xanthan gum, Honey flavor, Polysorbate 80, 
Eucalyptus oil

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB MMC 
(Azərbaycan Respublikası) 

Türkiyə 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İntertox (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
bəlğəmi ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:a)"İstifadə qaydası" rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)Qablaşmada qeyd edilən “ağciyərləri bəlğəmdən asanlaşdırır” 
ifadəsinin “bəlğəm ifrazını asanlaşdırır” ifadəsi ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.


İspadrop Plus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50ml 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 02.02.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı , 50 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: (Seriya nömrəsi: 
315311, istehsal tarixi: 01.10.2021, son istifadə tarixi: 01.10.2024)   
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.

Kalmix Tablet 4 x 10
Calcium carbonate - 500 mg (Calcium 200.24 mg), Magnesium hydroxide 
(Magnesium 61.72 mg) - 150 mg, Zinc sulphate - 15 mg (Zinc 5.48 mg), 

Vitamin D3 - 400 IU 
Microcrystalline cellulose (E460)

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 22.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsit (tablet, №40) adlı məhsul 
kalsium, sink, maqnezium minerallarının və D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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 K2 (Menaquinone) - 20 mcg

Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of 

fatty acids, Hydroxypropylmethylcellulose, 
Titanium dioxide, Polyethylene glycol, Cellulose, 

Talc, Polysorbat 80

SIA "Primea" Latviya 21.02.2022 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: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!





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

Karboaktiv Ağ Kömür Tablet 1 x 10  Farmakom PTF MMC Ukrayna 03.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Millenium Health MMC” şirkətinin 27.12.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “Farmakom PTF MMC” şirkətinin 
istehsalı olan Karboaktiv Ağ Kömür  (tablet,0,5 № 10) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 

ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasına Silicon dioxide tərkibli 

monokomponent məhsullar bu günə kimi tibbi vasitə kimi idxal olunub.  
 Məlumdur ki, bu məhsulun təsiredici maddəsinin heç bir bioloji fəallığı 
yoxdur və   tibbi vasitələrdə adsorbent kimi, BFMQƏ- də isə Avropa  

Qida təhlükəsizliyi Agentliyinin(EFSA)  tövsiyələrinə görə nisbətən 
təhlükəsiz E 551 qıda əlavəsi kimi(food additive) istifadə oluna bilər. 

Nəzərinizə çatdırıq ki, qurumumuzun ekspert qrupunun fikrinə görə, bu 
maddənin digər təsiredici maddələrlə yanaşı istifadəsi də mümkündür 
və bu səbəbdən belə tərkibli məhsullara dərman vasitələrinə aid olub-

olmaması ilə bağlı tərəfimizdən müsbət rəy verilmişdir.

Kombilak Kapsul 2 x 15

Lactobacillus bulgaricus Lb-87 - ATCC SD68 33 – 1 x 10⁹ CFU, Lactobacillus 
rhamnosus GG - ATCC 531 03 – 1 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium lactis Bi-04 - 
ATCC SD5219 – 1.5 x 10⁹ CFU, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg, 

Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 – 
2.5 mсg, Folic acid - 200 mcg

Dried corn starch, Silicon dioxide, Magnesium 
salts of fatty acids, Food gelatine

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombilak ( kapsul № 30) adlı məhsul  
 adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

LaBeta Kapsul 10 x 3
Beta-Glucan- 75 mg;Vitamin C(as L-Ascorbic acid)- 60 mg; Vitamin E  (as Alpha-

tocopherol acetate); Zinc(as Zinc oxide)- 7,5 mg; Selenium( as 
Selenomethionine)- 25 mcg.

Mono  starch  phosphate, Hydroxy  propyl  
methyl  cellulose(E 464), Magnesium stearate(E 

470b )
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LaBeta(kapsul №30) adlı məhsul  
immun  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:1)Tərkib və yararlıq müddəti rəyə uyğun göstərilməlidir;
        2)Ərizəçinin nəzərinə çatdırırıq ki, məhsula aid təqdim olunan 

bütün normativ sənədlərdə məhsulun ticari adı göstərilməlidir, dosyeda 
isə yalnız                məhsula aidiyyəti olan sənədlər təqdim 

olunmalıdır. 

Lactoflorene Colesterolo toz 1 Bifidobacterium longum (BB 536) - 37.5 mg, Red yeast rice tit. 3% in Monacolin 
K - 350.88 mg, Coenzyme Q10 - 21 mg, Vitamin PP (nicotinamide) - 19.39 mg

Maltodextrin, Sorbitol, Silicon dioxide, Citric 
acid, Red fruits flavor, Sucralose, Guar gum

S.İ.İ.T SRL (for 
Montefarmaco OTC SpA) İtaliya 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene Colesterolo  (toz, saşedə 

№ 20) (Seriya nömrəsi: WU979; İstehsal tarixi: 04.05.2021; Son 
istifadə tarixi: 04.05.2023) adlı məhsul  qanda xolesterinin miqdarını 
tənzimləmək məqsədilə  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Lactoflorene Pancia Piatta toz 1

Lactobacillus acidophilus NCFM (200 mld UFC/ g) -  5.32 mg Bifidobacterium 
lactis HN019 300 mld - 20 mg,  Melissa officinalis folium d.e - 50 mg, Matricaria 
chamomilla flower d.e. - 50 mg, Passiflora incarnata herb d.e. - 50 mg, Zingiber 
officinale rhizome d.e. - 5 mg, Fermented maltodextrin from rice by Aspergillus 

oryzae  - 40 mg, Alpha - galactosidase 1000 Gal U/g - 20 mg, Beta - 
galactosidase by Aspergillus oryzae - 5 mg

Maltodextrin, Dehydrated concentrate 
strawberry juice, Dehydrated concentrate 
cranberry juice, Red fruits flavor, Silicon 

dioxide, Citric acid, Natural elderberry flavor, 
Sucralose

Montefarmaco OTC SpA İtaliya 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene Pancia Piatta (toz, 

saşedə № 20) (Seriya nömrəsi: WU881; İstehsal tarixi: 07.05.2021; 
Son istifadə tarixi: 07.05.2023)adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının 
normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Laminariya Tablet 4 x 25 Laminaria japonica Aresh, Laminaria saccharina (dried and crushed leaves) - 
166 mg

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, Potato 
starch, Silicon dioxide, Calcium stearate Evalar QSC Rusiya 27.01.2022 Müsbət

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

məhsul yod mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lebenza Tablet 1

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 mcg) - 140 

mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate - 520 
mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural 
mixed carotenoids - 2 mg, Zinc (as Zinc oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 
(as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin 
B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 

20 mg, Vitamin K (as Menaquinone-7) - 40 mcg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, 
Sugar, Corn starch, Gum arabic, Magnesium 

stearate

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

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



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

Lithosolv Tablet 1 Tribasic potassium citrate (eq to Potassium - 391 mg) - 1080 mg
Stearic acid, Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone, Shellac, Silicon dioxide, 
Talc, Titanium dioxide

Truffini&Regge Farmaceuticl 
S.r.L İtaliya 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lithosolv (tablet, №100) adlı məhsul 

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

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmasında istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!



Livoclean Tablet 1 Eternitive Herbals PVT. LTD. Hindistan 17.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Sky and Star Technologies MMC” şirkətinin  26.07.2021 il tarixli  
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Hindistanın  “Eternitive Herbals 

PVT. LTD.” şirkətinin istehsalı olan Livoclean (tablet, № 30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir.

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun  orta çəkisi (1121.15mq)  NS-də 

göstərilən ilə(1000mq±30mq)  uyğun deyildir.
         Həmçinin, bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, Qara quşüzümü 
(Solanum nigrum(lat),  black nightshade (eng), Kakmachi(hind) – 

tərkibində güclü alkaloidlər olan zəhərli bitkidir və  EFSA-nın 
“COMPENDIUM OF BOTANICALS THAT HAVE BEEN REPORTED TO 

CONTAIN TOXIC,ADDICTIVE, PSYCHOTROPIC, OR OTHER 
SUBSTANCES OF CONCERN” siyahısına əsasən bu bitkinin BFMQƏ-lərin 
tərkibində istifadəsi təhlükəlidir. Bu bitkinin yalnız dərman vasitələrinin 

tərkibində istifadəsi mümkündür. (bax: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2009.281).


Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

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

olunmur.

Lokogen Tablet 1 Methylsulfonylmethane - 500 mg, Boswellia serrata extract - 100 mg, Type II 
collagen raw material (equals to 40 mg Type II collagen 60%) - 66.7 mg

Microcrystalline celllulose, Crosslinked 
carboxymethylcellulose sodium(E 468), Coating 

material (Polyvinylalcohol( E 1203), Talc(E 
553b), Glyceryl monostearate(E 471), 

Polysorbat-80(E 433), Polyvinylpyrrolidone(E 
1201), Magnesium stearate(E470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 02.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lokogen (tablet, №30) ) adlı məhsul 
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 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.

Macstrong B6 Tablet 6 x 10 Magnesium carbonate - 450 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 
mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Macstrong B6 (tablet, № 60) adlı 
məhsul maqnezium B6 vitamini və maqnezium mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

Macstrong B6 Tablet 6 x 10 Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə

Mariyam Tablet 3 x 10 Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə


“Nərmin Muradova Mirzəbala qızı” tərəfindən göndərilmiş 23.12.2021 il 

tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç 
Kozmetik A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Mariyam  (kapsul №10) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 
1063.5mq  (400.0mq±15%  340.0 -- 460.0mq) olaraq aşkar edilmişdir 

ki, bu da normativ sənəddə qeyd edilən göstəriciyə uyğun 
deyildir.Bundan başqa, B1 və B6 vitaminlərinin məhsula daxilolma 

forması qeyd edilməyib.


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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Mauglin Kapsul 3 x 10 SIA "Primea" Latviya 17.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Melasom plus Kapsul 1 x 30

L-Tryptophan - 200 mg, L-Glycine - 50 mg, Passion flower dry extract 
(Passiflora incarnata) - 15 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 4.11 mg) 

– 5 mg, Riboflavin - 5 mg, Melatonin - 1 mg, Magnesium citrate – 50 mg, 
Calcium carbonate – 25 mg

Fatty acids diglyceryde, Dicalcium phosphate, 
Talcum, Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide, Hydroxypropyl methyl cellulose

Plameca Plantas Medicinales 
y Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melasom plus (kapsul № 30) ( 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. 



