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

Aeromax məhlul 50 ml Sodium chloride - 0.074 g, Active oxygen - 0.02 g, Aqua - 1.906 g ayrıca göstərilməyib Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 01.07.2021 Müsbət

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

50 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 128032 , istehsal 
tarixi:01.03.2021 , son istifadə tarixi: 01.03.2024)    fiziki halsızlıq, 

xroniki yorğunluq,immun sistem zəifliyi və digər hallar zamanı tövisyə 
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.

Aevit Kapsul 1 x 20 Farma AD Bolqarıstan 26.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Avromed Company QSC” tərəfindən göndərilmiş 24.06.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Bolqarıstanın “Farma AD” 
şirkətinin istehsalı olan Aevit (kapsul, №20) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.Belə ki,Azərbaycan 

Respublikası Dərman Vasitələrinin Qeydiyyat Reyestrində eyni adlı 
dərman vasitəsi mövcudur”.Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanun” unun 14-1.6-cı bəndinə əsasən bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin əmtəə adı və əmtəə nişanı müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmış dərman 
vasitəsinin əmtəə adı və əmtəə nişanı ilə eyni ola bilməz.

Akgünlük Kapsul 1pl. flakonda 60 
kapsul Boswellia serrata resin extract-  460,2 mq capsula shell: Hydroxpropylmethlcellulose(HPMC) Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 09.07.2021 Müsbət

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

məhsul  orqanizmi möhkəmləndirmək, 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.

Alliqat Kapsul 15 x 2 Natural Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) – 150 IU, Vitamin A 
(Retinyl acetate) - 1000 IU Soybean oil, Gelatin, Glycerin SIA "Primea" Latviya 26.07.2021 Müsbət

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

A və E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Aminocard Tablet 2 x 15 GABA - 150 mg, Ginkgo biloba leaves dry extract - 75 mg, L-
glycine - 100 mg, L-glutamine - 100 mg, Biotin - 50 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Anabolic Amino 5500 Kapsul 1
Whey Protein hydrolysate – 832 mg, Branched chain amino acids 
(L-Leucine, L-Valine, L-İsoleucine) – 140 mg, Taurine - 25.6 mg, 

Pyridoxine hydrochloride – 0.146 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of 
fatty acids, Gelatine, E171 Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 26.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anabolic Amino 5500 (kapsul 

№400) adlı məhsul  idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
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. 

Aqua Maris Allerji Burun üçün sprey 20 ml Ectoine 2.00%, Sea salt 0.90%, Water, purified Ad 100.00% Ayrı göstərilməyib Jadran-Galenski Laboratorij d.d Xorvatiya 29.07.2021 Müsbət

   Ekspertizaya təqdim olunmuş Aqua Maris Allerji  (burun üçün sprey, 
20 ml) adlı məhsul allergik rinit zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Armogren Tablet 2 x 15

Glucosamine sulphate potassium chloride (eq.to 250 mg of 
Glucosamine sulphate) - 351 mg, Chondroitin sulphate 90% (eq.to 
200 mg of Chondroitin sulphate) - 222.22 mg, Calcium carbonate 
(eq.to 50 mg of Calcium) - 128.87 mg, Methylsulfonylmethane - 
100 mg, Melon papaya (Carica papaya) fruit extract - 100 mg, 

Boswellia (Boswellia serata) resin extract - 100 mg, Cholecalciferol 
100000 IU/g (eq. to 400 IU or 10 mcg of Vitamin D3) - 4 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpirrolidone, 
Cross linked carboxy methyl cellulose, Fatty 
acids, Magnesium salts of fatty acids, Silicon 
dioxide, Tablet coating (Aquapolish D yellow 
029.61 MS: Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Titanium dioxide, Microcrystalline cellulose, Fatty 
acids, Iron oxide yellow)

JSC Aconitum Litva 22.07.2021 Müsbət

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

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. Ltd. Şti Türkiyə 12.07.2021 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. 

Ascorkap Vitamin C Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 q Vitamin C (L-ascorbic acid) - 100 mg, Zinc bisglycine (equal. to 5 

mg Zn) - 25 mg Glycerol, Water JSC "Ritamus farma" (JSC West-
pharma-East üçün) Litva 08.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ascorkap Vitamin C (Daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 30 q) (Seriya nömrəsi: 21048153; İstehsal tarixi: 
01.04.2021; Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul vitamin C və 

sinkin 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.



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

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. Ltd. Şti Türkiyə 05.07.2021 Müsbət

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

(şərbət, 150 ml) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:”İstifadə qaydası və dozaları” bəndinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi zəruridir.



Aspenzym / Aspenzim Kapsul 2 x 10
DigeZyme® (Alpha-amylase - 2400 IU, Neutral protease - 600 IU, 

Lipase - 100 IU, Lactase - 400 IU, Cellulase - 20 IU) - 100 mg, 
Betaine hydrochloride - 70 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose (capsule shell), Magnesium 

stearate, Middle chain triglycerides oil
SVUS Pharma a.s. Çex respublikası 29.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aspenzym / Aspenzim (kapsul, № 

20) adlı məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

BestBerry Kapsul 2 x 10

Cranberry(Vaccinium macrocarpon) berry dry powder extract - 200 
mg, Bearberry(Arctostaphyllos uva ursi) dry powder extract - 50 

mg, Bromelain - 20 mg, D-mannose - 50 mg, Lactobacillus 
acidophilus - 0.75 billion CFU, Potassium bicarbonate - 200 mg, 

Vitamin C - 120 mg

Maltodextrin,Magnesium stearate,Silicon dioxide. A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 12.07.2021 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və bununla 
yanaşı orqanizmin müqavimətini artırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydalarında məhsulu 2 həftədən artıq qəbul 
olunmamasıı haqqında  məlumat təqdim olunsun. belə ki, aha da 

uzun müddət qəbulu zamanı EMEA- nın tövsiyələrinə əsasən 
Arctostaphyllos uva ursi tərkibli inqredient böyrəklərin qıcıqlanmasına 

səbəb ola bilər. 

Bio AZF Kapsul 60 kapsul

L-Arginine – 500 mg, L-Carnitine – 400 mg, Yohimbe bark 
extr.(contains  yohimbine 3,2 mg) – 30 mg,Ceratonia siliqua fruit 

extr. – 50 mg, Vitamin E as DL-alpha-tocopheryl acetate – 30 mg, 
Vitamin C as ascorbic acid – 70 mg, Zinc as Zinc oxide – 25 mg, 

Selenium as sodium selenite – 150 mcg, Epimedium grandiflorum 
herb extr. – 100 mg, Tongkat Ali Root extr. (Eurycoma longifolia 

root extr.) -  100 mg

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, 
Silicon dioxide  

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 07.07.2021 Müsbət

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

məhsul kişilərdə reproduktiv 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.

Bioarginina orale vials / 
Bioarginin daxilə qəbul 

üçün məhlul
Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml L-arginine - 1.66 g Citric acid, Sucrose, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Flavour,  Lemon flavour, Purified water Farmaceutici Damor S.p.A İtaliya 13.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bioarginina orale vials / Bioarginin 
daxilə qəbul üçün məhlul (məhlul, № 20 x 20 ml)(Seriya: BA2101B, 

istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 30.04.2024) adlı məhsul 
L-Arginin amin turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Biogren+ toz 1

Bifidobacterium bifidum – 1.2 mg (500 billion/g) (equiv.to 0.6x10⁹), 
Lactobacillus rhamnosus – 1.25 mg (400 billion/g)(equiv.to 

0.5x10⁹), Bifidobacterium infantis – 2 mg (100 billion/g) (equiv.to 
0.2x10⁹), Lactobacillus acidophilus – 2.5 mg (100 billion/g) 

(equiv.to 0.25x10⁹), Lactobacillus casei – 0.83 mg (300 billion/g) 
(equiv.to 0.249x10⁹), Saccharomyces boulardii – 20 mg (20 

billion/g) (equiv.to 0.4x10⁹), Zinc sulfate monohydrate – 20.59 mg 
(equiv.to 7.5 mg Zinc)

Inulin, Maltodextrin, Isomalt, Strawberry flavor Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 29.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biogren+ (toz,saşedə № 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.

Bio-İmutan Plus Şərbət 100 ml Tilia cordata flower liquid extract – 11,5 ml; Rosa canina fruit   
liquid extract – 11,5 ml; Thymus vulgaris herb distillate – 8,63 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Black currant (Ribes nigrum) juice, distilled 
water, sucrose, citric acid (E330), pectin (E440), 

sodium benzoate (E211), glycerin (E422).
Herba Flora MMC Azərbaycan 05.07.2021 Müsbət

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

adlı məhsul  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Biokoli Plus Şərbət 100 ml Herba Flora MMC Azərbaycan 05.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Bio-Uroson Plus Şərbət 100 ml
Calendula officinalis flower liquid extract – 16 ml; Betula pendula 

leaf liquid extract – 12,5 ml;Thymus vulgaris herb distillate – 11,5 mldistilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİO-UROSON PLUS (şərbət, 100 
ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat istemin fəaliyyətini yaxşıaşdırmaq 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.

Bombiks+ Şərbət 150 ml

Vitamin A-acetate eq. to 1300 IU vitamin A - 4 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol 2 mg) - 200 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) – 0.8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 0.9 mg, 
Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 0.1% (Cyanocobalamine 1.5 

mg) - 1.5 mcg, Vitamin C(Ascorbic acid) - 40 mg, Calcium 
pantothenate eq  to 2 5 mg Vitamin B5 - 2 7 mg  Folic acid - 0 15 

Essential oil of sweet orange, Sorbitol solution 
70%, Glycerin vegetable, Maltodextrin, Dextrose, 

Sodium carboxymethylcellulose, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Orange flavour, 

Purified water 

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 07.07.2021 Müsbət

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

məhsul vitaminlərin 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.



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

Calcelux Şərbət 150 ml UAB Plenum LT Litva 30.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

                                                  Xitam 
“Promostrim MMC” şirkətinin 10.08.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Litva “UAB Plenum LT” şirkətinin istehsalı olan 01 

05 20 seriyalı Calcelux  (şərbət 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
pH: 6.208 (6.50 - 7.0) --UYĞUN DEYİL

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  

təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.



Cerebrovin Kids məhlul 150 ml Glycine - 100 mg, Cytidine - 30 mg, Uridine - 30 mg, GABA – 100 
mg, Vitamin B1 – 1.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Water, Glycerine, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Xanthan gum, Flavouring, Citric acid, 

Sucralose
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrovin Kids (məhlul 150 ml) 
adlı məhsul  MSS sistemi xəstəliklərinin profilaktikasında köməkçi 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Cerviron Şam 2 x 5

Epigallocatechin-3-gallate 0.74%, Sodium hyaluronate extra lw 
0.37%, Timo mother tincture 0.74%, Hamamelis mother tincture 

0.74%, Glycolic extract of calendula officinalis 0.74%, Peru balsam 
0.37%, Exyilresorcinol 0.09%, Ethoxydiglycol 1.11%, Silica 1.11%, 
Micronized talc (10 micron) 3.70%, Carrot oil 1.00%, Triglycerides 

semisinthetyc 89 29%

Ayrı geyd edilməyib Innate S.R.L İtaliya 26.07.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Cerviron, vaginal şam, N10” adlı 
məhsul qadınlarda uşaqlıq yolunun göynəmə, qaşınma və quruluq 

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

Cewitan Vitamin C 200 
mq Tablet 25 x 25 Vitamin C - 200 mg

Cellulose, Saccharose, Hydroxypropyl cellulose, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Talc, Titanium 

dioxide, Iron oxides and hydroxides, Riboflavin, 
Polyethyelene glycol, Polyvinylpyrrolidone, 

Miglyol (Medium chain triglycerides of saturated 
fatty acids)

Polski Lek S.A. Polşa 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cewitan Vitamin C 200 mq (tablet, 

№625) 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.

ColiPrev Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Lactase - ≥3000 ALU Glycerin, Potassium chloride, Potassium sorbate, 

Purified water

Lecifarma-Laboratorio Farmaceutico 
Lda (for Neosante Health Solutions 

S.A)
Portuqaliya 12.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ColiPrev(daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı, 15 ml) adlı  məhsul  laktasa fermentinin əlavə məbəyi 
kimi körpələr 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.

Comfovita  
advance(Komfovita 

advans)
Daxilə qəbul üçün suspensiya 250 ml

 Glycyrrhiza glabra root(hydrolat)- 37.500,0 mg, Melissa officinalis 
leaf (hydrolat)- 18.750,0 mg; Vitex agnus - castus fruit dry extract - 

450,0 mg, Myo-inositol - 18.750,0 mg; Folic acid - 7,5 mg

xantan gum, sodium benzoate, potassium 
sorbate, citric acid, sucrolose, purified water Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 16.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Comfovita  advance(Komfovita 
advans)( daxilə qəbul üçün suspenziya 250 ml №1)  adlı məhsul  
qadın saglamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim 
olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 
dərman vasitəsi deyil.

Controcyst məhlul 50 ml Oxirane, methyl-polymer (Polaxamer Ph EUR)(Kolliphor P407) 
2.97%,  Colostrum 1.8%, Chondroitin Sulfate Sodium 0.6%

Water q.b. a 100, di-Sodium hydrogen phosphate 
anhydrous q.b. a pH7, Sodium phosphate 

monobasic dihydrate q.b. a pH7
Alfakjn Srl İtaliya 21.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Controcyst, 50ml məhlul, əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul sidik kisəsində, çanaqda, həmçinin 

radioterapiya və ya kimyəvi terapiya zamanı yaranan ağrı 
sindromlarında tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Cosakondrin OP Tablet 1

Calcium (as Eggshell Calcium carbonate) – 400 mg, Magnesium 
(as Magnesium citrate) – 80 mg, Zinc (as Zinc sulfate 

monohydrate) – 5 mg, Vitamin K2 (as Menaquinone – 7) – 50 mcg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 

Cross-linked carboxymethylcellulose sodium 
Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cosakondrin OP (tablet №30) 
(seriya nömrəsi: 0221616, istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə 
tarixi: 01.02.2024) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini 

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

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

Cüce Palmiye Kapsul 1 Saw palmetto(Serenoa repens) fruit powder- 460, 2 mg Hydroxypropyl Methylcellulose( HPMC) Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cüce Palmiye (kapsul, № 60) adlı 
məhsul  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

DanZED Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase enzyme - 15 000 IU, Nattokinase - 7000 IU  Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicone dioxide 

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 07.07.2021 Müsbət

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

məhsul serratiopeptidaza və nattokinaza fermentinin çatışmazlığı 
hallarında 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

Dekazol Şərbət 100 ml

Ceratonia siliqua fruit liquid extract – 10 ml;Cucurbita pepo seed 
liquid extract – 8 ml;Achillea millefolium herb liquid extract – 8 

ml;Tanacetum vulgare flower liquid extract – 8 ml;Allium sativum 
bulbliquid extract – 6 ml;Cassia senna leaf liquid extract – 6 ml.

distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Dekazol (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul  qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddəllərlə 

zənginləşirmək 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.