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

Menda Tablet 2 x 30 Magnesium (Magnesium carbonate - 237 mg) - 56.25 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride - 1.9 mg) - 1.4 mg

Cellulose, Sorbitol, Talc, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone

Maspex GMW Sp.z.o.o 
(Polski Lek S.A.) Polşa 02.02.2022 Müsbət

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

maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mildos Tablet 1
Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis rhizome and 
root dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 10 mg, Humulus 

lupulus L.strobile dry extract - 25 mg, Folic acid - 200 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mildos (tablet, № 30) adlı məhsul 
MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mucobronx Şərbət 100 ml Marshmallow (Althaea officinalis) dry root extract (20:1) - 3.125 g, Chamomile 
(Matricaria chamomilla) flower liquid (water-ethanol)  extract - 2.5 g

Sugar, Potassium sorbate (E 202), Sodium 
benzoate (E 211), Citric acid, Water Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mucobronx (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Multigrip İmmuno toz 1 Mir İlaç San. ve Tic. Anonim 
Şirketi Türkiyə 16.02.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Quluzadə Elşad Sahib oğlu” tərəfindən göndərilmiş 19.01.2022 -ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Mir İlaç San. ve 
Tic. Anonim Şirketi” şirkətinin istehsalı olan Multigrip İmmuno (toz 

№10) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun  xarici görünüşü orta çəkisi qəhvəyi və ağ rəngli, xarakterik 
qoxulu, toz və qranul qarışığı. (NS-də xarici görünüşü bənövşəyi rəngli 

qranullar kimi qeyd olunub), orta çəksi 8.5728 q; tərkibi: 5.2581 q 
(4.850 -- 5.150 q)  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. 



Multisense Complex Tablet 1 Mir İlaç San. ve Tic. A. Ş. Türkiyə 16.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Quluzadə Elşad Sahib oğlu” tərəfindən göndərilmiş 17.01.2022 -ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Mir İlaç San. ve 

Tic. Anonim Şirketi” şirkətinin istehsalı olan Multisense Complex (tablet 
№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun orta çəkisi 1.50340 q (1.140 -- 1.260 q) – (NS-də verilən 

limitlərə uyğun deyil.) 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. 

Nat-ərküdə Kapsul 1 Vitex agnus castus fruit dry extract – 90 mg Corn starch; Capsula shell :gelatin, glycerine, 
water Herba Flora MMC Azərbaycan 25.02.2022 Müsbət

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

məhsul qadın sağlamlığını qorumaq 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.

NBL Probiotic Gold toz 2 x 10

Fructooligosaccharide (Fibre, 90%) - 562.5 mg, Polydextrose (Fibre, 74%) - 
400.325 mg, L-ascorbic acid (Vitamin C 100%) - 75 mg, Vitamin E (DL-alpha-

tocopheryl acetate) - 7.5 mg α-TE, Streptococcus thermophilus - 8.2 x 10⁸ CFU, 
Lactobacillus acidophilus - 4.3 x 10⁸ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 4.3 x 10⁸ 
CFU, Bifidobacterium longum - 4.3 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum - 4.3 x 
10⁸ CFU, Dry Vitamin A - 600.6 mcg RE, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6, 

82%) - 1.9844 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1,78%) - 1.404 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2, 100%) - 1.6 mg

Lactulose, Orange taste powder, Orange 
flavour, Milk flavour, Magnesium salts of fatty 

acids, Soy
Cell Biotech Co.Ltd. Cənubi Koreya 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Probiotic Gold (saşe, №20) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək və 

immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Nemobil toz 20

ifidobacterium Bifidum(550 billion/g) (equiv.to 0,55*10⁹) - 1 mg; Lactobacillus 
Rhamnosus GG (410  billion/g) (equiv.to 0,65*10⁹)- 1, 6 mg; Bifidobacterium 

İnfantis (210 billion/g) (equiv.to 0,225*10⁹)- 1,071 mg; Lactobacillus 
Acidophillus (500  billion/g) (equiv.to 0,225*10⁹)- 0, 45 mg; Lactobacillus Casei 
(420  billion/g) (equiv.to 0,25*10⁹)- 0, 6 mg; Saccharomyceces Boulardii ( 20  
billion/g) (equiv.to 0,45*10⁹)-22,5 mg; Cholecalciferol(equiv. to 400 İU Vitamin 

D3)- 4 mg; İnulin- 50 mg.

Maltodextrin, İsomalt,Strawberry flavor AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Nemoten-L Tablet 2 x 10

Tryptophan - 300 mg, Melatonine - 1 mg, Valerian (Valeriana officinalis L.) root 
extract - 100 mg, Passion (Passiflora incarnata L.) flower leaf extract - 100 mg, 
Lemon balm (Melissa officinalis L.) leaf extract - 100 mg, Mountain Hawthorn 

(Crataegus pinnatifiada) fruit extract - 40 mg, Magnesium hydroxide (Eq. to 100 
mg Magnesium) - 240 mg, Pyridoxine hydrochloride (Eq. to 4.11 mg Vitamin 

B6) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Polyvinylpyrrolidone, Croscarmellose sodium, 
Silicon dioxide, Magnesium stearate, Green 

coating

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoten-L (tablet, №20) 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.

Nexen Şərbət 150 ml
Beta-glucan – 125 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 125 mcg, Zinc (as Zinc 
sulfate monohydrate) – 21 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 90 mg, Vitamin E 

(as alpha-Tocopherol) – 35 mg 

Polysorbate 80, Orange flavour, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Sucrolose, 

Glycerine, Deionized water

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 23.02.2022 Müsbət

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

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: a) Məhsulun tərkibi rəyə uyğun göstərilsin.

b) İstehsalçı və ünvanı qablaşdırmada düzgün qeyd olunsun

Nogrip toz 10

Salix alba  bark extract - 250 mg, Echinacea purpurea root extract- 300 mg;  
Sambucus nigra fruit extract - 70 mg; Salvia officinalis leaf extract- 70 mg; 

Menthol- 50 mg; Vitamin C ( Ascorbic acid) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 4 
mg.

Maltodextrin, Sodium  bicarbonate,  Sucralose Vega İlaç Kozmetik Gıda 
İmalat San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

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

məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
edilən BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Novalopin Kapsul 2 x 15 Fish oil - 1000 mg (EPA - 350 mg, DHA - 250 mg), Vitamin E - 7.5 mg Gelatine, Glycerin Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 16.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalopin (kapsul №30) (Seriya 
nömrəsi: L210694; İstehsal tarixi: 01.10.2021; Son istifadə tarixi: 

01.10.2024) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Novasan kids Şərbət 150ml Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 17.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Nurkavir Tablet 2 X 15

Vitamin A(as Retinol acetate) - 2 mg, Vitamin C ( Ascorbic acid)- 100 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 340 IU, Vitamin E( as DL-alfa-tocopherol);  - 20 

mg, Vitamin K1( Phytomenadione)- 0.07 mg, Vitamin B1(as Thiamine 
hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 ( Riboflavin)- 2 mg, Vitamin B3 (Nicotinic 
acid)- 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 2 mg, Folic acid - 400 
mcg, Vitamin B12( Cyanocobalamin)- 0.002 mg, Biotin (as D-biotin) - 0.05 mg, 
Vitamin B5 (Pantothenic acid)- 5 mg, Tricalcium phosphate(content  calcium 77 
mg, phosphorus 39 mg)- 200 mg, İron ( as İron fumarate)- 16 mg, İodine(as 

Potassium iodine) - 0.038 mg, Magnesium (as Magnesium sulfate- 40 mg, Zinc( 
as Zinc oxide) - 20 mg, Selenium ( as Sodium selenite) - 0,06 mg, Copper (as 
Copper gluconate) - 0,8 mg, Manganese(as Manganese carbonate) - 1,4 mg, 

Chromium ( as Chromium picolinate) - 0.073 mg

Magnesium stearate, Malltodextrin, 
Polyvinilpirrolidone(PVP), Crospovidone

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

Şti
Türkiyə 08.02.2022 Müsbət

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

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 
0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, 
DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 
g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, 
Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I 

- 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, 
Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, 
Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 
0.3 mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic 

acid - 0.60 mg, Biotin - 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine
Nutrichem Diät Pharma 

GmbH  (for B.Braun 
Melsungen AG)

Almaniya 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 
500 ml) (Seriya:2141170547, İstehsal tarixi:11.10.2021, Son istifadə 
tarixi:10.04.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 
0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, 
DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 
g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, 
Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I 

- 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, 
Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, 
Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 
0.3 mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic 

acid - 0.60 mg, Biotin - 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine
Nutrichem Diät Pharma 

GmbH  (for B.Braun 
Melsungen AG)

Almaniya 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 
500 ml) (Seriya: 2141370548, İstehsal tarixi: 13.10.2021, Son istifadə 

tarixi: 12.04.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Olvinax Kapsul 4 x 10

Larix sibirica bark extract - 150 mg, Dioscorea caucasica root extract - 100 mg, 
Trifolium pretense flower extract - 50 mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 50 
mg, Bergenia crassifolia leaf extract - 35 mg, Potentilla alba root extract - 25 

mg, Stellaria media leaf extract - 25 mg, Mumii - 25 mg, Ammonium Alum - 25 
mg, Resina pinus sibiricus bark - 15 mg.

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 16.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Olvinax(kapsul № 40) adlı məhsul  
Seriya nömrəsi: 01 , istehsal tarixi: 18.12.2021, son istifadə tarixi: 

18.12.2024)  müxtəliv mənşəli allergiyalar zamamı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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



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

Omega 3 Multi Nemo jelatin kapsullar 6 x 10  Farmakom PTF MMC Ukrayna 15.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Sentrum Pharma MMC” şirkətinin 17.01.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “Farmakom PTF MMC” şirkətinin 
istehsalı olan OMEGA 3 MULTI NEMO (kapsul, № 60) adlı  məhsulun 

dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu 

kapsulların orta çəkisi (0.7063 q; tərkibi: 0.4921 q) NS-də 
göstərilənlərlə ( 1.4q±3% ) uyğun deyildir. 

Həmçinin, məhsulun üzərində onu  hansı TŞ əsasında hazırladığı 
haqqında məlumat göstərilsə belə, həmin sənəddə göstərilən 

məlumata əsasən, o, bir neçə məhsula şamil olunur və burada 
sözügedən məhsulun adı çəkilmir. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 

məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Omega Memory Balıq Yağı Şərbət 150 ml Mir İlaç San. ve Tic. A. Ş. Türkiyə 11.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs Quluzadə Elşad Sahib oğlunun 17.01.2022 il tarixli  
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin  “Mir İlaç San. ve Tic. 
A. Ş.” şirkətinin istehsalı olan Omega Memory Balıq Yağı (şərbət, 150 

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

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

zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun çəkisi (122,68 q )və 
həcmi(135,0 ml )müvafiq olaraq NS-də göstərilən ilə(136,0 -- 144,0 q;  

145,5 -- 154,5 ml) uyğun deyildir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

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

olunmur.


Omeqapin / Omegapin Şərbət 190 ml
Fish oil omega-3 polyunsatured fatty acid (EPA - 54 mg, DHA - 234 mg) - 600 
mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 5 mg, Vitamin A - 0.4 

mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg

Honey, Natural aroma, Pear juice concentrate, 
Lemon juice concentrate, Polysorbat 20, Water

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma, Germany) Sloveniya 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omeqapin / Omegapin (şərbət, 190 
ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının və vitaminlərin əlavə 

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

Omerol Kapsul 1 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silicon dioxide, Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omerol (kapsul №30) adlı məhsul 
orqanizmin metabolik prosseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Onkomaks Kapsul  1  pl.flakonda № 
30 kapsul

Indole-3-Carbinol (from Brassica oleracea) – 300 mg, Vitex agnus castus fruit 
dry extract – 100 mg, Vitamin E (as DL-alpha-Tocopherol acetate) – 20 mg, 

Magnesium (as Magnesium oxide) – 20 mg, Soy isoflavones – 25 mg
Natural Gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve 

Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

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

qadın sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

dərman vasitəsi deyil.

Osso Şərbət 150 ml
Calcium citrate - 400 mg (eq.to 96 mg Calcium), Magnesium sulfate 

heptahydrate - 100 mg (eq. to 9.8 mg Magnesium), İnositol (Vitamin B8) - 100 
mg, Vitamin D3 - 200 IU 

Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, Citric acid 
monohydrate, Deionized water, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 31.01.2022 müsbət

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

Parametabol Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Acorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 mg, 

Vitamin B5 (as Sodium-D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (Retinol acetate) - 266 mcg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (D-alpha-tocopherol acetate) - 110 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerol/E422, 
Linseed oil, Tutti -frutti flavor, Citric acid/E 330, 

Xanthan gum/E412, Tween 80, Sodium 
benzoate/E211, Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Parametabol (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

PasiValeM 5-HTP Tablet 1 flakonda №30 
tablet

 Passiflora (Passiflora incarnata) herb extract- 300 mg;Magnesium oxide(eqv to 
100 mg magnesium)- 167 mg;Valerian (Valeriana officinalis)  root extract-120 

mg; 5-hidroksitriptofan (5-HTP) from seeds Griffonia simplicifolia- 100 mg; 
Melissa (Melissa axillaris) herb extract- 80 mg.

microcrystalline cellulose, polyvinylpyrrolidone, 
corn starch, magnesium salts of fatty acids( E 

470 b).

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PasiValeM 5-HTP  (tablet, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin 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:Melisanın elmi adını rəyə uyğun olaraq göstərilsin(ərizəçinin 
təqdim etdiyi həmin  xammala analiz sertifikatına əsasən).



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

Passimel Kapsul 3 x 10
Passiflora Incarnata flower extract – 300 mg, Valerian Officinalis root extract – 
170 mg, Melissa Officinalis leaf extract – 50 mg, Magnesium oxide - 82.92 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 6.08 mg (Pure Vitamin B6 - 5 mg)

Magnesium salts of fatty acids, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, Hydroxypropyl methyl cellulose

A PHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PASSİMEL kapsul № 30  adlı məhsul 
MMS 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

Phytodigest / Fitodigest Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

Fennel (Foeniculum vulgare) seed extract - 2 g, Star anise (Illicium verum) fruit 
extract - 1 g, Gentian (Gentiana lutea) root extract - 1 g, Ginger (Zingiber 

officinale) root extract - 1 g, Fructo - oligosaccharides - 1.5 g, Deshydrated 
papaya (Carica papaya) fruit extract - 660 mg, Fructose - 500 mg, Lemon 
(Citrus limon) essential oil - 1.25 mg, Dill (Anethum graveolens) - 1.25 mg, 
Juniper (Juniperus communis) berries and sprout essential oil - 1.25 mg, 

Peppermint (Mentha piperita) - 1.25 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 
0.25 mg

Concentrated lemon juice, Lemon flavour, Mint 
flavour, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Citric acid, Water
Les Trois Chenes Fransa 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Phytodigest / Fitodigest (Daxilə qəbul 

üçün məhlul, 200 ml) (Seriya nömrəsi: 2125702/2, istehsal tarixi: 
01.09.2021, son istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı məhsul mədə-bağırsaq 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Plema Şərbət 120 ml

Plantago (Plantago major) leaf soft extract – 1 ml, Mallow (Malva sylvestris) 
flower and leaf soft extract – 1 ml, Thyme (Thymus vulgaris) herb soft extract – 

0.5 ml,
Oregano (Origanum vulgare) herb soft extract – 0.5 ml

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

Xanthan gum, Purified water 



"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.02.2022 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pro İsotonic Drink Orange toz 525 q

Dextrose – 53.39 g, Maltodextrin – 35.8 g, Vitamin C – 34.6 mg, Niacin (NE) – 
7 mg, Vitamin E (TE) – 5.3 mg, Pantothenic acid – 2.6 mg, Vitamin B6 – 0.66 

mg, Vitamin B2 – 2.9 mg, Vitamin B1 – 0.49 mg, Folic acid – 99.5 mg,  Calcium 
– 332 mg, Magnesium – 180 mg, Zinc – 10.9 mg, Sodium – 949 mg

Flavor, Salt, Citric acid, Silicon dioxide, Beta 
carotene 

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pro İsotonic Drink  (toz, 525 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Probilac™ /Probilak™ Kapsul 1 Probiotic microorganisms (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum) - 131 mg (5 x 10⁹ CFU)

Maltodextrine, Hydroxypropyl methylcellulose 
(E 464) Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probilac™ /Probilak™ (kapsul №10) 
adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 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.

Prodarm Kapsul 2 x 10

Lactobacillus Rhamnosus - 0.5x10⁸ CFU, Lactobacillus Plantarum - 0.5x10⁸ CFU, 
Lactobacillus Acidophilus - 1x10⁹ CFU, Streptococcus Thermophilus - 0.5x10⁸ 
CFU, Bifidobacterium Bifidum - 1x10⁹ CFU, Bifidobacterium breve - 0.5x10⁹ 

CFU, Bifidobacterium infantis - 0.5x10⁹ CFU, Lactobacillus bulgaricus - 0.25x10⁹ 
CFU, Zinc sulphate monohydrate (Zinc 5 mg) - 13.736 mg, Inulin - 150 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropylmethylcellulose

APHARMA Sağlık Ürünləri 
A.Ş. İkitelli Türkiyə 28.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prodarm (kapsul №20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.

Progen İso Tablet 3 x 10
Genistein and Daidzein (isoflavones) from Soy extract - 25 mg, Epigallocatechin 
- 3 - gallate from Green tea extract - 60 mg, Indole - 3 - carbinol from Brassica 

- 100 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 22.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Progen İso (tablet, №30) adlı məhsul 
Qadın sağlamlığını qorumaq 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.

Prokartin Şərbət 150 ml
Vaccinium myrtillus fruit dry extract- 360 mg; L-carnitine tartrate- 200 mg; Bee 
propolis dry extract- 100 mcg; Selenium(as Sodium selenite)- 10 mcg; Zinc(as 

Zinc sulphate)- 5 mcg.

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

benzoate, Sucralose.

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.02.2022 Müsbət

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

məhsul  immun sistemi və göz fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Tərkib və istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin

ProLakt toz 5 q x 15

Lactobacillus acidophilus - 350 million, Lactobacillus casei - 150 million, 
Lactobacillus rhamnosus - 200 million, Lactobacillus plantarum - 150 million, 
Lactobacillus bulgaricus - 150 million, Bifidobacterium infantis - 150 million, 
Bifidobacterium longum - 150 million, Bifidobacterium breve - 150 million, 

Streptococcus thermophillus - 200 million, Saccharomyces boulardii - 50 million, 
Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) - 4 mg, Fructooligosaccharides - 80 mg

Maltodextrin, Banana flavor, Magnesium 
stearate, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolakt (toz, saşedə № 5 q x 15) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Prosupps Hydro BCAA Texas Tea toz 402 q

2:1:1 BCAA Matrix: L-Leucine - 3.5 g, L-Isoleucine - 1.75 g, L-Valine - 1.75 g; 
Full spectrum EAA Matrix (L-Lysine,  L-Threonine, L-Phenylalanine, L-

Methionine, L-Histidine, L-Tryptophan) – 3 g, Potassium (as Potassium Chloride) 
- 100 mg, Sodium (as Sodium Citrate) - 50 mg

Trisodium citrate dehydrate, Citric Acid, Natural 
Flavors, Sucralose, Calcium silicate, Silicon 
Dioxide, Fruit&Vegetable juice, Acesulfame 

potassium

DryBev, İnc  (for Prosupps 
LLC) ABŞ 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosupps Hydro BCAA Texas Tea  

(toz, 402 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.

Pruselin Tablet 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis L.) root dry extract standardized 0.8% as 
sesquiterpenic acids expressed as valerenic acid - 150 mg, Passionflower 

(Passiflora incarnata L.) aerial part with flower dry extract standardized 4% as 
total flavonoids expressed as vitexin – 93.75 mg, Mint (Mentha piperita L.) leaf 

dry extract standardized 0.5% as essential oil - 100 mg, Balm mint (Melissa 
officinalis L.) leaf dry extract standardized 4% hydroxycinnamic derivatives 

calculated as rosmarinic acid - 150 mg

Calcium hydrogen phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium stearate, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pruselin (tablet № 30) adlı məhsul 
MSS-nin 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. 



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

Pudameks Tablet 1(içərisində№ 30 
tablet )

L- glutathione- 0,125 mg; Cynara scolumus leaf extract- 100 mg; Milk Thistle 
aerial part extract(equiv. to 70 mg Silymarin)-87,5 mg.