Delta D3 məhlul 10 ml S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 02.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“AF AĞ MMC” tərəfindən göndərilmiş 03.05.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “S.C.Laboratoarele Medica 

S.R.L” şirkətinin istehsalı olan Delta D3 (məhlul, 10 ml) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı D3 vitaminin miqdarı 28.72 %  

olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin ekspertizası 
zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsulun tərkibində olan 

inqredientlərin m q-la m iqdarı qeyd edilm əyib.

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. 

Depofer Kapsul 2 x 15 Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 12.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Çıraq Farm-2017 MMC təfərindən  09.06.2021 ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Bosniya və Herseqovinanın “Cydonia doo” 
şirkətinin istehsalı olan EXPFRK-K81A01K811119 seriyalı Depofer 

(Kapsul№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 


Xarici görünüşü:  -- yaşıl rəngli, iki hissəli kapsul; tərkibi:  yaşılımtıl-
boz rəngli, zəif spesifik qoxulu toz. NS-də kapsulanin rəngi qirmizi 

kimi qeyd olunub. -- UYĞUN DEYİL.
Orta çəkisi: 0,51818 q  (0.299552 -- 0.351648 q); tərkibi: 0.42018 q 

(0.207552 -- 0.243648 q) NS-də verilən lim itlərə U YĞ U N  D E YİL.


         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  

təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.



Derhand Soap məhlul 1L
Aqua 80%, Sodium coceth-30 sulfate 5%, Cocamide dea 1%, 
Sodium chloride 1%, Sodium benzoate 0.2%, Parfum 0.1%, 

Glycerin 0.1%, Cıtrıc acıd 0.01%, Cl 45100 0.00005%
Ayrı göstərilməyib Oksa Kimya San. A.Ş. Türkiyə 06.07.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Derhand Soap (məhlul 1L) adlı məhsul 
peşəkar istifadə üçün tövsiyə olunan əl yuma məhlulu tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Devi Sprey məhlul 20 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) – 9.40 mcg olive oil Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devi Sprey (məhlul 20 ml) adlı 

məhsu D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Disurinorm Daxilə qəbul üçün suspensiya 250 ml

Urtica dioica root dry extract - 56250 mg, Serenoa repens fruit dry 
extract - 4000 mg,  Aesculus hippocastanum seed dry extract (20 

% aescina) - 6250 mg, Cucurbita pepo seed dry extract (5% 
fitoesteroles) - 7875 mg

Xanthan gum, Polyethilenglycol 400, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, 

Sucralose, Vanilla flavour, Hazelnut flavour, 
Purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 27.07.2021 Müsbət

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

suspensiya, 250 ml) adlı məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Doctor Lor Şərbət 100 ml
Althaea officinalis radix liquid extract – 23 ml;Thymus vulgaris herb 

distillate – 16,1 ml;Tilia cordata flower liquid extract – 6,9 ml distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 05.07.2021 Müsbət

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

məhsul öskürək zamanı qıcığlanmanı azaldan,bəlğəmin 
yumşalmasını və xaric olmasını  yaxşılaşdıran vasitə kimi 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.

Donsir Kapsul 2 x 15

Glucosamine hydrochloride-180mg, Chondroitin sodium sulphate- 
150 mg, Avocado soybeanunsaponifiable (DER 4:1)- 55 mg, 

Methylsulfonylmethane (MSM)- 50 mg, Bamboo extract (DER 4:1) -
2.5 mg

Hard capsule shell:White gelatin;Microcrystalline 
cellulose, type 102; Magnesium stearate. Grand Medical Poland Sp. z o.o. Polşa 23.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Donsir (kapsul, № 30 ) adlı məhsul  
 dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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



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

Donsir Advans / Donsir 
Advance Daxilə qəbul üçün suspensiya 250 ml

N-acetyl-d-glucosamina – 18750 mg, Chondroitin sodium 
sulphate(Bovine 90%) – 15000 mg, Avocado soybean 

unsaponifiable(30 %) – 3750 mg, Dimethyl sulfona – 11250 mg; 
Dry extract  of Bambu DER 4:1 (75% natural silica)– 125 mg.

xanthan gum, polyethylene glycol 400(PEG 400), 
sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, 

sucralose, purified water.
Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 23.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Donsir Advans / Donsir Advance  
(daxilə qəbul üçün suspensiya, 250 ml) adlı məhsul  dayaq-hərəkət 

sisteminin funksiyasının 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.

Droblex Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

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

mg,Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)– 2 mg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamine)- 2 mcg.

Sorbitol syrup 70% (E420), Glycerine vegetala 
(E422),Propilen glycol (E1520),  Sodium 
benzoate (E200), Purified water, Acerola 

concentrate

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Droblex(daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) 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.

Echinol Hot toz 3 q 

Echinacea purpurea herb extract - 300 mg, Salix alba L. (Willow 
bark) extract - 250 mg, Menthol - 50 mg, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) - 120 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 3.6 mg, 

Zinc (as Zinc sulfate) - 3 mg

Maltodextrin, Lemon flavour, Sodium 
bicarbonate, Citric acid, Tartrazine, Sucralose

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 22.07.2021 Müsbət

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

adlı məhsul  prostat vəzinin iltihabi prosesləri zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: isitifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Endofol Tablet 2 x 15
L-methylfolate (eq. to Vitamin B9 - 354.88 mcg) - 0.4 mg, Pyridoxal-

5-phosphate (eq.to Vitamin B6 - 3.42 mg) - 5 mg, 
Methylcobalamine (eq.to Vitamin B12 - 0.009 mg) - 0.009 mg

Sorbitol, Strawberry flavour, Sucralose, 
Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

bəzi B qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "istifadə qaydaları və doza" bəndi eyniləşdirilsin.

Enginar Kapsul 1pl flakonda 60 kapsul Cynara scolymus leaf  extract- 460,2 mg Hydroxpropylmethlcellulose(HPMC) Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 23.07.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enginar (kapsul № 60) adlı məhsul 
orqanizmin təbii dayanıqlığını artıran, immun sistemini aktivləşdirən 

preparat lolub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir.

 Belə ki, məhsulun tərkibində olan Cynara scolymus leaf  extract 
inqredientinin  mövcud olan  dozası( 460,2 mg) BFMQƏ- lərə uyğun 
deyil( birdəfəlik terapevtik dozadan yüksəkdir). Bu gunə kimi  həmin 
inqredient tərkibli məhsullar  maksimum 350 mg  dozasında müsbət 

rəy alıblar.

Enteflavin Kapsul 3 x 10

Lactobacillus reuteri (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 10 mg, Lactobacillus 
rhamnosus (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 20 mg, Lactobacillus bulgaricus 
(eq. to 1 x 10 9 CFU) - 10 mg, Bifidobacterium animalis ssp. Lactis 
(eq. to 1 x 10 9 CFU) - 20 mg, Lactobacillus acidophilus (eq. to 1 x 

10 9 CFU) - 10 mg, Agave standartised extract for 90 % inulin - 
1.40 mg, Cichory standartised extract for 10 % 

fructooligosacharides - 12.5 mg, Matricaria chamomilla 
standartised extract for apigenin - 120 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Empty gelatin hard capsule  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 18.06.2021 Müsbət

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

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Enzimaza Forte örtüklü tablet 5 x 10

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

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

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

Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium 
stearate (E572), Croscarmellose sodium (E468), 

Sillicone dioxide (E551), Nutraficient brown 
114F265032

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzimaza Forte (tablet, №50 - 
seriya nömrəsi: 9040521, istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə 

tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul müxtəlif orqan və sistemlərin 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Epepe aktiv Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Citrus paradisi 98% standardised seeds extract for naringin - 
497.25 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 112.5 mg, Citrus aurantium 

standardised fruit extract for bioflavonoides for ˃40% - 30 mg, 
Citrus aurantium dulcis fruit essential oil - 4.875 mg, Thymus 

vulgaris leaf essential oil - 1.874 mg, Melaleuca alternifolia leaf 
essential oil - 0.75 mg

Sorbitol solution 70% (E 420), Glycerine 
vegetable (E 422), Propylene glycol (E 1520), 

Sodium benzoate (E 200), Purified water
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 23.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epepe aktiv (Daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı, 50 ml) (Seriya nömrəsi: 8950521, istehsal tarixi: 
01.05.2021, son istifadə tarixi: 01.05.2024) adlı məhsul immun 

sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Epifos Şərbət 150 ml

Buleberry extract (Vaccinium myrtillus fruit dry extract) - 330 mg, 
Phospholipids - 50 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, L- Glutamine - 
 150 mg, L-Arginine aspartate - 500 mg, Choline - 150 mg, Leucine 
- 50 mg, Threonine - 50 mg, Methionine - 50 mg, Isoleucine - 50 mg      

Deionized water, Rasperry flavour, Xanthan gum, 
Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq və göz yorğunluğunu aradan 
qaldırmaq məqsədilə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Esokart Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml
L-carnitine - 500 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 200 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 600 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg

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

flavor, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 01.07.2021 Müsbət

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

10 ml №10)  adlı məhsul orqanizmin metabolik prossesləri 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

vasitəsi deyil.



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

Essential Vitamins 
Glucosamine and 

Chondroitin / Essential 
Vitamins Qlükozamin və 

Xondroitin

Kapsul 3 x 20 Glucosamine sulfate - 480 mg (Glucosamine - 282.2 mg), 
Chondroitin sulfate - 120 mg (Chondroitin - 108 mg) Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins Glucosamine 

and Chondroitin / Essential Vitamins Qlükozamin və Xondroitin 
(kapsul №60) 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.

Essoten Tablet 1 Calcium - 500 mg, Magnesium - 150 mg, Zinc - 15 mg, Vitamin D3 - 
 10 mcg

Microcrystalline cellulose, Sodium carboxymethyl 
cellulose, Hydroxypropyl  methylcellulose, 

Maltodextrin, Fatty acids, Magnesiums salts of 
fatty acids, Talcum, Silicon dioxide, Titanium 

dioxide, Corn starch, Sugar, Sodium -L- 
ascorbate, Alpha - tocopherol, Triglicerides of 

mid chained fatty acids, Polydextrose, 
Polyvinylpolypirrolidone

JuvaPharma KFT Macarıstan 14.07.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda tərkib 
rəy, qablaşm a və tərkibə aid sənədə uyğun qeyd edilsin.



Farinqosprey (çaytikanı 
və gülümbahar ilə) Sprey 20 ml

Vegetable oil (refined rapeseed oil)-81.9g, Sea buckthorn oil 
(Hippophae rhamnoides)-10.0g, Calendula (Calendula officinalis) 
flower (1:10) oil extract-8.0g, Bergamot (Citrus bergamia) oil 0.1g

Ayrı göstərilməyib Silvanols MMC Latviya 29.07.2021 Müsbət

       Ekspertizaya təqdim olunmuş “Farinqosprey (çaytikanı və 
gülümbahar ilə), boğaz üçün sprey, 20 ml” adlı məhsul müxtəlif 

manipulyasiyalardan sonra və ya iltihab hallarında ağız boşluğunda 
və boğazın selikli gişasında yaranan qıcıqlanmanın azalması üçün 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsas dərman vasitəsi deyil.

Farmachol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

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

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

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

mövcud deyil ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 01.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  FARMACHOL(daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: 10354 , istehsal 

tarixi: 01.04.2021, son istifadə tarixi: 01.04.2021)  həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Ferapin Şərbət 200 ml Royal jelly - 220 mg, Beetroot juice concentrate - 3400 mg, Vitamin 
A – 800 mcg, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg.

Honey, Propolys extract, Sodium benzoat, 
Potassium sorbat, Water.

Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 
Germany) Sloveniya 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən FERAPİN (şərbət, 200 ml) adlı  məhsul  

qanyaranma prosesini yaxşılaşdıran, damarları 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.

Fertina toz 3 q № 30 Inositol - 1000 mg,  Folic acid - 100 mcg Maltodextrin, Vanilla flavour, Sucralose, Silicon 
dioxide

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. 
S.p.A İtaliya 13.07.2021 Müsbət

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

məhsul    inositol və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Təqdim olunan qablaşmanın üzərində Azərbaycan dilində 
yazılar mövcud deyildir.

Fitozol Şərbət 250 ml

Tanacetum vulgare flower liquid extract – 24,55 ml; Centaurium 
umbellatumherb liquid extract– 12,28 ml; Zingiber officinale 

rhizome liquid extract – 4,84 ml; Syzygium aromaticum bud liquid 
extract – 4,84 ml.

distilled water,sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211),  

glycerin(E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 22.07.2021 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və qurd 
invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Fleksobon / Flexobon Tablet 1
Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitin sulphate - 250 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg, Calcium carbonate  - 150 mg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol)  - 200 IU

Maltodextrin, Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone 
(PVP) K30, Magnesium stearate,  Silicon dioxide

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fleksobon / Flexobon (tablet №60) 

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. 

FlexiForce Plus Kapsul 6 x 10

BioCell Collagen (Hudrolyzed collagen type II (min.60%), 
Chondroitin sulfate (min.20%), Hyaluronic acid (min10%)) - 300 

mg, Rose hip (Rosa canina L.) fruit dry extract with 70% Vitamin C - 
 50 mg, Ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome dry extract 

with 5% gingerols - 3 mg, Black pepper (Piper nigrum) fruit extract 
with 10-15% piperin - 2 mg, Coenzyme Q10 (ubiquinone 10) - 0.2 

mg

Magnesium salts of fatty aciids, Microcrystalline 
cellulose, Capsule compositon (Gelatin, Titanium 

dioxide, Iron oxide yellow)
Sensilab Ltd Sloveniya 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FlexiForce Plus (kapsul, 

№60)(Seriya: 2100148, istehsal tarixi:01.02.2021, son istifadə 
tarixi:01.02.2023) adlı məhsul oynaq 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.