Microcrystalline cellulose, Polyvinilpyrollidone, 
Magnesium stearate.

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pudameks (tablet, № 30) adlı  
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

R1 BCAAs Pineapple Blast toz 426 g Total carbohydrate - 1 g, BCAAs blend: L-leucine – 2.5 g, L-isoleucine – 1.25 g, 
L-valine - 1.25 g

Natural and Artificial Flavors, Citric acid, 
Potassium citrate, Sucralose, Acesulfame 

potassium, Sunflower Lecithin, FD&C yellow 
#5, FD&C yellow #6

Nutrivo LLC (for Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 BCAAs Pineapple Blast (toz, 426 

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.

R1 Essential Amino Acids 9 toz 345 q

L-Leucine - 2.5 g, L-Isoleucine - 1.25 g, L-Valine - 1.25 g, Lysine Hydrochloride -  
  900 mg, L-Threonine – 850 mg, L-Phenylalanine - 450 mg, L-Methionine – 

150 mg, L-Histidine - 100 mg, L-Tryptophan – 50 mg, Electrolyte Blend 
(Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) – 500 mg

Malic Acid, Natural and Artificial Flavors, Citric 
Acid, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, 

Sunflower Lecithin, Sucralose, Acesulfame 
Potassium, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6.

Nutrivo LLC (for Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 Essential Amino Acids 9  (toz, 345 

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.

R1 LBS Chocolate Fudge toz 5500 g

Carbohydrate Blend (Maltodextrin, Organic Rice Bran, Pisum Sativum (peas) as 
Carb1™) – 204 g, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Whey Protein 
Isolate, Whey Protein Hydrolysate) – 40 g, Creatine monohydrate – 2 g, 

Medium-Chain Triglycerides - 1 g, L-Glutamine – 500 mg

Cocoa (Processed with Alkali), Flavors, Lecithin, 
Guar Gum, Sucralose, Acesulfame Potassium, 

Reb A (Stevia Extract)

Nutrivo LLC (for Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 LBS Chocolate Fudge (toz, 5500 

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.

R1 Pre-Amino Pineapple Orange toz 252 q

L-Leucine - 1250 mg, L- Valine - 625 mg, L-Isoleucine - 625 mg, Beta-Alanine 
(CarnoSyn) - 600 mg, L-Citrulline - 600 mg, Betaine anhydrous - 600 mg, 

Taurine - 600 mg, L-Glutamine - 500 mg, L-Lysine HCL - 350 mg, L-Threonine - 
150 mg, L-Phenylalanine - 100 mg, Caffeine blend (Green Tea leaf extract - 90 

mg, Whole Coffee (Organic Coffeeberry) fruit extract - 30 mg) - 120 mg

Malic Acid, Natural and Artificial Flavors, Citric 
Acid, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, 

Sunflower Lecithin, Sucralose, Acesulfame 
Potassium, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6.

Nutrivo LLC (for Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 22.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 Pre-Amino Pineapple Orange (toz, 

252 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.

R1 Whey Blend Chocolate Fudge toz 2312 q Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate, Hydrolyzed 
Whey Protein Isolate) – 24 g

Cocoa (Processed with Alkali), Natural and 
Artificial Flavors, Lecithin, Xanthan Gum, 

Cellulose Gum, Salt, Sucralose.

Nutrivo LLC (for Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 Whey Blend Chocolate Fudge 

(toz, 2312 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.

Rakinaza Kapsul 2 x 10 Serratiopeptidase enzyme - 48 000 IU (45 mg), Nattokinase - 700 IU (35 mg) Natural gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

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

serratiopeptidaza və nattokinaza fermentinin çatışmazlığı hallarında 
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.

Ravida-F Kapsul 3 x 10 Folic acid - 400 mcg, Iodine - 200 mcg (as Potassium iodide 261.6 mcg)
Magnesium Stearate, Microcrystalline cellulose, 

Gelatin NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ravida-F (kapsul, №30) adlı məhsul 

ffol turşusu və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Reblut Tablet 1 Iron gluconate (eq.to 19 mg of Iron) - 159 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reblut (tablet №30) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Redovit Tablet 1 Iron gluconate (eq.to 19 mg of Iron) - 159 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Redovit (tablet №30) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Refamin məhlul 100ml

Choline (as Choline chloride) - 74.61 mg, L-glycine - 50 mg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 50 mcg, Vitamin B2 (as Riboflavin-5-phosphate) – 0.78 mg, Vitamin B3 
(as Niacinamide) – 6.97 mg, Vitamin B6 (as Prydoxine hydrochloride) – 0.74 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 8 mcg, Magnesium (as Magnesium 

citrate) – 8.43 mg

Deionized water, Glycerine, Orange aroma, 
Xanthan gum, Sorbitol, Potassium  sorbate 

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 02.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Refamin (məhlul 100 ml) adlı məhsul 
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: tərkib hissəsi rəyə uyğun olaraq (tərkibə aid sənədə istinad 
olaraq) tərtib olunsun.

Relax Kapsul 3 x 10

Valeriana officinalis root dry extract - 110 mg, Melissa officinalis leaf dry extract 
- 100 mg, Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium hydroxide) - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 
mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Relax (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: tərkib rəyə uyğun tərtib olunsun.



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

Relozen Tablet 1

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 mcg) - 140 

mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate - 520 
mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural 
mixed carotenoids - 2 mg, Zinc (as Zinc oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 
(as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin 
B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 

20 mg, Vitamin K (as Menaquinone-7) - 40 mcg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, 
Sugar, Corn starch, Gum arabic, Magnesium 

stearate

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

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

Renestit məhlul 200 ml

Horsetail (Equisetum arvense) herb liquid extract (1:9) - 330 mg, Prickly pear 
(Opuntia ficus indica) stem liquid extract - 170 mg, Rosemary (Rosmarinus 

officinalis) leaf liquid extract (1:1) - 170 mg, Bermuda grass (Cynodon 
Dactylon) rhizhome  decoction powder - 170 mg, Lemon balm (Melissa 

officinalis) leaf  liquid extract (1:1) - 170 mg, Lovage (Levisticum officinale) 
radix liquid extract - 150 mg, Cats claw (Uncaria tomentosa) innerbark dry 
extract - 50 mg, Centaury (Centaurium erythraea) herb dry extract - 18 mg.

 Potassium sorbate, Deionized water, Flavouring

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB MMC 
(Azərbaycan Respublikası) 

Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

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

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

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

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

Repikson Kapsul 2 x 15

American Cranberry Fruit Dry Extract (Vaccinium Macrocarpon L.) (equiv. min 
30 mg (30%) Proantocyanidins type A) - 100 mg, D-Mannose - 40.05 mg, 

Potassium Citrate (equiv to 23.8 mg elemental Potassium) - 62.15 mg, Vitamin 
C - 60.16 mg

Maltodextrin, Silicone Dioxide, Magnesium 
Stearate, Capsule shell (1% Titanium Dioxide, 

0,0733% Yellow Iron Oxide, qsp 100% 
Gelatine)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.02.2022 Müsbət

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

Resed Kapsul 4 x 10

Mentha piperita leaf extract - 2.5 mg, Pimpinella anisum fruit extract - 11 mg, 
Matricaria recutita flower extract - 5 mg, Hypericum perforatum leaf extract - 15 
mg, Glycyrrhiza glabra root extract - 75 mg, Valeriana officinalis root extract - 

30 mg, Ascorbic acid - 50 mg, Fructooligosaccharides - 311.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Resed (kapsul № 40) adlı məhsul 
sinir-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.

Restovit Tablet 1

Vitamin A (as Retinol acetate) – 1 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 80 mg, 
Vitamin D3 – 200 IU, Vitamin E (as alpha tocopheryl acetate)– 10 mg, Vitamin 
K1 (as phylloquinone) – 0.07 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 1.5 

mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 20 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  – 2 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) – 2 mcg, Biotin (as D-biotin)-50 mcg, Vitamin B5 (as 
Calcium D-pantothenate) – 5 mg, Calcium citrates  - 300 mg, İron fumarate – 
50 mg, Potassium iodide – 0.05 mg, Magnesium sulfate heptahydrate – 100 

mg, Zinc sulphate – 25 mg, Sodium Selenite – 150 mcg, Copper gluconate – 3 
mg, Manganase Sulfate – 3 mg, Chromium picolinate – 3 mg, Calcium 

glycerophosphate – 48 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 24.02.2022 Müsbət

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

Rumepin Kapsul 1

Cranberry Extract (Vaccinum Macrcarpon) – 90.15 mg, Artichoke Extract 
(Cynara Scolymus) – 40.16 mg (equiv. to 1.2 mg cynarin), Potassium Citrate - 
60 mg (equiv. to 22.98 mg elemental Potassium), Vitamin C (Ascorbic Acid) – 

50.5 mg

Maltodextrin, Silicone Dioxide, Magnesium 
Stearate, Capsule (Titanium Dioxide, Yellow 

Iron Oxide, Gelatine)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.02.2022 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

R-Weiler Focus Drink Zero Daxilə qəbul üçün məhlul 330 ml
Taurine - 500 mg, Magnesium lactate - 480 mg, Green tea (Camellia sinensis L. 
Kuntze) leaf extract - 330 mg, N-acetyl-L-tyrosine - 100 mg, Natural caffeine 

(from green coffee beans) - 100 mg, Pyridoxine hydrochloride - 1.5 mg

Water, Carbon dioxide, Citric acide, E 150a, 
Flavourings, Sucralose, Acesulfame K Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R-Weiler Focus Drink Zero (daxilə 

qəbul üçün məhlul, 330 ml) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Salcofer Tablet 1 Iron gluconate - 159 mg (eq. to 19 mg iron), Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salcofer(tablet №30) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Salutem Pregna Kapsul 2 x 15

Fish oil - 250 mg (DHA 125 mg, EPA 25 mg), Lutein - 7.5 mg, Vitamin C - 120 
mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 1.8 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B2 - 
1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin 

B12 - 2.5 mcg, Vitamin K1 - 75 mcg, Biotin - 50 mcg, Folic acid - 400 mcg, 
Calcium - 5 mg, Iron - 14 mg, Copper - 1 mg, Iodine - 220 mcg, Zinc - 5 mg, 

Manganese - 2 mg, Selenium - 55 mcg, Chromium - 40 mcg

Magnesium stearate, Sunflower oil, Soya 
lecithin, Mono- and Diglycerides, Gelatin 