Flushedix məhlul və toz məhlul(200 ml x 1), 
saşe (2 q x 1)

məhlul: Malabar Nut(Justicia adhadota L.) leaves dry extract- 300 
mg, İvy (Hedera helix L.) leaves dry extract- 50 

mg,Licorice(Glycyrrhiza glabra L) root dry extract- 20 mg, Red 
poppy(Papaver rhoeas L.) flowers dry extract-20 mg, Nacin 

(Nicotinamide)-4 mg, Grindelia(Grindelia robusta) herb with flowers 
fluid extract-3 mg, Pantothenic acid (D-Pantotenate, Calcium)- 
1,125 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Phosphate, Sodium)- 0,35 

mg,Thiamine Hydrochloride(Vitamin B1)- 0,275 mg, Biotin(D-biotin)- 
 25 mcg; 

saşe: N-Acetylcysteine- 100 mg.

məhlul: Water, Sucrose,Fructose,Flavouring, 
Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Sucralose, Steviol Glycosides
saşe: Silicon dioxide

STAR DUST PRODUCTION S.R.L. 
(for SHEDIR PHARMA Srl) İtaliya 15.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flushedix(məhlul, 200 ml və 

toz(saşeda),  2 qr) adlı  məhsul məhsul  (Seriya nömrəsi:19124  , 
istehsal tarixi:01.03.2021  , son istifadə tarixi:  01.03.2024  tənəffüs 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran, bəlğəmin ifrazını artan, öskürəyi 

yüngünləşdirən 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

Folzed Kapsul 2 x 15 Folic acid - 400 mcg, Iodine - 200 mcg
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Calcium stearate, Capsule composition (Gelatin, 

Titanium dioxide, Bright blue FCF, Tartrazine)
Bioterra MMC Belarus 09.07.2021 Müsbət

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

fol turşusu və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



Forever Aloe Bits N ′ 
Peaches/ Şaftalılı Aloe 

Şirəsi
məhlul 1000 ml 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 13.07.2021 Müsbət

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

Şaftalılı Aloe Şirəsi(məhlul,1000 ml) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi:100121 , istehsal tarixi: 01.01.2021 , son istifadə tarixi: 
01.01.2025)  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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Təqdim olunan nümünənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 
mövcud deyildir.

Forever Freedom 
(Orange flavored Aloe 
Vera Juise  /  Portağal 
ətirli Aloe Vera şirəsi)

məhlul 1000 ml
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 13.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored 

Aloe Vera Juise  /  Portağal ətirli Aloe Vera şirəsi) (məhlul,1000 ml) 
adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 250221 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son 
istifadə tarixi: 01.02.2025)  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.
Qeyd:Təqdim olunan nümünənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

mövcud deyildir.

Forever Freedom 
(Orange flavored Aloe 
Vera Juise  /  Portağal 
ətirli Aloe Vera şirəsi)

məhlul 1000 ml
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 13.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored 

Aloe Vera Juise  /  Portağal ətirli Aloe Vera şirəsi) (məhlul,1000 ml) 
adlı məhsul (Seriya nömrəsi:121120  , istehsal tarixi: 01.11.2020, son 
istifadə tarixi: 01.11.2024)  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.
Qeyd:Təqdim olunan nümünənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

mövcud deyildir.

Forever Lite Ultra Vanillia toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 158 mg), 
Dicalcium Phosphate - 860 mg (Calcium 200 mg, Phosphorus 137 

mg), Disodium Phosphate - 50 mg(Phosphorus 5 mg), Ascorbic 
acid - 39 mg (Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 

mg (Vitamin E 11.025 mg), Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 150 
mcg), Niacinamide - 12 mg (Vitamin B3 10 mg), Vitamin A 

palmitate - 10.4 mg (Vitamin A 1,1 mg), Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 
mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), 

Potassium iodide - 5.25 mg (İodine 52,5 mcg), Cholecalciferol - 
1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg 
(Vitamin B6 1 mg), Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 
0,6 mg), Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 0,255 mg), Chromium 

Fructose, Fructooligosaccharides, Natural Vanilla 
Flavor, Guar Gum, Protease Blend (Aminogen), 

Safflower Oil, Soy Lecithin, Sucralose, Beta 
Carotene, Brewer's Yeast, Spirulina 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 28.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Vanillia (toz, 375 
qr) adlı məhsul  protein, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi   
idmançılar üşün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

Forkid Senzyme Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml

Allium sativum bulb liquid extract - 200 mg, Irıs florentina root liquid 
extract - 200  mg, Piper nigrum fruit liquid extract - 200 mg, 

Zingiber officinale ryzome liquid extract - 200 mg, Piper longum 
fruit extract - 50 mg, Elettaria cardamomum fruit liquid extract - 50 

mg, Cuminum cyminum fruit liquid extract - 50 mg, Foeniculum 
vulgare fruit liquid extract - 50 mg, Anethum graveolens seed liquid 

extract - 50 mg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerin, 
Deionize water Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri Türkiyə 12.07.2021 Müsbət

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

məhlul 100 ml) adlı məhsul  mədə-bağırsaq 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.   

Fubos Tablet 3 x 10

Boswelia serrata standardised extract 90% boswellic acid - 350 
mg, Laminaria japonica, standardised extract 85%, e.q 100 mg 

Fucoidan - 120 mg, Beta-glucan standardised extract 80% 
polysaccharide - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Croscarmellose 
sodium, Magnesium stearate, Silicone dioxide Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 07.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fubos (tablet, № 30) adlı məhsul 
bir çox orqan və sistemlərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və immunitetin 
möhkəmləndirilməsi 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.

Furiya Şərbət 150 ml

Papaya fruits juice- 920 mg;Foeniculum vulgare fruit's infusion- 800 
mg; Enzyme mixture(amilase 1,33 mg; lipase- 0,166 mg, pepsin -

0,166 mg, protease- 0,33 mg)-2 mg; Bromelain 2500 GDU/g- 0,83 
mg Papain 2,5 FIP İU/mg-  0,83 mg.

deonized water, citric acid monohydrate, 
potassium sorbate, sodium benzoate, rasperry 

flavour, guar gum, sucralose, glucose

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.07.2021 Müsbət

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

məhsul həzm prosesinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Furosed kapsul, tablet 1 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 14.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər



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

Gaba Fort Kids Şərbət 200 ml GABA - 200 mg, Glutamic acid - 100 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin 
B6 - 0.5 mg

Sorbitol Solution (70%) (E420),  Vegetable 
Glycerin (E422), Trimagnesium dicitrate, 

Propilenglycol (E1520), Sodium benzoate 
(E200), Purified water

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gaba Fort Kids (şərbət, 200 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Gasduram Kapsul 2 x 15 Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 02.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“DSZ MMC” tərəfindən 20.05.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik A.Ş” şirkətinin istehsalı 
olan Gasduram (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, kapsulun orta çəkisi 0.7713 q 
(0.650 ± 15% ); tərkibi: 0.5158 q normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlm ir.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti  baxım ından onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.




Glucosamine 
Chondroitin MSM Kapsul 1 Glucosamine Sulphate - 250 mg, Chondroitin Sulphate - 200 mg, 

MSM (Methylsulfonylmethane) - 10.2 mg Hydroxpropyl methylcellulose Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glucosamine Chondroitin MSM 
(kapsul № 90) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 

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

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

Gold Omega 3 Kapsul 2x30

Fsh oil concetrate (source of omega-3 acids) - 1000 mg 
(Eicosapentaenoic acid 33% EPA - 330 mg, Docosahexaenoic acid 

22% DHA - 220 mg, Other omega-3 fatty acids 10% - 100 mg), 
Vitamin E (mg α-TE) - 12 mg 

Capsule (gelatine, glycerol, water) Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 17.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Omega 3 (kapsul, №30) adlı 
məhsul omega-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Gold Vita-Min Anti-Ox 
Super Sport Kapsul 4 x 15

VITA-MIN power complex composition:Calcium bisglycinate 
(Calcium - 160 mg) - 615 mg, Magnesium bisglycinate (Magnesium 

- 65 mg) - 303.15 mg, Zinc bisglycinate (Zinc - 10 mg) - 50 mg, 
Ferrous bisglycinate (Iron - 2.8 mg) - 14 mg, Manganese 

bisglycinate (Manganese - 1.8 mg) - 11.25 mg, Sodium selenite 
(Selenium - 55 mcg) - 12.2 mg, Copper bisglycinate (Copper - 1 

mg) - 10 mg, Microencapsulated L-ascorbic acid (Pureway-
C™)(Vitamin C - 240 mg) - 269 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B12 - 

 7.5 mcg) - 7.5 mg, Cholecalciferol (Vitamin D - 15 mcg) - 6 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 4.2 mg) - 5.1 mg, Riboflavin 

- 4.2 mg, Thiamin mononitrate (Vitamin B1 - 3.3 mg) - 3.7 mg, 
Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid - 600 mcg) - 0.6 mg, 

Astragin™ - 10 mg. Anti-OX power blend composition: Oxxynea 
patented fruit & vegetable extracts & concentrates (red and white 

grapes, green tea, carrot, tomato, bilberry, broccoli, grren cabbage, 
onion, garlic, grapefruit, asparagus, papaya, pineapple, strawberry, 

apple, apricot, cherry, orange, blackcurrant, olives, cucumber) - 
200 mg, Grape seed (Vitis vinifera L.) extract - 150 mg, Green tea 
(Camellia sinensis L.) leaf extract - 150 mg, Citrus bioflavonoids - 

100 mg, Rhodiola rosea root extract - 100 mg, Quercetin - 100 mg, 
Trans-resveratrol (from Japanese knotweed (Polygonum 

VITA-MIN power complex composition: 
Magnesium oxide, Magnesium salts of fatty 

acids, Microcrystalline cellulose, Medium-chain 
triglycerides oil, Hard gelatine, Colour E 171.Anti-

OX power blend composition:Microcrystalline 
cellulose, Magnesium salts of fatty acids, 

Medium-chain tryglycerides oil, Hard gelatine, 
Colour (E 171, E 132, E 172)

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 23.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Vita-Min Anti-Ox Super Sport 
(kapsul, № 60) adlı  məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"Cranberry" bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsi "Mərcani" 
kimi qeyd edilsin.

Grenofa Kapsul 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 07.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Guarana Shots 1.800 
Orange flavour / 

Guarana Shots 1.800 
Portağal dadlı

Daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml x 20
Guarana seed extract – 7200 mg (caffeine 720 mg), Niacin (as 

nicotiamide) – 64 mg, Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) - 4.4 
mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 5.6 mg

Fructose, Water, Flavour, Citric acid, Potassium 
sorbate

Anona GmbH (for Konzept Nutrition 
GmbH) Almaniya 14.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Guarana Shots 1.800 Orange flavour (məhlul 25 

ml x 20) (Seriya nömrəsi: L01; İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.03.2024)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 

dərm an vasitəsi deyil.

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

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

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

Helix Original Kapsul 1

Root powder Turmeric (Curcuma longa) – 100 mg,  Boswelia 
Serrata resin dry extract (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) – 50 

mg, Snail proteine poweder Nutrelix (Helix pomatia) – 50 mg, L-
ascorbic acid (Vitamin C) – 20 mg 


Maltodextrin, Vegetable capsule 

(Hydroxypropylmethylcellulose), Magnesium 
stearate 

Rioja Nature Pharma S.L.C İspaniya 02.07.2021 Müsbət

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

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

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

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



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

Hepadens Tablet 2x15
Choline bitartrate - 200 mg, Artichoke leaves (Cynara scolymus L.) 
dry extract  - 200 mg, Yarrow herb and flowers (Achillea millefolium 

L.) dry extract  -  100 mg, L-methionine - 50 mg

 Microcrystalline cellulose, Vegetable magnesium 
stearate, Silica, Dicalcium phosphate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 01.07.2021 Müsbət

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

məhsul  qaraciyərin 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. 

Hepaşok Kapsul 3 x 10
Dry extract of artichoke (Cynara scolymus, leaves) - 201 mg, Dry 

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

Silicon dioxide Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 
Germany) Sloveniya 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepaşok (kapsul № 30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil. 

Hepolaf Kapsul 3 x 10

Milk thistle (Silybum marianum) fruit powder - 100 mg, Silymarin 
80% from Milk thistle (Silybum marianum) fruit - 100 mg, Artichoke 

(Cynara scolymus) leaf powder - 80 mg, Pollen powder - 70 mg, 
Ling-Zhi (Ganoderma lucidum) powder - 50 mg, Dandelion 

(Taraxacum officinale) aerial part - 50 mg, Tibetan seabuckthorn 
(Lycium barbarum) fruit powder - 50 mg

Gelatin, Titanium dioxide S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 15.07.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun olaraq qeyd edilsin və 
Azərbaycan dilində düzgün tərcümə edilsin.

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 30.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və  hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE 

MAX/HERBALAYFLAYN MAKS (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 
J51438A, istehsal tarixi: 07.02.2021, son istifadə tarixi: 07.02.2023) 
adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının və E vitamininin 

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

Qeyd:"Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə "uşaq əmizdirmə" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə 

əvəz edilsin.

İmmunigen-19 Kapsul 3 x 10
Vitamin C - 500 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 150 mg, Thiamine nitrate 
- 50 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 20 mg, Pyridoxine hydrochloride - 

 5 mg, Vitamin D3 - 5000 IU
Qeyd edilmıəyib Softgel Healthcare Pvrt. Ltd Hindistan 12.07.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunigen-19 (kapsul, №30) adlı 

məhsul bəzi vitaminlərin və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

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

dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən Sink, vitamin B1, vitamin B2 və vitamin D3 gündəlik istehlak 

həddini aşır. Sinkin gündəlik istehlak həddi max. 25 mg, vitamin B1-in 
gündəlik istehlak həddi max. 5 mg, vitamin B2-nin gündəlik istehlak 
həddi max. 6 mg, vitamin D3-ün gündəlik istehlak həddi max  1200 

BV (IU)(30 mkq) tövsiyə olunur.
Qeyd: Təqdim edilmiş sənədlərdə də bəzi uyğunsuzluqlar mövcuddur.