(bovine), Glycerin, Black iron oxide, Red iron 
oxide

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 16.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salutem Pregna (kapsul №30) 
(Seriya: L210729, istehsal tarixi: 01.09.2021, son istifadə tarixi: 

01.09.2024) adlı məhsul hamiləliyin planlaşdırılması zamanı, hamiləlik 
və laktasiya dövründə 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

Sanoles Kapsul 1

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 250 mg, Uva-ursi 
(Arctostaphylos Uva ursi) leaf dry extract - 160 mg, Solidago virgaurea herb 

powder - 60 mg, Potassium citrate - 19 mg, Sodium citrate - 16 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Folic acid - 200 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanoles  (kapsul, № 30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Santro Vit C Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 mg) - 

104.546 mg, Vitamin K (menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D (Cholecalcoferol) - 
 0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate (E 
500), Citric acid (E 330), Tartaric acid (E 334), 

Gum arabic (E 414), Aspartame (E 951), D-
limonene, Sunset yellow FCF/Orange yellow S 

(E 110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santro Vit C  (tablet № 15) adlı 

məhsul C, D, K vitaminlərinin və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sedaflor B Night / Sedaflor B Nayt Kapsul 2 x 10 Sancura Pharma Pakistan 02.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“RP Aze MMC” tərəfindən 27.12.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq 
bildiririk ki, Pakistan;n “Sancura Pharma” şirkətinin istehsalı olan 

CPS06/21 seriya nömrəli Sedaflor B Night / Sedaflor B Nayt  (Kapsul, 
N20) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
-Orta çəkisi:  0.43174 q (0.475 -- 0.525 q) -- NS-də verilən limitlərə 

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

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Sedat10 Kapsul 1

Leonurus cardiaca herba dry extract – 31 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 
31 mg, Crataegus pentagyna fruit dry extract – 31 mg, Valeriana officinalis root 

and rhizoma dry extract - 60 mg, Melissa officinalis leaf powder – 100 mg, 
Mentha piperita leaf powder – 100 mg.

Corn starch; Capsula shell: gelatin, glycerine, 
water. Herba Flora MMC Azərbaycan 24.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənSedat10 (kapsul № 100) 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.

Sedofast Kids Şərbət 150ml
Tilia cordata flower dry extract - 153 mg, Matricaria recutita flower dry extract - 

148 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 50 mg, Lavandula angustifolia 
flower flower dry extract - 25 mg

Purified water, Citric acid monohydrate, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan 

gum, Sucralose, Flavouring

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş; 
qablaşdırilıb FITOLAB 

MMC(Azərbaycan 
Respublikası) 

Türkiyə 31.01.2022 Müsbət

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

Selamin B8 Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

L-carnitine - 60 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 50 mg, L-arginine - 1.3 mg, L-
leucine - 4 mg, L-histidine - 1.1 mg, L-lysine - 4 mg, L-threonine - 1 mg, L-

methionine - 2 mg, L-phenylalanine - 1.3 mg, L-tryptophane - 0.9 mg, L-valine - 
 4 mg, L-glutamine - 2 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg

Deionized water, Potassium sorbate, Sucralose, 
Orange flavor Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti Türkiyə 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selamin B8 (daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul bəzi aminturşular və selenin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

deyil.

Sentokar Kapsul 2 x 15

American Cranberry Fruit Dry Extract (Vaccinium Macrocarpon L.) (equiv. min 
30 mg (30%) Proantocyanidins type A) - 100 mg, D-Mannose - 40.05 mg, 

Potassium Citrate (equiv to 23.8 mg elemental Potassium) - 62.15 mg, Vitamin 
C - 60.16 mg

Maltodextrin, Silicone Dioxide, Magnesium 
Stearate, Capsule shell (1% Titanium Dioxide, 

0,0733% Yellow Iron Oxide, qsp 100% 
Gelatine)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.02.2022 Müsbət

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

Serious Mass Banana toz 2.72 kq

Maltodextrin – 243 g, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Calcium 
Caseinate, Egg Whites, Sweet Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta carotene) – 

940 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 
5 mcg, Vitamin E (d-alpha Tocopheryl succinate) – 20 mg, Thiamin (as 

Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 
Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg, Folic 

Acid (as Folate 600 mcg DFE) – 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 11 
mcg, Biotin – 300 mcg, Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) - 25.6 
mg, Choline (as Choline bitartrate) - 250 mg, Calcium (as Dicalcium citrate, 

Dicalcium phosphate) – 640 mg, Iron (as Ferrous Fumarate) – 6 mg, 
Phosphorus (as Dicalcium phosphate, Dipotassium phosphate) – 490 mg, Iodine 
(as Potassium iodine) – 53 mcg, Magnesium (as Magnesium aspartate) – 125 
mg, Zinc (as Zinc citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 71 mcg, 

Copper (as Copper gluconate) – 1 mg, Manganese (as Manganese amino acid 
chelate) - 2 mg, Chromium (as Chromium polynicotinate) – 120 mcg, 

Molybdenum (as Molybdenum amino acid chelate) - 80 mcg, Sodium - 570 mg, 
Potassium (as Dipotassium phosphate) – 890 mg, Creatine Monohydrate - 3 g, 
L-Glutamine – 500 mg, Inositol – 250 mg, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) – 5 

mg

Natural & Artificial Flavors, Lecithin, Malic Acid, 
Sucralose, Yellow #5 ,Acesulfame Potassium, 

Medium Chain Triglycerides
Optimum Nutrition Inc. ABŞ 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Serious Mass Banana (toz 2.72 kq) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Serratop Kapsul 2 x 15 Serratiopeptidase - 67 mg, Nattokinase - 29 mg, Essential phospholipids - 50 
mg, Trypsin - 10.5 mg, Chymotrypsin - 2.1 mg Granulac 200 (Alpha lactose monohydrate) Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serratop  (kapsul, № 30) adlı məhsul 
serratiopeptidaza fermentinin çatışmazlığı zamanı köməkçi vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.      

Siberian Wellness Relax Box Kapsul 1

Complex 1 composition: Magnesium citrate (Magnesium - 58 mg) - 400 mg, 
Valeriana officinalis root dry extract (Sesquiterpene acids (calculated as 

valerenic acid) - 0.125 mg) - 50 mg, Crataegus leaf and flower dry extract 
(Flavonoids (vitexin-2-rhamnoside and hyperoside) - 0.45 mg) - 25 mg, 
Scutellaria baicalensis Georgi root dry extract (Baicalin - 2.5 mg) - 25 

mg.Complex 2 composition: Passiflora incarnate L. herb dry extract (Flavonoids 
(calculated as vitexin) - 8 mg) - 200 mg, Hypericum perforatum L.herb dry 

extract (Hypericin - 0.6 mg) - 200 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Wellness Relax Box (kapsul, 

№30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Silentex Tablet 2 x 15 Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Simfer Tablet 1 Iron gluconate - 159 mg (eq. to 19 mg iron), Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simfer (tablet №30) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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 14.02.2022 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.

Sistonef Kapsul 3 x 10
Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 250 mg, Solidago virgaurea herb 
powder - 60 mg, Potassium citrate - 19 mg, Sodium citrate - 16 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Folic acid - 200 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistonef (kapsul, № 30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sitos Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Citicoline sodium - 50 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 5 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 1 mcg

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.02.2022 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Sofitan Yumşaq kapsul 1 Cholecalciferol (eq. 1000 IU/25 mcg Vitamin D3) – 1 mg, Menaquinon 7 (eq. 50 
mcg Vitamin K2) – 11.11 mg

Sunflower oil, Gelatine, Glycerine, Deionized 
water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sofitan (yumşaq kapsul, №50) 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.
Qeyd: Qablaşdırma formasının ön hissəsində D3 və K2 vitaminlərinin 
dozası düzgün göstərilsin, beləki qeyd olunan doza inqrediyentlərin 

daxilolma formalarına aiddir.

Softec Sars Cov-2 (Covid-19) 
Antigen Test Kit 

(Oropharengeal/Nasal Swab) 
test 1 Antigen Extraction solution Ayrı geyd edilməyib Zet Medikal Tekstil Dış 

Ticaret LTD ŞTİ. Türkiyə 16.02.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Softec Sars Cov-2 (Covid-19) Antigen 
Test Kit (Oropharengeal/Nasal Swab)” adlı məhsul insanın ağız 

suyunda və burun-udlaq nümunələrində SARS-CoV-2 antigenlərinin 
aşkar edilməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Solifort Şərbət 150 ml
Calcium - 500 mg (as Calcium carbonate - 1250 mg), Magnesium  - 150 mg (as 

Magnesium sulfate monohydrate - 855 mg), Zinc - 4 mg (as Zinc sulfate -11 
mg), Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan gum, 
Glycerol, Saccharin, Orange flavour, Sodium 

benzoate/E211

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.02.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sorekart məhlul 10 ml x 10 flakon L-carnitine - 500 mg, Ascorbic Acid - 200 mg, Pyridoxine hydrochloride - 6 mg, 
Folic acid – 600 mcg, Cyanocobalamin - 9 mcg

Sodium saccharin, Glycerol, Sodium hydroxide, 
Polysorbate – 80, Aqua purificata Verteks MMC Ukrayna 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sorekart (10 ml x 10 flakon) adlı 
məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Spektrum Prenatal Tablet 1flakonda  30 
tablet

Β- carotene-2500 IU;Vitamin A-2500 IU; Vitamin D3-400 IU;Vitamin C-120 mg; 
Vitamin E-30 IU;Vitamin B1-3 mg;Vitamin B2-3,4 mg;Vitamin B6-6 mg; Vitamin 
B12-6 mcg; Folic Acid-800 mcg;Niacin-20 mg; Biotin-30 mcg; Pantothenic Acid-
10 mg;Calcium-200 mg;Iron-40 mg;Iodine-150 mcg; Magnesium- 50 mg; Zinc-
10 mg; Selenium-30 mcg,Copper-2 mg; Chromium-250 mcg;Manganese-1 mg; 

Molybdenum-25 mcg.

Microcrystalline Cellulose;Sodium 
Crosscarmellose;Stearic Acid; Magnesium 

Stearate
CJ Labs Inc. ABŞ 14.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Spektrum Prenatal( 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.



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

Spinor Tablet 1 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitine sulfate - 400 mg, 
Methylsulfonylmethane - 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol, Talc

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spinor (tablet № 30) 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.