İnevra Tablet 3 x 10

Humulus lupulus flower  - 100 mg, Valeriana officinalis root dry 
extract - 100 mg, Magnesium sulfate heptahydrate - 50 mg, 

Melissa officinalis leaf dry extract - 50 mg, Passiflora incarnata 
herb dry extract - 50 mg, GABA - 50 mg, Melatonin - 1 mg

Maltodextrin, Tr icalcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids (Magnesium stearate)

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Məhsulun istifadə sahəsi barədə məlumat qeyd edilsin.

İronlink Adult (Ayronlink 
böyüklər üçün) məhlul 10 x 8 ml İron (AB-Fortis) (İron - 14 mg) - 35 mg

Water, Sodium carboxymethylcellulose, 
Potassium sorbate, Sucralose, Sweetish caramel 

liquid flavour, Sodium benzoate, Citric acid
Pharmalink S.L. İspaniya 14.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İronlink Adult (Ayronlink böyüklər 
üçün) (məhlul 8 ml№10)  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.

Kalsium, Magnezium, 
Sink, D Vitamini Kapsul 1 pl.flakonda 90 

kapsul

Calscium (as Calcium  carbonate) - 257,495 mg; Magnesium (as 
Magnesium oxide) -125 mg; Zinc(as Zinc sulfate)-  7,5 mg; Vitamin 

D (as Cholecalciferol)  - 0,005 mg..  Hydroxpropylmethlcellulose(HPMC) Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 14.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsium, Magnezium, Sink, D 

Vitamini (kapsul, № 90) adlı məhsul orqanizmin  müqamətini  artıran 
və  immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil.



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

Kantarius Plus Şərbət 150 ml  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 01.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Azəri Med QSC” tərəfindən göndərilmiş 20.05.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “Pharmex Rom 

Industry S.R.L” şirkətinin istehsalı olan Kantarius Plus (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 P H -ı 3.6 (4-6) olaraq aşkar edilm işdir.


 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 

Kara Mürver Tablet 1
Sambucus nigra fruit extract - 120 mg, Rosa canina fruit extract - 

95 mg, Echinacea Sp. root extract - 95 mg, Vitis vinifera seed 
extract - 82 mg, Zinc sulfate - 8 mg

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 09.07.2021 Müsbət

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

məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Karbemin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

L-carnitine - 100 mg, Vitamin B1 - 10 mg, Vitamin B2 - 10 mg, 
Vitamin B15 - 10 mg, Vitamin B5 - 10 mg, Vitamin B6 - 2 mg, L-

Arginine - 20 mg, Vitamin C - 100 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.07.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul B qrup 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:"İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.    

Karmin Şərbət 100 ml Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 02.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Medolis Pharma MMC” tərəfindən göndərilmiş 24.06.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ” şirkətinin istehsalı olan Karmin (şərbət, 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhlulun xarici görünüşü zəif sarımtıl rəngli, şəffaf, xarakterik qoxulu 

maye (NS-də -- açıq narıncı rəngli), məhlulun həcmi 90.0ml  
(100.0ml) -- (NS-də -- 150ml±10), sıxlıq 1.150q/ml  (NS-də --1.0 - 

1.10q/ml) olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin 
ekspertizası zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsul uşaqlara tövsiyə 

edildiyi halda, müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim  edilm əyib.

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. 

Klimastop Tablet 2 x 15

Soy (Glycine max)  seed dry extract - 10 mg, Red Clover (Trifolium 
pratense)  herb dry extract - 10 mg, Kudzu (Pueraria lobata) root 
dry extract - 188 mg, Calcium carbonate - 100 mg (Calcium - 40 

mg), Vitamin C - 30 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E ( in acetate 
form-6 mg)- 3 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, 

Biotin - 150 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Colloidal silica ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 13.07.2021 Müsbət

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

məhsul (Seriya nömrəsi: 1147, istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə 
tarixi: 01.05.2024) qadınlarda klimaktik dövrdə orqanizmi dətəkləmək 

üçün 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.

Kolagen Activ plus Çeynəmə tablet 4 x 20
Collagen hydrolysate - 900 mg, L-ascorbic acid - 3 mg, Pyridoxine 

hydrochloride – 0.06 mg, Calcium Carbonate – 73.8 mg, 
Magnesium carbonate – 55.8 mg

Sucralose, Acesulfame K, Sorbitols, Maltodextrin, 
Malic acid, Magnesium salts of fatty acids, 

Flavourings
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 28.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kolagen Activ plus (tablet №80) 
adlı məhsul dərinin ümumi vəziyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Koliks10 Şərbət 100 ml Herba Flora MMC Azərbaycan 14.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

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 30.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombilak ( kapsul № 30) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: U159 , istehsal tarixi: 01.04.2021, son 
istifadə tarixi: 01.10.2022) 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.

Lactagel Vaginal gel 5 ml x 7

Purified water 770.5mg+ - 4.0mg, Lactic acid (90% assay) 
50.0mg+ - 4.0mg, Sodium hydroxide 8.4mg+ - 0.1mg, Glycogen 
1mg+ - 0.05mg, Methyl hydroxypropyl cellulose 20mg+ - 0.2mg, 

Propylene glycol 150mg+ - 2.1mg 

Ayrı geyd edilməyib Rolf Kullgen AB İsveç 15.07.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lactagel, 5ml vaginal gel N7", adlı 
məhsul uşaqlıq yolu mikroflorasının və pH səviyyəsinin 

normalaşdırılması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



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

Laksoren Kapsul 2 x 15

Senna (Cassia angustifolia, maltodextrins) leaves d.e. 7% 
Sennosides - 100 mg, Frangula (Rhamnus frangula L. 

maltodextrins) bark d.e. 8% Glucofrangulin - 100 mg, Aloe (Aloe 
vera L.  maltodextrins) dried juice d.e. 10% Barbaloin – 50 mg, 
Fennel (Foeniculum vulgare Mill.  maltodextrins) fruit d.e. 1% 

essential Oil - 25 mg, Mallow (Malva sylvestris L. maltodextrins) 
leaves d.e. 30% Polysaccharides - 25 mg, Glycine - 10 mg, Vitamin 

B12 - 1.02 mcg (pure Vitamin B12 content 1.00 mcg)

Food gelatin (shell), Magnesium oxide, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose

Erbozeta S.p.A (LOGUS PHARMA 
S.r.l üçün) San-Marino 30.06.2021 Müsbət

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

nömrəsi: U168; İstehsal tarixi: 01.05.2021; Son istifadə tarixi: 
01.05.2024)adlı məhsul  qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Levosensa Kapsul 3 x 10 L-carnitine tartarate - 500.04 mg Silicon dioxide, Magnesium stearate, aroma 
Passion fruit ESENSA DOO Serbiya 12.07.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 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.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "istifadə qaydası" bəndi eyniləşdirilisin.

Lipakreon örtüklü tablet 1 pl. flakonda 60 
örtüklü tablet

Pancreatin 4X - 50 mg, Lipase – 5 mg, Amylase – 25 mg, Protease 
– 25 mg, Natural Flaxseed (Linum usitatissimum) extract 

standartised for Lignans SDG 20 % – 50 mg, Peppermint (Mentha 
piperita) leaf extract standartised for Menthol 10% - 50 mg, 

Caraway (Carum carvi) fruit water extract (10:1) standartised for 
limonene 10 %  – 15 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 
Nutraficient brown 114F265031, Magnesium 

stearate
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 12.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipakreon(tablet, №    60) adlı  
məhsul (Seriya nömrəsi:  2080521, istehsal tarixi: 01.05.2021, son 

istifadə tarixi: 01.05.2024)  həzm fermentlərinin çatışmazlığının 
kompleks müalicə və profilaktikasında 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.

Lithos Tablet 1 Tribasic potassium citrate (Potassium - 273.8 mg ) - 714.9 mg, Tri 
magnesium citrate (Magnesium - 42.5 mg) - 274.4 mg

Stearic acid, Hydroxypropyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Silicon dioxide, Polyethylene glycol, 
Magnesium stearate, Titanium dioxide, Talc, 
Polyvinylpirrolidone, Ethylcellulose, Copper 
complexes of chlorophylls, Carnauba wax

Truffini&Regge Farmaceuticl S.r.L İtaliya 08.07.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lithos qranul 1 Potassium citrate (Potassium - 547 mg) - 1513.1 mg, Magnesium 
citrate (Magnesium - 90 mg) - 580.7 mg

Erythritol, Citric acid, Berries flavoring, Betanin, 
Sucralose, Silicon dioxide Truffini&Regge Farmaceuticl S.r.L İtaliya 30.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lithos (qranul/saşe, №30) adlı 
məhsul kalium və maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Litosit Şərbət 300 ml

Equisetum arvense plant dry extract - 4737.8 mg, Spergularia rubra 
Districh herb dry extract - 2742.9 mg, Peumus boldus dry extract 

2327, 3 mg, Opuntia ficus indica-Miller dry extract - 1413 mg, 
Flowery summits Sideritis angustifolia L. - 1413 mg, Rosmarinus 
officinalis leaf dry extract - 1413 mg, Cynodon dactylon rhizome 

extract - 1413 mg, Melissa officinalis leaves extract - 1413 mg

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

Sodium benzoate

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 26.07.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litosit( şərbət,300 ml) adlı məhsul 
sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki, ,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il 

tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman 
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən məhsulun tərkibində olan Peumus boldus bitkisi BFMQƏ-in 

tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına 
daxildir(bax Əlavə 2); List of Substances of the Competent Federal 

Government and Federal State Authorities–Category“Plants and plant 
parts” verilən məlumata əsasən bu bitki A siyahısına daxildir (list A), 
yəni BFMQƏ-in tərkibində istifadəsinə yol verilmir.  Eyni zamanda 

Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət 
Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli( hətta 
inqredientlərinin dozaları aşağı olan), istifadə göstərişi  eyni olan 

dərman vasitəsi (Tutukon şərbət 600 ml)  mövcuddur.

Lorefa Kapsul 3 x 10 Iron(II) fumarate – 120 mg (elemental Iron 39.4 mg), Vitamin C (L-
ascorbic acid), Folic acid – 200 mcg Corn starch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2021 Müsbət

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

dəmir, fol turşusu və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



Lorens forte Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Cholecalciferol (1000.000 IU/g) - 0.2 g (1 drop/444.4 IU) Flax seed oil, D-alpha tocopherol, Olive oil Havan İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.07.2021 Müsbət

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

məhlul, 150ml) 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.

Magnesium+B6 Shots 
Orange / 

Magnesium+B6 Shots 
Portağal 

Daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml x 20 Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 5.6 mg, Magnesium (as 
magnesium lactate and magnesium citrate) – 1040 mg

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

Anona GmbH (for Konzept Nutrition 
GmbH) Almaniya 13.07.2021 Müsbət

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

Magnesium+B6 Shots Portağal  (məhlul 25 ml x 20 - seriya nömrəsi: 
L02, istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı 
məhsul maqnezium və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Maksifol Tablet 1 Folic acid - 400 mcg, Iodate (Sourced from potassium ıodate) - 150 
mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 28.07.2021 Müsbət

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

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

Manuflor Kapsul 2 x 15

Echinacea purpurea herb dry extract – 120 mg (polyphenols 4%), L- 
 ascorbic acid  - 80 mg, Uncaria tomentosa bark dry extract – 50 
mg (3% total alkaloids), Echinacea angustifolia root dry extract – 

20 mg (echinacoside 4%), Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, Tyndallized 
bacteria mix, 150 billions/g (Lactobacillus casei, Lactobacilus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum, Streptococco thermophillus) 
– 14 mg

Hydroxypropylmethylcellulose, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate ESİ S.r.l. İtaliya 05.07.2021 Müsbət

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

nömrəsi: X134E; İstehsal tarixi: 17.05.2021; Son istifadə tarixi: 
17.05.2023)adlı məhsul  immun 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. 

Max Power Plus Kapsul 1

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

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

extract – 50 mg, Panax ginseng root extract – 50 mg

Gelatine, Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 14.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Max Power Plus (kapsul № 10) 

adlı məhsul reproduktiv funksiyanı 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. 

Mersobil Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Citicoline - 500 mg, Ginkgo biloba standardised extract as flavone 

glycoside ≥ 24% - 25 mg
Sorbitol solution 70%, Vegetable glycerin, 

Sodium benzoate, Propylenglycol, Purified water Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 30.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersobil (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) (Seriya nömrəsi: 8850621 , istehsal tarixi: 01.06.2021, 

son istifadə tarixi: 01.06.2024) adlı məhsul beyin fəaliyyətini və görmə 
qabiliyyətini 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. 

Metanoz Tablet 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

      Fiziki şəxs Nəzirməmməd Kazımov İzzət oğlu tərəfindən 
20.05.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Bereket İlaç Kozmetik A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Metanoz (tablet, 
№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, tabletin xarici görünüşü çəhrayımtıl-bənövşəyi 

rəngli, boz rəngli çilləri olan, dairəvi, qabarıq formalı tablet olub (NS-
də xarici görünüşü: çəhrayı rəngli, dairəvi tablet kimi qeyd olunub) 

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

     Bundan başqa, məhsulun tərkibində olan bitki mənşəli inqredientin 
elmi (beynəlxalq) adı göstərilm əyib.

     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  baxım ından onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Meteofin Baby Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract – 0.09 ml, Chamomille 
(Matricaria recutita) flower liquid extract – 0.05 ml Purified water, Sucrose, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 30.07.2021 Müsbət

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

məhsul  uşaqlarda həzm prosesini yaxşılaşdırmaq  üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər” 

(maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 

tərtib olunması zəruridir.

Mevolafibre Daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml

Lactulose solution 62% w/v - 4 g, Fructo-oligosaccharides (FOS) - 
4 g, Taraxacum officinale Weber (Dandelion) root fluid extract - 
37.5 mg, Aloe vera L. (Aloe) juice fluid extract - 37.5 mg, Ulmus 
campestris L. (Elm) bark fluid extract - 37.5 mg, Inulin - 1.5 mg, 

Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) - 1.21 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) - 1.21 mg

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

Polysorbate 20, Sucralose, Sodium Saccharin

STAR DUST PRODUCTION S.R.L. 
(for SHEDIR PHARMA Srl) İtaliya 12.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mevolafibre (məhsul 300 ml) adlı 

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

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

MİELOTROF Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml № 10

Cytidin 5 -monosphosphate - 150 mg, Uridine 5-monosphosphate - 
150 mg, Citicoline sodium- 200 mg; Vitamin B1(as Thiamine 

hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride) - 
1,5 mg.

Deonized Water , Citric Acid Monohydrate , 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Raspberry  Flavor, Xanthan Gum, Sucralose. 

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

məhlul, 10 ml № 10) adlı  məhsul beyin qan dövranını 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,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır  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

Minceur Form Tea( Nar 
Çiçəkli) toz 250 q

Punica granatum flower's powder-190 gr(76 %); Cassia angustifolia 
fruit's powder- 10 gr(4%); Camellia sinensis folium's powder-10 

gr(4%); Foeniculum vulgare  fruit, seed's powder-10 gr(4%); 
Calluna vulgaris leaf 's powder-10 gr(4%); Rosmarinus officinalis 

leaf's powder-10 gr(4%); Prunus avium peduncle's powder-10 
gr(4%).

istifadə olunmayıb Deva Dünyası Gıda Kozmetik İth. İhr. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (qel,1000 

ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

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

Gelatine (Bovine), Glycerol, Tocopherol rich 
extract Orkla Health AS Norveç 23.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 (kapsul №60) (Seriya nömrəsi: 
509309; İstehsal tarixi: 01.11.2020; Son istifadə tarixi: 01.11.2023) 
adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Möller's Omega-3 Alma 
Aromalı Şərbət 250 ml

Cod liver oil – 2273 mg, Omega-3 fatty acids – 585 mg (of which 
DHA – 275 mg, EPA – 185 mg), Vitamin A – 125 mcg, Vitamin D3 

– 5 mcg, Vitamin E – 1.5 mg
Natural flavouring (apple), Tocopherol rich extract Orkla Health AS Norveç 16.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 (kapsul №60) (Seriya nömrəsi: 

11150885; İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə tarixi: 01.03.2023) 
adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

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

– 5 mcg, Vitamin E – 1.5 mg

Natural flavouring (Tutti Frutti), Tocopherol rich 
extract Orkla Health AS Norveç 13.07.2021 Müsbət

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

Aromalı (məhlul 250 ml) (Seriya nömrəsi: 11230934; İstehsal tarixi: 
01.03.2021; Son istifadə tarixi: 01.03.2023)adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərman vasitəsi deyil.

Mumsis-L Şərbət 100 ml

Humulus lupulus flowers (strobile) extract – 16 ml, Arctostaphylos 
uva-ursi leaf extract - 2.8 ml, Betula pendula leaf extract – 2.8 ml, 

Zea mays cornsilk extract – 1.6 ml, Foeniculum vulgare fruit extract 
– 0.6 ml, Cuminum cyminum fruit extract – 0.6 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 30.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mumsis-L (şərbət 100 ml) 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: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

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

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

Nat-Udi Hindi Kapsul 1plastik flakonda 100 
kapsul Dry wood powder of Aquilaria agallocha- 400 mg capsula shell(gelatine, glycerine,/water). Herba Flora MMC Azərbaycan 08.07.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmdə gedən mühüm metabolik prosesləri gücləndirmək 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal məddələrlə 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.

Nebufer Tablet 2 x 15 Iron gluconate - 345 mg (Iron app. 40 mg), Vitamin C - 60 mg, Folic 
acid - 400 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Colloidal silica ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 13.07.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 1146; İstehsal tarixi: 30.04.2021; Son istifadə tarixi: 
30.04.2024) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nefrodens Tablet 3 x 10

Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf dry extract 10% arbutin - 
300 mg, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) pwd.1.7% 

proanthocyanidins - 178 mg, Parsley (Petroselinum crispum) leaf 
dry extract D/E 4:1- 100 mg, Rosa canina fruit dry extract 70% 

Vitamin C - 86 mg, Sage (Salvia officinalis) leaf dry extract D/E 4:1- 
50 mg, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) dry extract 30% PAC-

A - 3.3 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Silica, Vegetable magnesium stearate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 07.07.2021 Müsbət

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

Qeyd:a)Məhsulun istifadəsi səhəsi barədə m əlum at qeyd edilsin.

b)"İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.
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Nemolix C3 Tablet 3 x 10 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Paşa-K firması” tərəfindən göndərilmiş 24.05.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa İlaç San. ve Tic. 

Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Nemolix C3 (Tablet, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
tabletin Orta çəkisi 1.04046 q  (1.535 q ± 5% ) olaraq aşkar edilm işdir.


 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 

Neo-Lizin B / Neo-Lysin 
B Şərbət 120 ml

Lysine monohydrochloride - 150 mg, Inositol (Vitamin B8) - 50 mg, 
Vitamin C (L -ascorbic acid) - 45 mg, Nicotinamide (Vitamin PP, 

Vitamin B3) - 10 mg NE, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 1 
mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) - 0.7 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 1.5 mcg

Sorbitol (E 420), Xylitol (E 967), Glycerol (E 422), 
Potassium sorbate (E202), Sodium benzoate (E 
211), Citric acid (E 330), Xanthan gum (E 415), 

Flavouring raspberry, Water

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 01.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEO-LYSİN B (şərbət, 120 ml) adlı 

məhsul C, B qrupu vitaminlərinin və lizin aminturşusunun əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Neuro Gamma Kapsul 3 x 10 Gamma Aminobutyric Acid (GABA) - 150 mg Calcium Stearate/Magnesium stearate, Lactose Verteks MMC Ukrayna 13.07.2021 Müsbət

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

məhsul  qamma amin yağ turşusunun 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. 

Neurocortin / Neyrokortin Kapsul 3 x 10

Gingko biloba leaf extract - 80 mg, Lecithin - 80 mg, Panax ginseng 
powder extract - 20 mg, Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) - 5 

mg α-TE, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 50 mcg

Dicalcium phosphate (E 341ii), Microcrystalline 
cellulose (E 460), Magnesium stearate (E 470b), 

Silicon dioxide (E 551), Capsule (Gelatin, 
Titanium dioxide (E 171), Iron oxide (E 172))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 09.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurocortin/Neyrokortin (kapsul  

№ 30) (Seriya:L110022, İstehsal tarixi: 28.02.2021, Son istifadə tarixi: 
29.02.2024) adlı məhsul beyin qan dövranını 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.

Neurovit Plus Şərbət 150 ml

Gamma aminobutric acid - 100 mg, L-Glutamine- 35 mg; L-
Carnitine -30 mg; Glycine- 25 mg; Vitamin B3 (as Nicotinamide)- 30 
mg; Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)- 3 mg; Folic acid- 0,3 

mg; Vitamin B12( as Cyanocobalamin)- 0,004 mg.

Deonized water, Sorbitol, Glycerin,Propylene 
glycol, Carboxymethyl cellulose, Sodyum 

benzoate, Natural aroma.

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

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

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

Qeyd1: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Qeyd 2:Məhsulun qablaşmasında "daxilə qəbul üçün məhlul"ifadəsi 

ləğv olunsun.

Nodep Kapsul 3 x 10

Valeriana officinalis root extract 0.8% valerenic acid - 80 mg, L-
tryptophan - 200 mg, Hypericum perforatum aerial part extract - 20 
mg, Crocus sativus stigma extract - 10 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 80 mg, Magnesium oxide - 56.5 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride - 1.7 mg) - 1.4 mg

Microcrystalline cellulose, Pregelatinized corn 
starch, Colloidal silicon dioxide, Vegetable 

magnesium stearate, Gelatin
S.C.Laboratoarele Remedia S.R.L Rumıniya 07.07.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Bitki komponentlərinin Azərbaycan dilində tərcüməsi düzgün 
qeyd edilsin.

NorAmin İmuno Kapsul 3 x 10

Dry extract of oyster mushroom (Pleurotus ostreateus), 
standardized at minimum 35% beta-D-glucan - 250 mg, Vitamin C 
(L-Ascorbic acid) - 60 mg, Zinc oxide, emulsifier-polyglycerol fatty 
acid ester, enzymatically hydrolysed lecithin, maltodextrin - 20 mg

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate ESENSA DOO Serbiya 27.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NorAmin İmuno (kapsul №30) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

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 05.07.2021 Müsbət

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

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

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

Novapol B12 məhlul 10 ml x 10 L-Acetyl carnitine (as L-Acetyl carnitine hydrochloride) - 500 mg, 
Vitamin B12 – 9 mcg, Coenzyme Q10 - 10 mg

Silica, Maltodextrin, Water, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Fructose, Orange flavor, 

Potassium citrate
BioDue S.p.A İtaliya 16.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Novapol B12 (məhlul №10x10 ml) (Seriya nömrəsi: 
0061; İstehsal tarixi: 01.04.2021; Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı 

məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və sinir sistemi 
zədələnməsini bərpa etmək üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
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Novarest Tablet 3 x 10

Passion flower dry extract (Passiflora incarnata L.) - 150 mg, 
Hawthorn leaf dry extract (Crateagus monogina std. 1.8% vitexin) - 
150 mg, Melissa officinalis dry extract (std. 4% rozmarinic acid) - 

100 mg, Magnesium - 150 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 

Vegetable grade stearic acid, Vegetable grade 
magnesium stearate, Enteric Coating system 

(Ethyl cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Medium chain triglycerides, Oleic acid, 

Ammonium hydroxide, Sodium alginate, Purified 
stearic acid  Glycerine pheur vegetable grade)

SIA "Primea" Latviya 06.07.2021 Müsbət

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

Novasan D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 IU/10 drops) Olive oil (Olea europaea L.), Mix of tocopherols Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan D3 (məhlul 15 ml) adlı 
məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Microcrystalline cellulose (E 460), Silicon dioxide 
(E 551), Magnesium stearate (E 470b), Capsule 
(Gelatin, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide (E 

172)

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 30.06.2021 Müsbət

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

məhsul (Seriya nömrəsi: 136042 , istehsal tarixi: 30.04.2021, son 
istifadə tarixi: 30.04.2024) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün 

profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Nuravit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 27.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

LN Company MMC təfərindən  30.06.2021 ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “TRİA Pharma İlaç A.Ş” şirkətinin 

istehsalı olan 2119201seriyalı Nuravit D3 (məhlul 15 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

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

göstəricilərinə uyğun deyildir. 


Miqdari təyin:  -- Vitamin D3 - 117339.233 IU/15 ml  Uyğun deyil. 
(50000 IU/15 ml)

Təqdim edilmiş nümunənin sertifikatinda Vitamin D3 göstəricisinin 
limitləri verilm əm işdir.

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  

təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.

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 

Water, Maltodextrine Nutrichem Diät Pharma GmbH  (for 
B.Braun Melsungen AG) Almaniya 16.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral 

(məhlul, 500 ml) 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. 

Ornabiotic Kapsul

Lactic acid and bifido bacteria complex (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, 
Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus) - 40 mg (4 x 
10⁹ CFU), Saccharomyces boulardii - 100 mg (2 x 10⁹ CFU), Inulin - 

 80 mg, Vitamin C - 50 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatine, Titanium dioxide SIA "Primea" Latviya 26.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornabiotic (kapsul №20) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ornacard Kapsul 3 x 10 L-Carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 20 mg, Omega-3 
Fish oil  - 600 mg (108 mg EPA, 72 mg DHA)

Soybean lecithin, Softisan, Yellow beeswax, 
Gelatin, Glycerin, Iron dioxide, Sorbitol SIA "Primea" Latviya 05.07.2021 Müsbət

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

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

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

OsteoCal-D Tablet 3 x 10 Calcium citrate - 800 mg, Magnesium oxide - 150 mg, 
Cholecalciferol - 10 mcg, Zinc oxide - 5  mg, Vitamin K1 - 30 mcg Tri Calcium Phosphate, Magnesium Salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Oximag Tablet 2 x 15 Magnesium - 250 mg (Magnesium oxide 333 mg, Magnesium 
citrate 555 mg), Vitamin B6 - 2 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Dibasic calcium 
phosphate, Magnesium stearate, Colloidal silica ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oximag (tablet, №30 - seriya 
nömrəsi: 10353, istehsal tarixi: 15.04.2021, son istifadə tarixi: 

15.04.2024) adlı məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

Pikalon İron Complex Tablet 1 Iron - 18 mg, Vitamin C - 100 mg, Zinc - 12 mg, Folic acid - 400 
mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Hydroxypropyl 

cellulose, Magnesium salts of fatty acids 
(Magnesium stearate), Fatty acids (Stearic acid), 

Glycerine

JuvaPharma KFT Macarıstan 13.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikalon İron Complex ( tablet, № 
40) adlı  məhsul   vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



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

Plusssz Junior 
D3+Calcium sorma tablet 1 Vitamin D (as Cholecalciferol) - 0.02 mg, Calcium (as Calcium 

carbonate from marine algae) - 120 mg

Citric acid, Xylitol, Sorbitol, Anthocyanins, 
Beetroot juice powder concentrate, Polyethylene 

glycol, Polyvinylpyrrolidone, Flavors, Steviol 
glycosides, Forest fruit juice powder

Polski Lek S.A. Polşa 02.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plusssz Junior D3+Calcium (tablet 

№ 30) adlı məhsul D3 vitamini və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Plusssz Junior 
Witaminy+Mineraly sorma tablet 1

Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 50 mg, Niacin (as Nicotinic acid 
amide) - 5 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 5 mg, 
Pantothenic acid (as Calcium D-pantothenate) - 2.5 mg, Thiamine 
(as Thiamine mononitrate) - 0.5 mg, Riboflavin - 0.5 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin A (as Retinyl 

acetate) - 0.33 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 0.2 
mg, Biotin (as D-Biotin) - 0.05 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 

0.003 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.001 mg, Iron (as Iron 
(II) sulfate) - 4 9 mg  Zinc (as Zinc oxide) - 3 mg  Manganese (as 

Citric acid, Xylitol, Sorbitol, Beetroot juice powder 
concentrate, Polyethylene glycol, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors, Sucralose, Steviol 
glycosides, Raspberry juice powder

Polski Lek S.A. Polşa 02.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plusssz Junior Witaminy+Mineraly 
(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.