Streplife Biyan Vitamin C Sink Sorma Pastil 2 x 12 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 22 
mg, Zinc gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

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

(colorant), Black carrot extract (colorant), 
Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 02.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Streplife Biyan Vitamin C Sink  

(Sorma Pastil№24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə tövsiyyə 

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

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

Streplife Evkalipt Mentol Adaçayı Sorma Pastil 2 x 12
Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, Peppermint oil 

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

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

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Streplife Evkalipt Mentol Adaçayı   

(Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq  məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Streplife Exinaseya Bal Propolis Sorma Pastil 2 x 12 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 3.8 mg
Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, Orange 
Flovour, Lemon Flovour, Menthol, Curcumin, 

Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 02.02.2022 Müsbət

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

(Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə tövsiyyə 

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

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

Sulasten Forte Tablet 1 şüşə flakonda 
№60 tablet

Glycine max seed dry extract – 200 mg, Trifolium pratense flower – 50 mg, 
Angelica sinensis root dry extract – 30 mg, Glycine – 100 mg, Calcium citrate – 

200 mg, Magnesium sulfate heptahydrate – 100 mg, Vitamin E – 15 mg, 
Lycopene – 1.2 mg, Vitamin D3(Cholecalciferol      – 200 IU

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sulasten Forte (tablet №60) adlı 
məhsul qadın orqanizmini möhkəmləndirmək köməkçi vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi 

sənədə əsasən

Sultan Macunu pasta 240 q

Horny goat weed (Epimedium sagittatum) root dry extract – 500 mg, Oat 
(Avena sativa) herb dry extract – 440 mg, Carob (Ceratonia siliqua) seed dry 

extract – 300 mg, Pumpkin (Cucurbita pepo) seed dry extract – 264 mg, Nettle 
(Urtica dioica) leaf dry extract – 250 mg, Ginger (Zingiber officinale) rhizome 
dry extract – 200 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract – 200 mg, 

Royal jelly – 144 mg, Pollen – 100 mg, Cinnamon (Cinnamomum verum) bark 
dry extract – 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 80 mg, Galangal (Alpinia 
galangal) rhizome dry extract – 66 mg, American ginseng (Panax quinquefolius) 

root dry extract – 50 mg, Panax ginseng root dry extract – 50 mg, Siberian 
ginseng (Eleutherococcus senticosus) root dry extract – 50 mg, Mulberry 
molasses – 25 mg, Cola nut (Cola acuminate) seed dry extract – 20 mg.

Glucose syrup, Sucrose, Vanilla flavor. ACDC Kozmetik San. ve Tic. 
A.Ş. Türkiyə 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sultan Macunu (pasta, 240 q) adlı 
məhsul kışilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıraq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Qablaşmanın üzərində pasta sözü Azərbaycan dilində 

düzgün(pasta) qeyd olunsun, pastila yox!
         2) İstifadə üzrə təlimatda birdəfəlik dozanı 15 mq yox 15 q kimi 

qeyd olunmalıdır.

Swiss Bork Super İmmoo Daxilə qəbul üçün məhlul 150ml Bork Health İlaç Üretim San 
Tic. LTD ŞTİ. Türkiyə 21.01.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Azlek LD MMC” tərəfindən 20.12.2021-ci il tarixli məktuba cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bork Health İlaç Üretim San Tic. LTD 

ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan SIM1121 seriya nömrəli Swiss Bork Super 
İmmoo (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı məhsulun sıxlığı 0,9499 q/ml və pH 

göstəricisi 5,263 kimi aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 
(sıxlıq 1,21 -- 1,31 q/ml; pH 3,0 -- 4,5) göstərilənlərlə uyğun gəlmir.

Həmçinin, məhsulun 3 yaşdan istifadəsinə dair müvafiq tədqiqat 
protokolları təqdim edilməmişdir.

     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.

Swiss Energy Active Vitamins and 
Minerals + Lycopene Fışıldayan tablet 1

Vitamin E (α TE) (as DL- α-tocopheryl acetate 50%) – 30 IU, Vitamin C (as L-
Ascorbic acid) – 150 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 3 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin 0.1%) – 5 mcg, Vitamin PP (NE) (as Nicotinamide) – 20 mg, 

Lycopene (as Lycopene 10%) – 200 mcg, Vitamin B9 (as Folic Acid) – 200 mcg, 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol 100 SD/S) – 5 mcg, Pro Vitamin A (as Beta 

carotene 3%) – 0.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5-phosphate sodium) – 2 
mg, Copper (as Copper sulfate) – 0.5 mg, Iron (as Iron sulfate) – 3 mg, Zinc 

(as Zinc sulfate) – 3 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) – 20 mg, 
Magnesium (as Magnesium sulfate) – 40 mg, Manganese (as Manganese 

sulfate) – 1 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Anhydrous dextrose, Sorbitol, 

Aspartame, Tropical flavour
Alpex Pharma SA İsveçrə 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Active Vitamins and 

Minerals + Lycopene (fışıldayan tablet, №20) (Seriya nömrəsi: 20M020 
İstehsal tarixi: 01.11.2020; Son istifadə tarixi: 01.11.2023) 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

SWİSS ENERGY HERBS BLACK 
GARLIC Kapsul 1 x 20

Black Garlic (Allium sativum) bulb extract – 130 mg,Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride)- 0.55 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5-phospahate sodium)- 0.70 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 0.70 mg.

Gelatin bovine, Glycerol (98%), Water, Sorbitol 
(70%), Glycerol( 86%), Iron oxide black( 
E172), Iron oxide red,(E172),Soy bean 

oil,Beeswax.

Gelpell AG İsveçrə 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SWİSS ENERGY HERBS BLACK 

GARLIC (kapsul, № 20 ) adlı məhsul  ürək-damar sistemi və MSS-in 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Omega-3 Multivit Kapsul 2 x 15

Fish oil (Omega 3 - 600 mg: EPA - 300 mg, DHA - 200) - 1000 mg, Vitamin C 
(ascorbic acid) - 40 mg, Niacin (Nicotinamide) - 8 mg, Vitamin E (as D-alpha-

Tocopherol concentrate) - 6 mg, Pantothenic acid (as Calcium -D-pantothenate) 
- 3 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 0.1%) - 1.25 mcg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.7 mg, Vitamin 
B1 (as Thiamine mononitrate) - 0.55 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.4 

mg, Folic acid - 0.1 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg, Biotin - 25 mcg

Glyceryl monostearate, Sunflower lecithin, Bees 
wax yellow, Capsula shell: Bovine gelatin, 

Glycerol 98%, Water, Sorbitol 70%, Glycerol 
86%, Iron oxide black E172, Iron oxide red 

E172

Gelpell AG İsveçrə 02.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Omega-3 Multivit 

(kapsul №30) (Seriya nömrəsi: 0910023, İstehsal tarixi: 01.10.2021, 
Son istifadə tarixi: 01.10.2024) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının 
və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Temakid Şərbət 150 ml
Ferrous (II) fumarate - 30 mg, Vitamin A (as Retinol Acetate) – 300 mcg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg, Folic acid - 100 mcg, Vitamin 
C - 50 mg (Ascorbic acid)

Xanthan gum, Glycerol, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Temakid  (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
dəmirin və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Tempufen™ Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml GABA - 100 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 1.2 mg
Purified water, Natural blueberry 

flavour,Sodium hydroxide, Sucralose, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate

Lecifarma-Laboratorio 
Farmaceutico Lda Portuqaliya 08.02.2022 Müsbət

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

məhlul, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Thermo Complete/Termo Komplit Tablet 1 pl. flakonda 
№90 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 (vitamin 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 (Vegetable source), Coating opadry 
NS-G clear 70W 19233, Magnesium 

stearate(NK)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A İtaliya 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Thermo Complete/Termo Komplit (tablet, № 90) adlı 

məhsul çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək 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:Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 

göstərilməməyi mümkündür.

Troyased Tablet 6 x 10

Melatonin - 1 mg, Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract - 150 mg, Humulus lupulus flowers (strobile) extract - 
70 mg, Magnesium sulfate heptahydrate - 150 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 

mg, L-tryptophan - 50 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Troyased (tablet, №60) 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: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib düzgün 

göstərilməlidir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə dair sənədə 
əsasən).

Turboslim® Gündüz gücləndirilmiş 
formul Kapsul 2 x 15

L-carnitine tartrate (content L-carnitine not less than 67.2%) - 123 mg, 
Paulliniae cupanae (Guarana) dry extract (content Caffeine not less than 10%) - 
99 mg, Prunus cerasus (Cherry) stalk dry extract - 49.5 mg, Inulin (Fibruline) - 

22.5 mg, Chromium picolinate (content Chromium not less than - 11% ) - 0.636 
mg

Silicon dioxide, Calcium stearate, Capsule 
composition (Gelatin, Iron oxide, Titanium 

dioxide)
Evalar QSC Rusiya 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turboslim® Gündüz gücləndirilmiş 

formul (kapsul, №30)  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. 

Tuvia Tablet 1 Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 23.02.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Bio SPS MMC” tərəfindən göndərilmiş 27.12.2022 -ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ensa MNS GİDA Takviyeleri 

Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı olan Tuvia  (tablet 
№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun orta çəkisi 993.28mq (1020.0 -- 1380.0 mq) olaraq aşkar 
edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən məlumata uyğun 

deyildir.


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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 



Umbrella Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 mg) - 

104.546 mg, Vitamin K (menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D (Cholecalcoferol) - 
 0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate (E 
500), Citric acid (E 330), Tartaric acid (E 334), 

Gum arabic (E 414), Aspartame (E 951), D-
limonene, Sunset yellow FCF/Orange yellow S 

(E 110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 09.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Umbrella (tablet № 15) adlı məhsul 
C, D, K vitaminlərinin və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Unitanin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml  Melatonine(Melatoninum)- 1,0 mg.

Deonized water, Citric acid anhydrate, Xanthan 
gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Orange aroma, Sucralose


GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unitanin (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul yuxuya getmə prosesini yaxşılaşdırmaq 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Yaş həddi i  rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         2)İstifadə üzrə təlimatda  məhsulun tərkibi 0,25 ml(5 damcı) 
üçün qeyd olunsun;

         3)Ərizəçinin 25.02.2022 il tarixli № 0023/22 saylı müraciətinə 
əsasən tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti             ilə, rəy dəyişdirilmişdir.
         