Poderil Kapsul 3 x 10
Cranberry extract (Vaccinium macrocarpon Aiton), Nettle extract 

(Urtica dioica), Bearberry extract (Arctostaphylos uva-ursi), Juniper 
extract (Juniperus communis),  Sage extract (Salvia officinalis)

Mono starch phosphate, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Potassium Sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 28.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Poderil (kapsul №30) adlı məhsul  
sidik-cinsiyyət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: istifadə qaydası və göstərişlər bəndi rəyə uyğun tərtib olunsun.

Polen Tablet 1 Pollen - 500 mg Lactose monohydrate Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 07.07.2021 Müsbət

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

immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Polmegold Şərbət 150 ml № 1

Fish oil- 600 mg( including:Total Omega 3 oil fats-420 mg; EPA( 
Eicosapentaenoic acid )-108 mg; DHA(Docosahexaenoic acid) -72 

mg); Biotin(as D- Biotin)- 0,050 mg; Vitamin A(Retinol)- 0,12 mg 
(400 İU); Zinc( as Zinc  gluconate)- 4 mg; Folic Acid (as Calcium L-
methylfolate)- 0,050 mg; Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 0,005 mg.

Distilled water; Glycerin(E 422); Sucralose(E 
955); Orance flavor; Potassium Sorbate. Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

məhsul omeqa 3 kompleksinə daxil olan  ali yağ turşuların, Vitamin A, 
D, B9,Biotin vitaminlərin və sink mineralın 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,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır  və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin!

Prenat Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) 
sulfate anhydrous - 2.51 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium 

Iodide - 366 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 selenate - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural 
Mixed Carotenoids - 2 mg, Zinc (as Zinc oxide - 18.7 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, 

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

stearate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti Türkiyə 30.06.2021 Müsbət

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

Probiocsin Kapsul 1

Lactic acid and bifido bacteria complex (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bifidum) - 2x10⁹ CFU, Saccharomyces boulardii - 

2x10⁹ CFU

Maltodextrin, Inulin, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatin, Titanium Dioxide SIA "Primea" Latviya 06.07.2021 Müsbət

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

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Procolic Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit extract- 12 ml; Matricaria chamomilla 
flower extract- 6 ml Sucrose, Sodium benzoat, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 30.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Procolic (şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul uşaqlarda həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

deyil.

Propolis fito oral sprey 30 ml 15% extract of Propolis in propylene glycol- 20, 000 g; Honey- 0, 
800 g; Menthol- 0,003 g

potassium sorbate, vegetable glycerol, purified 
water Fitofarm Plus DOO Makedoniya 26.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propolis Fito (oral sprey, 30 ml) 
adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının funksiyasını yaxşıılaşdırmaq 
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.

Protealipt Kapsul 1
Bromelain - 100 mg, Amylase -  50 mg, Pancreatin - 50 mg, Aloe 

vera (Aloe vera) leaf dry extract - 100 mg, Mallow (Malva sylvestris) 
herb dry extract -  50 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 50 mg

Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Protealipt (kapsul № 50) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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



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

Protec 20 Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml № 1
Vitamin C ( as L-Ascorbic acid)-  8 mg; Curcuma longa powder- 8 
mg; Pinus pinaster Aiton cortex   liquid extract- 6 ml; Vitis vinifera 

seed  powder- 6 mg; Pinus pinaster Aiton cortex powder-4 mg.
Pure water, Potassium sorbate Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 12.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Protec 20(daxilə qəbul üçün 

məhlul, 200 ml) adlı məhsul  orqanizmi möhkəmləndirmək  və immun 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pruart Suspenziya hazırlamaq üçün 
toz

D-glucosamine sulfate potassium - 1000 mg (of which 
Glucosamine 590 mg), Chondroitin sulphate – 425.5 mg, 

Methylsulfonylmethane - 300 mg, Hydrolyzed collagen - 200 mg,  
Boswellia resin ext. (Boswellia serrata) std. 65% boswellic acid - 
150 mg, Vitamin E acetate std. 50% - 80 mg (Of which DL-alpha-

tocopheryl acetate 40 mg), Vitamin C – 60 mg, Sodium hyaluronate 
- 40 mg, Manganese gluconate 16.13 mg (Of which Manganese 2 

mg), Zinc oxide 12.45 mg (Of which Zinc 10 mg), Copper gluconate 
7.14 mg (Of which Copper 1 mg), Magnesium oxide 6.7 mg (Of 

which Magnesium 4 mg), Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 400 IU 

Glucose, Sucrose esters of fatty acids, Citric 
acid,  Silica, Flavourings, Sucralose, Vegetal 

magnesium stearate
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 26.07.2021 Müsbət

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

Pruflorin toz 1

Lactobacillus acidophilus - 1 B(billion), Lactobacillus casei - 1 
B(billion), Lactobacillus plantarum - 1 B(billion), Lactobacillus 
rhamnosus - 1B(billion), Bifidobacterium bifidum - 1B(billion), 

Bifidobacterium longum - 1B(billion), Streptococcus thermophilus - 
1B(billion), Saccharomyces cerevisiae var.boulardii - 3 B(billion), 

Inulin - 1000 mg

Sucralose, Glucose, Citric acid, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 07.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pruflorin (toz, saşedə № 10) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma üzərində BFMQƏ-yə aid olması barədə məlumat və 
"Dərman vasitəsi deyildir” yazısı qeyd edilsin.

Pulmomax With Honey / 
Pulmomaks Bal İlə Şərbət 120 ml Paul Brooks Homoeo Laboratoriyaları Pakistan 30.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

RP Aze MMC” şirkətinin 29.07.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Pakistan “Paul Brooks Homoeo Laboratoriyaları” 
şirkətinin istehsalı olan SG-182/19 seriyalı Pulmomax With Honey / 

Pulmomaks Bal İlə  (şərbət 120 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Məhlulun xarici görünüşü: tünd qəhvəyi rəngli, xarakterik qoxulu 

şərbət -- U yğun deyil (N S -də -- sarım tıl-narıncı rəngli)

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  

təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Pulmonex Şərbət 100 ml
Thymus vulgaris herb extract-12 ml; Plantago major leaf extract- 7 
ml; Althaea officinalis root extract- 7 ml;Tilia cordata flower extract- 

7 ml; Foeniculum vulgare fruit extract-3 ml.
sucrose; sodium benzoat; purified water. Biyan Products MMC Azərbaycan 30.06.2021 Müsbət

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

məhsul bəlğəmin ifrazını yüngünləşdirmək, immun sistemin fəaliyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Puralid® Lipogel Göz üçün gel 15 ml

Phospholipids S801.000%
Tea Tree Oil0.050%

Bisabolol0.100%
Vitamin A palmitate0.010%

Vitamin E TPGS0.045%
Ferulic Acid0.040%

EDTA disodium dihydrate0.200%
Potassium sorbate0.100%
Sodium benzoate0.100%

Xanthan gum1.000%
Sodium hydroxy methylglycinate0.080 - 0.050%

Citric acid monohydrate0.150 - 0.050%
Tribasic potassium monohydrate citrate(Potassium citrate)0.050 - 

0.015%
Purified water q.s. to 100.0

Ayrı qeyd edilməyib Offhealth S.P.A. İtaliya 09.07.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Puralid® Lipogel  (göz üçün gel, 15 ml) 
adlı məhsul göz qapaqlarına və gözətrafı nahiyəyə qulluq üçün tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Pure Whey Isolate 95 
Chocolate Flavour toz 2200 q

Whey protein isolate (from milk) – 34.13 g, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) – 4.2 mg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) 
– 0.63 mg, Niacin (as nicotinamide) -  0.8 mg, Biotin (as D-biotin) - 
2.6 mcg, Vitamin A (retinyl acetate) – 42 mcg, Pantothenic acid (as 

calcium D-pantothenate) – 0.3 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) – 0.07 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) - 0.26 

mcg, Folic acid  (as pteroylmonoglutamic acid) – 11 mcg, Vitamin 
B1 (as thiamin mononitrate) – 0 06 mg  Vitamin B2 (as riboflavin) – 

Flavourings, Citric acid, Malic acid, Sodium 
carboxy methyl cellulose, Gum arabic, Xanthan 

gum, Soy lecithin, E 150c, Acesulfame K, 
Sucralose, Salt

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 26.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pure Whey Isolate 95 Chocolate 
Flavour (toz 2200 q) adlı məhsul İdmançılar 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.

Qastroson yağ 250 ml Hippophae rhamnoides fruit oil – 10 ml; Linum usitatissimum seed 
oil – 87,8 ml; Propolis oil extract – 2,2 ml istifadə olunmayıb Herba Flora MMC Azərbaycan 22.07.2021 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 x 20 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Mumiyo® Evalar® (tablet, 
№20) (Seriya nömrəsi: 0206182, istehsal tarixi: 23.10.2020, son 

istifadə tarixi: 23.10.2025) adlı məhsul ümumi möhkəmləndirici və 
tonuslaşdırıcı vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Qabalaşma üzərində stiker və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimat təqdim edilməyib.

Ranosed kapsul, tablet 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 01.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Raqub Abdulov” tərəfindən göndərilmiş 07.04.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Ranosed 
(kapsul/tablet, №) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı kapsulun orta çəkisi 0.3529 q (0.369 -- 0.451 q) 
olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin ekspertizası 
zamanı müəyyən edilmişdir ki, tabletin tərkibində olan bəzi bitki 

inqredientlərinin xammalı verilməyib.Həmçinin,kapsulun tərkibində 
olan “Passiflora caerulea” bitkisinin tibbdə istifadəsinə dair 

monoqrafiyalar təqdim  edilm əyib.


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   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur

Renimaks Şərbət 500 ml

Equisetum arvense herb dry extract - 0.7 g, Arctostaphylos uva-ursi 
leaf dry extract - 0.2 g, Sideritis clandestine herb dry extract - 0.17 

g, Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 0.17 g, Solidago 
virgaurea herb dry extract - 0.06 g, Melissa officinalis leaf dry 

extract - 0.17 g

Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Sorbitol, Citric acid, Water Azərfarm MMC Azərbaycan 12.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renimax (şərbət, 500 ml) adlı 

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

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

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

Renoles forte Kapsul 4 x 10
Solidago virgaurea herb dry extract – 120 mg, Betula pendula 

gemma dry extract – 150 mg, Calluna vulgaris flores dry extract – 
120 mg

Lactose monohydrate, capsul shell: Aqua 
destillata, Glycerol, Gelatin naturalis Roslina Karpat Ukrayna 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renoles forte (kapsul № 40) 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: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Retonix Kapsul 3 x 10 İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Ayan Company MMC” tərəfindən göndərilmiş 19.05.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Retonix (kapsul, № 30) 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
B6 vitamininin miqdarı -- 43.9%  (80.0 -- 110.0%) 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. 

Reviforce Şərbət 250 ml

Ascorbic acid - 1333.23 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 125 
mcg, Thiamine hydrochloride - 23.33 mg, Sodium riboflavin -5-

phosphate - 29.68 mg, Pyridoxine hydrochloride - 42.5 mg, Niacin - 
266.68 mg, Tocopherol acetate - 329.32 mg, Retinyl palmitate - 

42750 IU, Cyanocobalamin - 41.68 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium 
citrate, Polysorbate 20, Aspartame, Sucralose, 

Saccharin sodium, Orange flavour, 
Hypromellose, Glycerine, Purified water

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reviforce (şərbət, 250 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 dərm an vasitəsi deyil.

Revigen Tablet 1

Pyrus malus  L.(Apple) extract - 100 mg, Serenoa repens(Saw 
Palmetto) extract  - 80 mg, Spermidine sourced from Triticum 

aestevium Larn.(wheat) extract - 0.625 mg, Panax 
ginseng(Ginseng) root extract - 50 mg, L-carnitine - 25 mg, L-
cystine - 25 mg, L-Lysine- 25 mg, L-methionine - 25 mg,Alpha 
Lipoic acid - 25 mg, Vitamin B3 - 4.5 mg, Vitamin B6 - 1 mg, 

Vitamin B12 - 0,0025 mg, Folic acid - 0,0375 mg, Biotin - 0,025 
mg, Vitamin C - 20 mg, Iron - 3.75 mg, Zinc - 2.5 mg, Copper - 0,3 

mg, Iodine - 0,025 mg.

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, 
Maize starch, Stearic acid, Sodium 

carboxymethyl cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide 

Vivatinel Ltd İngiltərə 30.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Revigen (tablet, № 60) adlı məhsul 
saçlara qulluq zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

üçün tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Rimalikan Tablet 2 x 15 Beta glucan - 150.55 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 5.55 mg 
Zinc) - 15.25 mg, Echinacea pupurea aerial part extract - 30.05 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2021 Müsbət

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



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

Rimason Tablet 2 x 15

Melatonin - 1 mg, Passiflora incarnata flower extract - 85.15 mg, L-
tryptophan - 150 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 35.05 mg, Melissa 

officinalis leaf extract - 60.56 mg
Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 

Silicon dioxide, Magnesium stearate
AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 08.07.2021 Müsbət

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

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Rina Baby / Rina Beybi Şərbət 150 ml № 1 Fennel (Foeniculum vulgare) seed oil- 3 mg, Chamomile 
(Matricaria chamomilla) oil- 4 mg.

Deoinised water,Citric acid, Polysorbate 80, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 13.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rina Baby / Rina Beybi (şərbət, 

150 ml) adlı məhsul  uşaqlarda həzm prosesini yaxşılaşdırmaq  üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Rinogel spray Burun üçün sprey 20 ml

Sea buckthorn oil (Oleum Hippophaes) 1.5mg, calendula tincture 
(Tinctura Calendulae) 10mg, echinacea tincture (Tinctura 

Echinaceae) 10mg, eucalyptus oil (Oleum Eucalypti) 2mg, the 
Siberian fir oil (Oleum Abietis) 1.5mg, peppermint oil (Oleum 

Menthae piperitae) 2mg

Sodium carboxymethyl cellulose, gelatine, 
glycerin, ethyl alcohol,  sodium chloride, purified 

water
Silvanols MMC Latviya 22.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Rinogel, burun üçün sprey 20 ml, 
flakonda", zökəm zamanı burunla nəfəs almanı asanlaşdırmaq üçün, 
həmçinin rinitin profilaktikası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Rio-D Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU (1 drop/110 IU) Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic 
Ltd Şti Türkiyə 07.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rio-D (Daxilə qəbul üçün məhlul, 
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.

Rolly multivitamin Şərbət 150 ml

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 48 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12.75 
mg, Vitamin E (D-α-tocopherol Acetate) - 6.7 mg, Pantothenic Acid 
– 3.68 mg, Vitamin B6 -1.44 mg, Vitamin B1 – 1.18 mg, Vitamin B2 
– 1.17 mg, Folic acid - 140 mcg, Biotin - 100 mcg, Vitamin A - 50 
mcg, Vitamin B12 – 1.4 mcg, Calcium (from Calcium Citrate) – 

15.12 mg, Magnesium (from Magnesium Citrate) – 6.96 mg, Iron 
(from Ferrous Gluconate) -  88 mcg, Royal Jelly - 30 mg

Fructose, Xanthan gum, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Orange flavor, 

Purified wated  
Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 

Herseqovina 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rolly multivitamin (şərbət 150 ml) 

adlı məhsu 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.

Salutem Pregna Kapsul -

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 29.07.2021 Müsbət

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

Samerin Tablet 3 x 8
S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, 

Silybum marianum Gaert., fruit dry extract 80% - 175 mg (of which 
sylimarin 140 mg), Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Fatty acids, 
Magnesium oxide, Hydroxypropyl cellulose, 

Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 
Talc, Titanium dioxide, Etilcellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, Glycerol, 
Carnauba wax, E 133

Truffini&Regge Farmaceuticl S.r.L İtaliya 01.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN (tablet № 24) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: 0221 , istehsal tarixi: 01.03.2021, son 

istifadə tarixi: 01.03.2023)     qara ciyərin 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.

Schizandra Advanced / 
Şizandra Edvans Tablet 1pl. flakonda 60 tablet

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha tocopheryl 
acetate (50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium yeast (1000 
mcg/g) - 17.85 mg(Selnium 17,5 mcq), Beta carotene (20%) 

vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 mg; Vit E -0,03 
mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 mg(vitamin B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially pregelatinized , 
Silicon dioxide sipernat 50S, Glycerine USP 

(99%), Calcium sulfate dehydrate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic acid fine 
powder, Magnesium stearate FCC, Schisandra 

powdered extract 4:1 İP, Microcrystalline 
cellulose 101(K,H)

Manhattan Drug Company, İnc. ABŞ 15.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced / Şizandra Edvans(tablet, 

№ 60) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 360747B14 , istehsal tarixi: 
16.11.2020, son istifadə tarixi: 16.11.2022) çəkini tənzimləmək 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 
əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  

qida əlavəs"ilə əvəz olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  
qeyd olunsa belə,  düzəlişlər olunm ayıb). 

b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 
göstərilməməyi mümkündür.

Sedasan Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata flower extract - 100 mg, Valeriana officinalis 

root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, 
Crataegus spp. leaf extract - 100 mg

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Calcium stearate, Capsule composition (Gelatin, 

Titanium dioxide)
Bioterra MMC Belarus 09.07.2021 Müsbət

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

Sedaton Plus Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata flower dry extract - 150 mg, Hawthorn 
(Crataeges monogyna) leaf and flower dry extract - 150 mg, 

Magnesium oxide - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, Capsule 
(Gelatin, Iron oxide, Titanium dioxide) Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 14.07.2021 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Seloxid / Seloksid Tablet 1

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 200 mg, Lutein – 5 mg, Zinc (as 
Zinc oxide) – 25 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) – 
60 mg, Vitamin A (as Retinyl acetate 2 mg) – 1000 IU, Selenium 

(as Sodium selenite) – 100 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of 
fatty acids, Silicon dioxide

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 29.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Seloxid (tablet №30) (Seriya nömrəsi: 315115; 

İstehsal tarixi: 01.04.2021; Son istifadə tarixi: 01.04.2024) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Serranat Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase 800.000 IU/g - 100 mg, Essential phospholipids - 
100 mg

Microcrystalline cellulose E460, Silicon dioxide 
E551, Empty hard capsule Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 05.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serranat Forte (kapsul № 30 -  
seriya nömrəsi: 13620421, istehsal tarixi: 01.04.2021, son istifadə 

tarixi: 01.04.2024) adlı məhsul bəzi iltihabi proseslər zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BMFQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Siberian Super Natural 
Nutrition Neurovision Kapsul 20 x 3

Complex 1 composition: Docosahexaenoic acid concentrate form 
fish oil (docosahexaenoic acid - 400 mg) - 569 mg, Lutein 20% 

(Lutein - 5 mg, Zeaxanthin - 0.375 mg) - 25 mg, Beta-carotene 20% 
(Beta - carotene - 2.5 mg) - 12.5 mg, Zeaxanthin 20% (Zeaxanthin - 

0.7 mg) - 3.5 mg.Complex 2 composition: Bilberry (Vaccinium 
myrtillus L.) fruit dry extract (anthocyanins - 54 mg) - 150 mg, 

Ginkgo (Ginkgo biloba) leaf dry extract (flavonol glycosides - 30 
mg) - 120 mg, Lecithine Memree PS 70 P (Phosphatidylserine) - 80 
mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract (Ginsenoside - 4 mg) 

- 50 mg, Sage (Salvia officinalis) leaf extract - 40 mg

Complex 1 composition: Gelatin capsule (Gelatin, 
Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 2 composotion: Cellulose
Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Nutrition 

Neurovision (paket/kapsul №20 x 3) adlı məhsul zehni iş qabiliyyətini 
artırmaq və görmə funksiyasını 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.

Siberian Wellness Vision 
Box Kapsul 30 x 4

Complex 1 composition: Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) 
oil - 388 mg, Lutein 20% (Including active lutein - 10 mg, 

zeaxanthin - 1 mg) - 50 mg, Zeaxanthin 20% (Including active 
zeaxanthin - 1.4 mg) - 7 mg, Vitamin E (Vitamin E - 4.85 mg) - 5 

mg.Complex 2 composition:Omega-3 fatty acids from oil of sea-fish 
MEG-3™ (Omega-3 polyunsaturated fatty acids - 330 mg, 

Docosahexanoic acid - 121 mg, Eicosapentanoic acid - 181.5 mg) - 
550 mg.Complex 3 composition:Premix RUS 30257 (Vitamin B1 - 

1.3 mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Zinc - 8 mg, 
Copper - 0.7 mg, Iodine - 100 mcg, Manganese - 1.3 mg, 

Chromium - 33.4 mcg, Selenium - 46.7 mcg) - 50 mg, Grape (Vitis 
vinifera) seed dry extract (Including polyphenol calculating as gallic 
acid - 35 mg) - 50 mg, Cranberry (Vaccinium Oxycoccos) fruit dry 

extract (Including organic acids (calculated as malic acid - 4 mg)) - 
50 mg, Garden sage (Salvia officinalis) leaf dry extract - 50 mg, 
Thyme (Thymus serpyllum) herb dry extract (tannin - 4 mg) - 40 

mg, Oregano (Origanum vulgare) herb dry extract (tannin - 8 mg) - 
40 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 35 mg, Green tea (Thea 

chinensis) leaf extract (catechins - 9 mg) - 30 mg, Rutin (Rutin - 
28 5 mg)  30 mg  Vitamin E 50% (Vitamin E  12 5 mg)  25 mg  

Complex 1 composition: Gelatin capsule (Gelatin, 
Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 2 composition:Gelatin capsule 
(Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 3 composition: Gelatin

Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 16.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Sibirskoye Zdorovye Bakı MMC” tərəfindən göndərilmiş 19.05.2021-
ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “Müasir 

Sağlamlıq Laboratoriyası MMC” şirkətinin istehsalı olan Siberian 
Wellness Vision Box (kapsul, №120) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun 

orta çəki göstəricisi təqdim  olunan norm ativ sənədlərə 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. 



Simela daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml
Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale essential oil - 50 mcg, 
Olive oil - 100 mg, Mentha piperita essential oil - 80 mcg, Retinyl 

palmitate - 0.55 mg 

Deionized water, Polysorbate, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Raspberry Flavor 

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 12.07.2021 Müsbət

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

həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyıə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Sinaliv Tablet 3 x 10
Artichoke (Cynara scolymus) dry leaf etract- 200 mg, Sylimarin 80 
% from  Silybum marianum dry fruit extract- 140 mg,  L-ornithine 

HCl - 200 mg

microcrystalline cellulose(E 460),wheat starch,  
gelatin, magnesium stearate(E 470 b), sodium 
croscarmellose(E 468),silicon dioxide(E 551) 

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 14.07.2021 Müsbət

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

məhsulqaraciyər, öd yolları fəaliyyətini, lipid-xolesterin mübadiləsini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun əlavə olunsun.

Sistoliberin Advans / 
Cystoliberin Advance Daxilə qəbul üçün suspensiya 125 ml

 Juniperus communis(hydrolat) - 937, 50 mg, Equisetum 
arvense(hydrolat) -  687,50 mg, Fraxinus excelsior(hydrolat) - 4,625 
mg,  Bearberry(Uva ursi) dry extract  8.343, 75 mg, Cranberry dry 

extract- 4,500, 00 mg, D-Mannose - 12 500, 00 mg

Polyethylen glycol, Microcrystaline cellulose, 
Sodium carboxymethylcellulose, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, 
sucralose, Liquorice flavour, purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 26.07.2021 Müsbət

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

suspensiya , 125 ml) adlı  məhsul sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydalarda məhsulun tərkibində Arctostaphylos uva-
ursi inqredienti  mövcud olduğu üçün  onun istifadəsini 1- 2 həftədən 

artıq             qəbul  etməməyin haqqında məlumatın təqdimatı 
zəruridir.Əks halda  məhsul böyrəklərinqiciğlanmasına səbəb ola bilər.

Slipan Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 125 mg, Glutamine - 100 mg, 
Glycine - 75 mg, Magnesium  oxide - 100 mg, Vitamin  B6 - 0.5 mg Potassium sorbate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 07.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slipan (daxilə qəbul üçün məhlul, 
30 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun qeyd edilsin.



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

Sognare daxilə qəbul üçün məhlul 1 Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 25.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         “Bio SPS MMC” şirkətinin 17.05.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ensa MNS GİDA Takviyeleri 

Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı olan Sognare (daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 

aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhlulun həcmi 
52.0 ml (NS-ə əsasən 25.5 - 34.5 ml) normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə uyğun gəlmir. Bundan başqa, məhsulun miqdari 
təyinatı zamanı Vitamin B6 - 1.794 mq / 3 ml müəyyən olunmuşdur ki, 

bu da göstərilən m iqdarın yalnız 64.07 % -ni təşkil edir.

         Əlavə olaraq, məhsulun tərkibində qlisin olduğu üçün yalnız 4 
yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün tövsiyyə edilm əlidir.

         Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 

məqdsədəuyğun hesab olunm ur.

Solde Damcı 10 ml DDL Medikal İlaç İthalat ve İhracat 
Ltd. Şti. Türkiyə 27.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Əkbərov Ratiq Əkbər oğlu” tərəfindən göndərilmiş 23.06.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “DDL Medikal İlaç 
İthalat ve İhracat Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Solde (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 10 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı məhlulun xarici görünüşü açıq sarı rəngli, şəffaf, 
yağlı məhlul (Sertifikata əsasən rəngsiz olmalıdır), məhlulun həcmi 

8.0 ml  (10 ml ± 10%) 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. 

Solferot Tablet 3 x 10 İron (ferronyl iron) - 80 mg,  Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12  
(Cyanocobalamin) – 3 mcg, Vitamin C (Ascorbic Acid) - 30 mg

Maltodextrin, Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone 
(PVP), Magnesium stearate,  Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.07.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Solferot  (tablet №30) adlı məhsul 
dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 
tərkibində olan dəmirin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddindən yüksəkdir. (gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 18 

yaşdan yuxarı qadın cinsi nümayəndələri üçün 40 mg,18 yaşdan 
yuxarı kişi cinsi nümayəndələri üçün 20 mg-dır). Eyni zamanda 
qablaşma üəzrində olan tərkib haqqında məlumat ilə tərkibə aid 

sənəd fərqlilik təşkil edir. Tərkibə aid sənədin tərtibatında 
uyğunsuzluq var. Belə ki vitamin və mineralların  miqdarı onların 

məhsula daxil olan duzları ilə eyni miqdarda ol bilməz.

Spazmag Tablet 1 Magnesium sulphate heptahydrate - 400 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Maltodextrin, Tri calcium Phosphate TCP, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 07.07.2021 Müsbət

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

məhsul 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.

Sulajin Tablet 2 x 15

Tanacetum parthenium flower extract – 120 mg, Vitex agnus-
castus fruit extract – 80 mg, Magnesium carbonate – 50 mg (eq.to 

14.3 mg Mg), Harpagophytum procumbens root extract 
(harpagosides 1.5 %) – 20 mg, Vitamin E 50% - 10 mg (eq.to 5 mg 

vitamin E), Vtamin B6 – 1 mg

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium-stearate.  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sulajin, tablet №30 adlı məhsul 
cinsi hormonal pozğunluqlar zamanı qadın orqanizmi 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. 

Thermo 
Complete/Termo Komplit Tablet 1 plastik 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( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, 
Starch corn NF,Parsley herb powder,Cellulose 

powder NF,Cinnamon bark powder, Celery seed 
powder,Fennel seed powder, Alfalfa 

powder,Silicon dioxide Sipernat 50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice root 

powder,Stearic acid(Vecetable source),Coating 
opadry NS-G clear 70W 19233,Magnesium 

stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. 
S.p.A İtaliya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / Termo Komplit(tablet, № 90)  

adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 191463B , istehsal tarixi: 19.02.2021, 
son istifadə tarixi: 19.02.2023) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 
əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi" ifadəsi "bioloji fəallığa malik  
qida əlavəsi"ilə əvəz olunsun(baxmayaraq ki bu qeyd sonuncu dəfə 

verdiyimiz rəydə qeyd olunmuşdur, təqdim olunmuş nümunən 
qablaşmasında bununla bağlı heç bir düzəliş olunm am ışdır).

b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 
göstərilm əm əyi m üm kündür.