Urifar Kapsul 3 x 10 D-mannose - 500 mg, Dry Cranberry fruit extract 10:1 (Vaccinium 
macrocarpon) - 200 mg

Hydroxypropylmethylcellulose, Gellan gum, 
Titanium dioxide, Water Pharmacy Laboratories Plus Polşa 21.02.2022 Müsbət

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

yollarının iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmasında istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!



Uroledvin Kapsul 2 X 10
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) berry dry powder extract - 200 mg, 

Bromelain - 20 mg, D-mannose - 50 mg, Lactobacillus acidophilus - 0.75 billion 
CFU, Potassium bicarbonate - 200 mg, Vitamin C - 120 mg

Maltodextrin, Gelatin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Vitalab İlaç Sanayi A.Ş. Türkiyə 18.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uroledvin (kapsul №20) adlı məhsul 
sidik- ifrazat 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. 

Uro-litolit Tablet 2 x 15

D- ManNosa- 250 mg; Cynara scolymus steam and leaf extract(equiv. to 5 mg 
(5 % cynarin) - 100 mg; Potassium Citrate (equiv. to 38,3 mg elemental 

Potassium)-100 mg; Vaccinium macrocarpon(equiv. to  30 mg(30 %) 
Proanthocyanidins)- 100 mg.

 Magnesium stearate; Silicon dioxide; 
Polyvinylpyrrolidone; Microcrystalline cellulose.

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən URO-LİTOLİT(tablet  №  30) adlı  
məhsul sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

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

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

vasitəsi deyil.
QEYD:Ərizəçinin 24.02.2022 il tarixli müraciətinə əsasən tərkib ilə bağlı 

əlavə sənəd təqdim elədiyi  səbəbindən, tarix və nömrə 
dəyişdirilməmək şərti ilə  rəy dəyişdirilmişdir

Uroseptin N Kapsul 3 x 10

Oxycoccus quadripetalus fruit dry extract - 300 mg, Ortosiphon stamineus leaf 
dry extract - 100 mg, Rosa canina fruit dry extract - 30 mg, Centaurium 

erythraea herb dry extract - 18 mg, Levisticum officinale root dry extract (4:1) - 
18 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 18 mg

Magnesium stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 
551), for capsule: gelling agent gelatin, colors 

titanium dioxide (E 171), iron oxide (E 172)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 15.02.2022 Müsbət

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

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

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

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

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 03.02.2022 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.

Velanil toz 1
L-carnitine - 250 mg, L-aspartate - 200 mg, Lecithin - 100 mg, Glutathione - 50 

mg, Methionine - 50 mg, Cynara scolymus fruit extract - 29 mg, Sylibum 
marianum seed extract - 20 mg, Olygofructose - 3301 g, Vanille powder - 1 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 22.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Velanil (toz 4 q, saşe N 40) (Seriya 

nömrəsi: 01; İstehsal tarixi: 18.12.2021; Son istifadə tarixi: 
18.12.2024) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

vasitəsi deyil.   

VeNatura Beauty Kollagen 5000 
mq Hidrolizə edilmiş Kollagen, 
Hialuron turşusu, Vitaminlər və 

Minerallar

toz 1

Denatured collagen type I (Hydrolyzed fish collagen) - 5000 mg, Vitamin C (L-
ascorbic acid) - 100 mg, Hyaluronic acid - 100 mg, Zinc (as Zinc sulphate 

monohydrate - 27.45 mg) - 10 mg, Copper (as Copper sulphate pentahydrate - 
3.93 mg) - 1000 mcg,  Selenium - (as Sodium selenite 0.12 mg) - 55 mcg, 

Biotin (D-Biotin) - 100 mcg

Strawberry flavour Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Beauty Kollagen (toz, №30 

saşe)) adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun yaş həddi rəyə müvafiq olaraq göstərilsin.



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

VeNatura K2 Vitamini 
(Menaquinone 7) Kapsul 1 Vitamin K2 (Menaquinone 7) – 100 mcg

Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 01.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura K2 Vitamini (Menaquinone 

7) (Kapsul, N60) adlı məhsul K2 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura L-Qlütation (Glutathione) Kapsul 1 Glutathione - 250 mg
Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl cellulose (E 
464), Magnesium salts of fatty acids (E 470b), 

Talc (E 553b), Silicon dioxide (E 551)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 01.02.2022 Müsbət

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

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

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

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

VeNatura PQQ+ALA+CoQ10 Kapsul 1 flakonda( kapsul 
№ 30)

Coenzyme Q10 - 100 mg; Alpha-lipoic acid - 100 mg; Pyrroloquinoline quinone - 
 20 mg

Glycerol (E 422),  Pure Water, Edible bovine 
gelatin, Sunflower seed oil, Iron dioxide (red) 

(E 172), Iron dioxide (black) (E 172)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 03.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  VeNatura PQQ+ALA+CoQ10(kapsul 

№ 30)  adlı məhsul  koenzim Q10, alfa- lipoy turşusu, və 
piroloxinolinxinonun 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.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki, 12 yaşdan 
yuxarı uşaqlarda təhlükəsizl istifadəsinə dair   tədqiqat  protokolları  

təqdim olunmamışdır(bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”(bənd 3.3.6.)

Venatura Psyllium Kapsul 1 Blond psyllum(Plantago ovata) husk- 500 mg.
Hyroxypropyl methyl cellulose(E 464), 

Magnesium salts of fatty acids( E 470 b), 
Hyroxypropyl methyl cellulose(Capsula shell)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Venatura Psyllium (kapsul , № 100 ) 
adlı məhsul bağırsaq 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.

VeNatura Saw Palmetto, Likopen, 
Sink, Selen Və Bitki Ekstraktları Kapsul 1(içərisində kapsul 

№60)

Saw palmeto(Serenoa repens) fruit extract- 300 mg; Pumpkin(Cucurbita pepo)  
seed oil- 300 mg; Nettle (Urtica dioica) root extract- 62, 5 mg; Zinc(as Zinc 
sulfate)- 3, 75 mg; Lycopene from Tomato (Lycopersicon esculentum)  fruit 

extract- 500 mcg; Selenium( as  Sodium selenate)- 43 mcg.

Sunflower oil, Edible gelatin, (Bovine gelatin), 
Glycerol(E 422), Sorbitol( E 420), Pure 

water,Lecithin (Soy Lecithin)(E 322), Beeswax 
(white)(E 901), Iron oxide (black)(E 172),Iron 

oxide (red)(E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Saw Palmetto, Likopen, 
Sink, Selen Və Bitki Ekstraktları  (kapsul №60) adlı məhsul prostat 
vəzinin fəliyyətini yaxşılaşrmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VENATURA VİTAMİN B COMPLEX Kapsul 1pl. flakonda №   
60 kapsul

Choline( as Choline bitartrate)- 200 mg;İnositol- 50 mg; Vitamin B3(as 
Nicotinamide)- 25 mg; Vitamin B5(as D pantothenate, calcium)- 15 mg; Vitamin 
B6( as Pyridoxal 5'-phosphate)- 6 mg; Vitamin B2( as Riboflavine-5'-phosphate, 

sodium)- 6 mg; Vitamin B1( as Thiamine hydrochloride)- 5 mg;Folic acid(as 
(6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt)- 200 mcg; Biotin(D-biotin)- 

150 mcg; Vitamin B12( as Methylcobalamin)- 9 mcg.

Magnesium salts of fatty acids(E 470 
b);Capsula shell(Hydroxypropyl methyl 

cellulose,İron oxide(red)(E 172)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VENATURA VİTAMİN B 

COMPLEX(kapsul  №  60) adlı  məhsul B qrupu vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

Qeyd: 1)Məhsul dair 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;
2)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Vestalon Tablet 3 x 10
Cynara cardunculus L., folium (artichoke leaf) dried leaves dry extract (2:1) - 

200 mg,  Silybum marianum dried fruits (milk thistle) dry extract (25:1), 
(contain 40% silymarin) - 140 mg, L-ornithine - 200 mg

Magnesium stearate vegetable, Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, Silicon dioxide, Talc.

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 27.01.2022 Müsbət

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

Vestaroks Şərbət 120 ml L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 5 mcg
Xanthan gum, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Orange flavor, Deionized 

water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.02.2022 Müsbət

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

məhsul metabolik prosesləri 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.

Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibi 10 ml-də 
göstərilməlidir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə dair sənədə 

əsasən).



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

Vita D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 11.02.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Sim Med Pharma MMC” tərəfindən 17.01.2022 -ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “A Pharma Sağlık Ürünleri A.S” 

şirkətinin istehsalı olan 21590 seriya nömrəli Vita D3 (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
-Miqdari t əyini: Vitamin D3 - 40.75 IU/damcı (160-240 IU/damcı) 

Uyğun deyil
Bundan əlavə, tərkibə aid sənəddə 1 damcıda olan Vitamin D3 dozası 

qeyd olunmamışdır.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Vital Plus Lachsöl Kapsul 2 x 30 Salmon / fish oil concentrate - 1500 mg, Omega-3 fatty acids - 450 mg, EPA 
(Eicosapentaenoic acid) - 232.5 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) – 157.5 mg Gelatin, Glycerin, Water DR.Dünner AG İsveçrə 21.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vital Plus Lachsöl (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.

Vitamama İmmunotops Şərbət 95ml

 Concentrated apple juice -2, 8 g; Concentrated cherry juice -1,  68 g; Inulin 
syrup - 0, 966 g; Chamomile(Chamomilla officinalis) flower dry extract- 0,0728 

g ; Thyme (Thymus serpyllum )aerial parts  dry extract 0.0224 g; Dog 
rose(Rosa canina) fruit dry extract- 0,0224 g; Ascorbic acid 0, 0196 g (contains 
active Vitamin C- 10 mg); Raspberry(Rubus idaeus) leaf dry extract -0,0084 g; 

Plantain(Plantago lanceolata) leaf dry extract- 0,0084 g.

göstərilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 02.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama İmmunotops(şərbət, 95 
ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 45, istehsal tarixi: 18.11.2021, son 

istifadə tarixi: 18.11.2022)   C vitaminin əlavə mənbəsi və immun 
sistemini möhkəmləndirən 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.