C)Baxmayaraq ki, "a" qeydi hər dəfə tərəfimizdən göstərilir, bununla 
bağlı müvafiq tədbirlər görünmür



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

T-Mix Şərbət 150 ml
Calcium (as calcium salt of phosphoric acid) – 125 mg, Vitamin K2 
(as Menaquinone) – 23 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol)  - 15 

mcg (600 IU)

Distilled water, Inverted sugar syrup, Strawberry 
flavor, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate
Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-Mix (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
vitamin D və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Treataprost Daxilə qəbul üçün suspensiya 250 ml

 Epilobium parviflorum ( hydrolat)- 18.750,0 mg;  Urtica dioica root 
(hydrolat)- 40,000, 0 mg; Bearberry(Uva ursi ) dry extract, 30% 
arbutin- 8,333, 3 mg;   Avocado soybean unsaponifiable (30%)-

16.500, 0 mg,  Quercetin-1.500,0 mg.

Polyrthylene glycol 400(PEG 400), Xanthan gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, 

Sucralose, Liquorice fılavour, Purified water
Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 16.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TREATAPROST(daxilə qəbul üçün 
suspenziya,  250 ml)  olub, prostat  vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydalarda məhsulun tərkibində Arctostaphylos uva-

ursi inqredienti  mövcud olduğu üçün  onun istifadəsini 1- 2 həftədən 
artıq             qəbul  etməməyin haqqında məlumatın təqdimatı 

zəruridir.

Treataprost Kapsul 2 x 15

Epilolobium parviflorum Schreb. herb extract DER 20:1 - 25 mg, 
Urticae (Nettle root extract) radix root exract DER 12-16:1 - 100 

mg, Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi standartized 30 % arbutin) - 
333,33 mg, Avocado soybean unsaponifiable 30 % total 

phytosterols - 110 mg, Quercetin  from Sophora japonica 98 % - 
40,82 mg

White, hard bovine gelatine (capsule shell), 
Magnesium stearate, Silica dioxide Grand Medical Poland Sp. z o.o. Polşa 16.07.2021 Müsbət

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

məhsul prostat  vəzinin 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.

Tridrop Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 15000 IU
Glycerol (E 422), Potassium sorbate (E 202), 
Sodium benzoate (E 211), Citric acid (E 330), 

Purified water
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 06.07.2021 Müsbət

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

50 ml) (Seriya nömrəsi: 132042; İstehsal tarixi: 30.04.2021; Son 
istifadə tarixi: 30.04.2024) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi 

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



Trival Kapsul 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract, standardized in 
0.42% valerenic acid - 70 mg, Lemon balm  (Melissa officinalis) 

leaf dry extract - 70 mg, Passionflower (Passiflora incarnata) herb 
with flowers dry extract, standardized 0.5% vitexin - 35 mg, 

Magnesium citrate - 60 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Colloidal silica, Gelatin, Titanium dioxide ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 09.07.2021 Müsbət

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

Tussor Şərbət 100 ml
Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 16.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“İnam Life MMC” tərəfindən göndərilmiş 02.06.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Reform Pharma İlaç 

Kimya Gida Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi” şirkətinin 
istehsalı olan Tussor (Şərbət, 100 ml) adlı məhsulun dərman 

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

edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhlulun ph 
göstəricisi təqdim  olunan norm ativ sənədlərə 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. 



Udin10 Kapsul 1pl flakonda 100 
kapsul Dry wood  powder of  Aquilaria agallocha - 150 mg Corn starch, capsula shell:gelatin,glycerine,water Herba Flora MMC Azərbaycan 08.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UDİN10(kapsul,№ 100) adlı 

məhsul orqanizmdə gedən mühüm metabolik prosesləri gücləndirmək 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal məddələrlə 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.

Ufron Şərbət 150 ml

Aloe Vera leaf extract (Aloe barbadensis) - 100 mg, Horsetail herb 
extract (Equisetum arvense) - 200 mg, Cranberry fruit extract 
(Vaccinium macrocarpon) - 200 mg, Apple fruit extract (Pyrus 

malus) - 300 mg

Deionized water, Apple flavor, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Xanthan gum 

Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 09.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ufron (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Ultra Co-Q10 / Ultra Ko-
Q10 Tablet 4 x 15 Co-Q10 (as Co-Enzyme Q10 - 50 mg) - 50 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Potato 
starch, Croscarmellose sodium, Gum acacia BP, 
Syloid (Colloidal silica, Silicon dioxide), Purified 

Talc, Magnesium Silicate Prep., Magnesium 
stearate, Tablet coating (Insta Moistshield IC-MS-

5950, lnstacoat universal; ICE-U-0105 Brown 

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 17.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Co-Q10 / Ultra Ko-Q10 
(tablet, №60) adlı məhsul koenzim Q10-un əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan 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

Ultra Glucosamine & 
Chondroitin / Ultra 

Qlukozamin və 
Xondroitin

Tablet 4 x 15
Glucosamine sulphate (as D-glucosamine sulphate 2KCl (5% PVP) 

DC 710 mg) - 500 mg, Chondroitin sulphate (as Chondroitin 
sulphate sodium (shark) 435 mg) - 400 mg

Microcrystalline cellulose, Syloid-(Colloidal silica, 
Silicon dioxide), Stearic acid, veg., Magnesium 
stearate, Film coating (Opadry II yellow ochre, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin)

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 17.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Glucosamine & 

Chondroitin/Ultra Qlukozamin və Xondroitin  (tablet №60) adlı məhsul 
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Ultra-Mag örtüklü tablet 5 x 10 Polisano Pharmaceuticals S.A., Rumıniya 29.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Uromidol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml

Hedysarum theinum root extract- 5, 0 ml; Schisandra chinensis fruit 
extract- 5 ml; İnula helenium rhizomes extract- 2, 0 ml; Onobrychis 
arenaria leaf extract- 1, 0 ml; Epilobium angustifolium leaf extract-
1, 0 ml; Velvet extract- 1, 0 ml; İnonotus obliquus extract- 0,5 ml; 
Rosa canina fruit extract- 0,5 ml; Matricaria chamomilla flower 

extract- 0,5 ml; Zingiber officinale rhizomes extract- 0,5 ml; Aqua- 
3,0  ml.

ayrica göstərilməyib Ambrella Rusiya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UROMİDOL(daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul  kişilərdə reproduktiv orqanların 
faliyyətini 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.

Urotonic Şərbət 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 erythrae) herb dry extract-18 mg.

Deonized water,Potassium sorbate, Coloring 
agent. Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 29.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urotonic (şərbət, 200 ml) adlı  
məhsul  sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.

VeNatura Kids 
Mikroinkapsulyasiya 
Olunmuş Dəmir və C 

Vitamini

Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml
Sodium L-ascorbate (Vitamin C - 50 mg) - 56.2 mg, 

Microencapsulated Iron (Ferric saccharate - 16.3625 mg, Calcium 
alginate (E 404) - 4.8875 mg (Iron - 8.5 mg)) - 21.25 mg

Deionized water, Glycerol (E 422), 
Hydroxypropylmethyl cellulose (E 464), Sodium 

citrates (E 331), Stevia (rebaudiana) leaf 
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Kids Mikroinkapsulyasiya 
Olunmuş Dəmir və C Vitamini (Daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml) 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.

VeNatura Kids Vitamin C toz 1 L-ascorbic acid - 500 mg Maltodextrin, Silicon dioxide (E 551), Stevia 
(Stevia rebaudiana) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Kids Vitamin C  (toz/saşe 

№ 30) adlı məhsul C vitamininin əalvə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
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 Kurkumin Kapsul 3 x 10 Liquid turmeric concentrate in micellar structure-800 mg, including 
Total  curcuminoids- 48 mg, Curcumin- 41 mg

Polysorbates 80(E 433); Edible(bovine) gelatin; 
Glycerol(E 422);Deonized water; Sorbitols(E 420) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Kurkumin (kapsul,№  30 
) adlı  məhsul kurkuminin 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 dərm an vasitəsi deyil.

VeNatura Rodiola Kapsul 1
Standardized Rhodiola root extract (Rhodiola rosea root extract 

(Rosavin - 11.7 mg, Salidroside - 2.93 mg) - 250 mg, Maldodextrin - 
33.75 mg, Silicon dioxide - 8.78 mg) - 292.53 mg

Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Talc (E 553b), Magnesium salts of fatty acids, 

Silicon dioxide
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.07.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura VeNatura Rodiola 

(kapsul № 60) adlı məhsul eynin, ürək-damar və immun sistemlərinin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan preparat olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir. 

Belə ki,  məhsulun tərkibində  mövcud olan ekstrakt Rodiola bitkisin 
kökündən  hazırlanib,  bu da  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 

24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların 
dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-inə əsasən  
birkomponentli BFMQƏ-nin tərkibində istifadəsinə yol verilməyən 

bitkilər və onların em al m əhsullarının siyahısına daxildir.





VeNatura Sambu-C Şərbət 150 ml Black Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract – 562, 96 mg, 
Vitamin C (L-ascorbic acid) – 440 mg, Zinc gluconate-10,4 mg.

Pure water, Sorbitol (E 420), Glycerol(E 422), 
Potassium sorbate(E 202), Rasperry Flavour, 

Trisodium citrate(E 331 iii), Stevya(Stevia 
rebaudiana) leaf.

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Sambu-C e (şərbət, 150 

ml) adlı məhsul C vitamini və Sink mineralın əlavə mənbəsi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmıı, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin, belə ki EMEA-nın 
tövsiyələrinə görə Black Elderberry (Sambucus nigra) fruit tərkibli 

məhsullar 18 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə olunm ur;

2)Məhsulun tərkibi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.Belə ki,qablaşma və 
istifadə üzrə təlimatda göstərilən "Berri Shield TM"adlı inqredient 

haqqında məlumat istehsalçının tərkib haqqında sənəddə göstərilmir.



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

VeNatura Selen Tablet 1 L- selenomethionine (eq to Selenium - 100 mcg) - 0.25 mg
Cellulose (E 460), Cross-linked sodium carboxy 

methyl cellulose (E 468), Magnesium salts of 
fatty acids (E 470b), Silicon dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Selen (tablet, №90) adlı 

məhsul selenium inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Verbascon Grip / 
Verbascon Qrip toz 10

Pelargonium sidoides  root extract- 40 mg; Sambucus nigra  flower 
extract- 40 mg; Verbascum thapsus  flower extract- 40 mg; Vitamin 

C- 500 mg; Zinc(as Zinc oxide)-10 mg; Selenium( as Sodium 
selenite)- 55 mcg; Rutin- 25 mg.

Maltodextrin, Sorbitols, Malic acid, Beetroot 
powder, Cyclamates,Saccharins, Flavours, 

Silicon dioxide.
Polski Lek S.A. Polşa 01.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verbascon Grip/ Verbascon 

Qrip(saşe, № 10) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 102112Q4 , istehsal 
tarixi:11.02.2021 , son istifadə tarixi:11.02.2023 )  immun sistemin 
fəaliyyətini gücləndirmək 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.

Vilen Kapsul 1 O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 08.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


      “Azəri Med QSC” tərəfindən 03.06.2021-ci il tarixli məktuba cavab 
olaraq bildiririk ki, İtaliyanın  “O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica İtaliana 

S.p.A” şirkətinin istehsalı olan Vilen (kapsul, №30) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 

edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, tabletin 
tərkibində B6 vitamininin miqdarı (vitamin B6 - 1.0832 mq/144%) 

aşkar edilmişdir ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 
gəlm ir.

    Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxım ından onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur

Vipanzim Tablet 2 x 15

Pancreatine 8x - 100 mg, Pineapple (Ananas comosus) 
standardised stems extract for 80 GDU bromelaine - 100 mg, 

Papaya (Carica papaya) standardised fruit extract for 50 000 IU/g 
Papaine 75 mg, Vitamin B1 (as Thiamine HCl) - 0.5 mg, Vitamin B9 

(Folic acid) - 0.04 mg, Vitamin B7 (as D-Biotin) - 0.03 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Nutraficient 114F265032, HPMC, 

Povidone
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vipanzim (tablet, № 30 - seriya 
nömrəsi: 6650521, istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 

01.05.2024) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Vitamin B6 plus Tablet 1 S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 01.07.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“AF AĞ MMC” tərəfindən göndərilmiş 03.05.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L” şirkətinin istehsalı olan Vitamin B6 plus (tablet, № 30) adlı 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
B6 vitamininin miqdarı 2.55mq/tab. (5mq/tab. ) olaraq aşkar 

edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin ekspertizası zamanı müəyyən 
edilmişdir ki, məhsulun farmokoloji xüsusiyyətləri barədə məlumat 

qeyd edilib, məhsul 3 dəfə tövsiyə edildikdə onun tərkibində olan B6 
vitamininin miqdarı gündəlik istehlak həddini aşır.Həmçinin, 

məhsulun tövsiyə olunduğu yaş qrupu haqqda məlumat 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. 


Vitarnit kids Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Cyanocobalamin - 5 
mcg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

məhlul, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Vitascorb+Zn Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 900 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 
15 mg

Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, 
Aspartame, Saccharine, Polyethylene glycol, 

Orange flavor

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 15.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitascorb+Zn (tablet №20) adlı 

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

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





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

Vitex10 Kapsul 1pl. flakonda 100 
kapsul Vitex agnus castus fruit dry extract – 90 mg corn starch; capsula shell:gelatin, glycerine, water Herba Flora MMC Azərbaycan 08.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitex 10 (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.

Xlorheksidin biqlükonat 
0,05%-lı sulu məhlul məhlul 100 ml CHLORHEXIDINE BIGLUCONATE 20%-2.5q, purified water - up to 

1L Ayrı qeyd edilməyib. Samaramedprom ASC Rusiya 25.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Xlorheksidin biqlükonat 0,05%-lı sulu 
məhlul" (100ml məhlul, plastik flakonda), adlı məhsul dezinfeksiya 

(dəri antiseptiki) üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

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

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

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Polyvinylpyrrolidone Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 06.07.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Xromin (kapsul, № 30) adlı məhsul xrom mineralı 
və B6 vitamininin  əlavə mənbəyi kimi, həmçinin metabolik prosesləri 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Zerostress Tablet 1 Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 02.07.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

        Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. şirkətinin etibarnamə 
üzrə nümayəndəsi Cəlili Xumarə Arif qızı tərəfindən 27.05.2021-ci il 

tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Tan İlaç ve 
Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Zerostress 

(tablet, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, məhsulun eynilik təyini zamanı tərkibində vitamin 

B6 aşkar edilmir, halbuki istehsalçı tərəfindən təqdim edilən bütün 
sənədlərdə bu inqredient təqdim  edilib.

     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  baxım ından onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.
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