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 
mg

Citric acid, Sodium hydrocarbonate, 
Polyethylene glycol, Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” 
and “Оrange, Sucralose, Anhydrous glucose 

(dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) (Seriya 

nömrəsi: 0836066, istehsal tarixi: 08.02.2021, son istifadə tarixi: 
08.02.2023) adlı məhsul C və B2 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.

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 
mg

Citric acid, Sodium hydrocarbonate, 
Polyethylene glycol, Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” 
and “Оrange, Sucralose, Anhydrous glucose 

(dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) (Seriya 

nömrəsi: 0836067, istehsal tarixi: 20.02.2021, son istifadə tarixi: 
20.02.2023) adlı məhsul C və B2 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.

Vitamin C Orange / Vitamin C 
Portağal Fışıldayan tablet 1pl. flakonda № 

20 fışıldayan tablet L-ascorbic acid- 900 mg.

sorbitoller,(E 420), Sodium  carbonates(E 500), 
Citric acid( E 330), Orance aroma, Polyethylene 
glycol(E 1521); Polystyrene, Carotenes(E160a), 

Sucralose(E 955), Sodium benzoate(E 211)

Hekim İlaç Medikal Kosmetik 
san.ve Tic.LTD.ŞTİ. Türkiyə 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Orange / Vitamin C 

Portağal (tablet  №  20) adlı  məhsul  C vitaminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: köməkçi maddələr rəyə uyğun göstərilsin.

Viusid Şərbət 100 ml

Glucosamine sulfate potassium chloride - 2000 mg, Malic acid - 2000 mg, L - 
Arginine - 2000 mg, L - Glycine - 1000 mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra L) 

extract(Glycyrrhzinic Acid - 96.01 mg) - 100 mg, Vitamin C (L - Ascorbic acid) - 
60 mg, Zinc sulfate - 15 mg, Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) - 6 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) -  1 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lemon 
aroma, Sucralose, Water Sincrofarm S.L. İspaniya 04.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viusid (şərbət, 100 ml) (Seriya:X-9, 
İstehsal tarixi: 01.09.2021, Son istifadə tarixi:01.09.2024) 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. 



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

Wellkid Immune Çeynəmə tablet 3 x 10

Vitamin A (as Vitamin A Acetate (Dry Type 325) 4.1 mg) - 400 mcg, Vitamin D3 
(as Vitamin D3 100 CWS/AM (100,000 IU/g) 5.0 mg) - 12.5 mcg, Vitamin E (as 
D Alpha Tocopheryl Acid Succinate 12.4 mg) - 10 mg, Thiamin (Vitamin B1) (as 

Thiamin Mononitrate Microencapsulated 33.33% coated 3.4 mg) - 0.9 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) (as Riboflavin Microencapsulated 33.33% coated 2.5 
mg) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride Microencapsulated 

33.33% coated 2.6 mg) - 0.7 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin (Vitamin 
B12) 1.0 % Prep. 0.3 mg) - 3 mcg, Niacin (Vitamin B3) (as Nicotinamide 

Microencapsulated 33.33% coated 27.7 mg) - 9 mg, Folacin (Folic Acid) (as 
Folic Acid 169.9 mcg) - 150 mcg, Biotin (as D-Biotin 25.5 mcg) - 25 mcg, 

Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate 4.5 mg) - 4 mg, Vitamin C (as 
Ascorbic Acid (Vitamin C) DC 97% 62.5 mg) - 60 mg, Magnesium (as 

Magnesium Hydroxide DC 200.0 mg) - 75 mg, Iron (as Ferrous Fumarate 60% 
Microencapsulated 35.9 mg) - 7 mg, Zinc (as Zinc Oxide 50% 

Microencapsulated 18.1 mg) - 7.5 mg, Copper (as Copper Sulphate 50% 
Microencapsulated 1.3 mg) - 0.25 mg, Manganese (as Manganese Sulphate 

50% Encapsulated 1.8 mg) - 0.3 mg, Iodine (as Potassium Iodide 145.3 mcg) - 
110 mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous 66.3 mcg) - 30 mcg, 

Chromium (as Chromium Chloride 10% (Maltodextrin) 512.5 mcg) – 10 mcg, 
Betacarotene (as Carocare Nat. Betacarotene 20% V 10.0 mg) - 2 mg, Citrus 
Bioflavonoids (as Citrus Bioflavonoids 60% 16.7 mg) - 10 mg, Grapeseed (as 

Grapeseed PE 95% Polyphenol 40% 1.4 mg) - 100 mg, Flax Seed (as Flax Seed 
Oil (33%) Powder 114.0 mg) - 114 mg

Sucralose, Natural Lemon Flavour, Natural 
Orange Flavour, Silicon Dioxide, Magnesium 

Stearate, Stearic Acid, Veg., Xylitol DC, 
Maltodextrin, Citric Acid                 

Thompson and Capper Ltd 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 31.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Immune  (Çeynəmə 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.
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun  tərtib edilsin. BFMQƏ-nin 

qablaşdırması “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 5.6 bəndinə uyğun olaraq 
tərtib olunsun.

Wellkid Multivitamin Liquid məhlul 150ml

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


Thompson and Capper Ltd 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multivitamin Liquid (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.

Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid Multivitamin 

Smart Çeynəmə tablet
Çeynəmə tablet 3 x 10

Vitamin A (as Vitamin A Acetate (Dry Type 325) - 4.1 mg) - 400 mcg, Vitamin 
D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 4.4 mg) - 10 mcg, Vitamin E 

(as D Alpha Tocopheryl Acid Succinate - 12.4 mg) - 10 mg, Vitamin B1(as 
Thiamine Mononitrate Microencapsulated 33.33% coated - 3.4 mg) - 0.9 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin Microencapsulated 33.33% coated - 2.5 mg) - 0.8 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl Microencapsulated 33.33% coated - 2.6 mg) 
- 0.7 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin (Vitamin B12) Crystalline - 3.1 mcg) 
- 3 mcg, Niacin (as Nicotinamide Microencapsulated 33.33% coated - 27.7 mg) - 
 9 mg, Folacin (as Folic Acid - 226.5 mg) - 200 mcg, Biotin (as D-Biotin - 25.5 

mcg) - 25 mcg, Pantothenic acid (as Calcium D-pantothenate - 4.5 mg) - 4 mg, 
Vitamin C (as Ascorbic acid (Vitamin C) DC 97% - 41.6 mg) - 40 mg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide DC - 200 mg) - 75 mg, Iron (as Ferrous 
Fumarate 60% Microencapsulated - 37.2 mg) - 7 mg, Zinc (as Zinc Oxide 50% 

Microencapsulated - 18.7 mg) - 7.5 mg, Copper (as Copper sulphate 50% 
Microencapsulated - 1 mg) - 0.2 mg, Manganese (as Manganese Sulphate 50% 
Encapsulated - 1.8 mg) - 0.3 mg, Iodine (as Potassium iodide - 100 mcg) - 75 
mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous - 44 mcg)- 20 mcg, Chromium 
(as Chromium Trichloride 6 H2O - 53.4 mcg) - 10 mcg, Flax seed oil powder - 

114 mg

Apple powder flavouring, Strawberry powder 
flavouring, Sucralose, Natural lemon flavour, 

Raspberry flavour, Syloid (Colloidal silica, 
Silicon dioxide), Magnesium stearate, Stearic 
acid, Xylitol, Maltodextrin, Beetroot powder, 

Citric acid

Thompson and Capper Ltd 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı-vıtamın Smart 

Chewable/ Velkid Multi-vitamin Smart Çeynəmə Tabletlər (çeynəmə 
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.

Whey Protein Complex 100% 
Chocolate flavour toz 2270 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 15.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Protein Complex 100% 
chocolate flavour (toz 2270 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.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal 
Edvans Tablet 1

Cornerstone Research & 
Development, Inc.DBA 

Capstone Nutrition
ABŞ 31.01.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Filuet Azərbaycan MMC” tərəfindən göndərilmiş 15.12.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, ABŞ-ın “Capstone Nutrition LLC” 

şirkətinin istehsalı olan B71454C17 seriyalı Xtra-Cal Advanced / Ekstra-
Kal Edvans  (kapsul №90) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 1466.37 mq (1402 -- 1459 mq), 
dezinteqrasiya müddəti 1 saat 32 dəq. ( maks. 30 dəq. 0.1 N HCl), 

sərtliyi 37.21 kp ( 26 -- 33 kp ) olaraq aşkar edilmişdir ki, bu da 
normativ sənəddə qeyd edilən göstəriciyə uyğun deyildir. 

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 



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

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal 
Edvans Tablet 1 Capstone Nutrition LLC ABŞ 31.01.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Filuet Azərbaycan MMC” tərəfindən göndərilmiş 15.12.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, ABŞ-ın “Capstone Nutrition LLC” 

şirkətinin istehsalı olan Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans  (kapsul 
№90) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

məhsulun orta çəkisi 1472.12 mq (1402 -- 1459 mq), dezinteqrasiya 
müddəti 2saat 16dəq. ( maks. 30dəq. ), sərtliyi 41.56kp ( 26 - 33kp ) 

olaraq aşkar edilmişdir ki, bu da normativ sənəddə qeyd edilən 
göstəriciyə uyğun deyildir. 

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Yoximbe forte Kapsul 2 x 15 Extract Yohimbe bark (8% Yohimbine - 4.5 mg) - 70 mg, Extract Panax ginseng 
root - 10 mg, Zinc oxide - 23 mg

Microcrystalline cellulose, Silicone dioxide 
colloidal, Calcium stearate or Magnesium 
stearate, Capsule shell (Gelatin, Titanium 

dioxide)

Evalar QSC Rusiya 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Yoximbe forte (kapsul, № 30) adlı məhsul 

reproduktiv funksiyanı 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. 

Zeaks Kids Şərbət 150 ml
Fish oil omega 3 (EPA 54 mg, DHA 234 mg) - 600 mg, Biotin - 12 mcg, Vitamin 
A (as Retinol acetate) - 400 IU, Zinc (as Zinc sulphate) - 4 mg, Folic acid - 50 

mcg, Vitamin D3 - 5 mcg

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zeaks Kids (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul omega 3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Zerax Forte Tablet 3 x 10 Calcium carbonate - 300 mg, Zinc oxide - 25 mg, Sodium selenite - 0.15 mg, 
Copper gluconate - 3 mg, Manganese (as Manganase sulphate) - 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 17.02.2022 Müsbət

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

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.


	Hesabat

