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

100% Pure  Whey Protein Banana 
Mango Flavour toz 2 kq

97% Instantized Whey Protein Blend (Whey Protein Isolate (Milk), Whey 
Protein Concentrate (Milk), Whey Protein Hydrolysate (Milk)) –24 g, BCAA 

(Leucin – 2 g, Isoleucin - 1.7 g, Valin - 2 g) – 5.7 g, vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 1.64 mg.

Flavouring (banana mango flavor), emulsifier (sunflower 
lecithin), salt, sweeteners (sodium cyclamate, sodium 

saccharin, acesulfame k), colour (beta-carotene), rapeseed 
oil, thickeners (guar gum, xanthan gum).

Anona GmbH (for 
Tripoint GmbH) Almaniya 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 100% Pure  Whey Protein Banana 

Mango Flavour (toz, 2 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

100% Pure  Whey Protein Rich 
Chocolate Flavour toz 2 kq

93% Instantized Whey Protein Blend (Whey Protein Isolate (Milk), Whey 
Protein Concentrate (Milk), Whey Protein Hydrolysate (Milk)) –23 g, BCAA 
(Leucin – 2g, Isoleucin -1.7g, Valin -2g) – 5.7 g, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 1.66 mg.

4% cocoa powder, flavouring (rich chocolate flavor), 
emulsifier (sunflower lecithin), salt, sweeteners (sodium 

cyclamate, sodium saccharin, acesulfame K), rapeseed oil, 
thickeners (Guar gum, xanthan gum).

Anona GmbH (for 
Tripoint GmbH) Almaniya 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 100% Pure  Whey Protein Rich 
Chocolate Flavour (toz, 2 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 

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

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

100% Pure  Whey Protein Strawberry 
Splash Flavour toz 2 kq

97% Instantized Whey Protein Blend (Whey Protein Isolate (Milk), Whey 
Protein Concentrate (Milk), Whey Protein Hydrolysate (Milk)) – 24 g, BCAA 

(Leucin – 2 g, Isoleucin - 1.7 g, Valin - 2 g) – 5.7 g, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 1.65 mg.

Flavouring (Strawberry Splash Flavour), emulsifier (sunflower 
lecithin), salt, beetroot juice powder, maltodextrin, 

sweeteners (sodium cyclamate, sodium saccharin, acesulfame 
K), rapeseed oil, thickeners (Guar gum, xanthan gum).

Anona GmbH (for 
Tripoint GmbH) Almaniya 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 100% Pure  Whey Protein Strawberry 
Splash Flavour (toz, 2 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

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

vasitəsi deyil.

27% Protein Power Pack Classic Dark Baton 35 q Milk protein – 9.6 g

Dark Chocolate Coating (23%) [Cocoa Mass, Sugar, Cocoa 
Butter, Emulsifier Lecithins (Soya); Natural Vanilla Flavor], 

Whey Protein (Milk), Glucose Syrup, Fructose Syrup, Collagen 
Hydrolyzate, Palm Fat (From Seed), Banana Flakes (0.3%), 

Flavor (With Milk), Salt, Palm Oil (From Fruit), Coloring 
Riboflavin

 Gustav Berning Gmbh 
& Co. KG Almaniya 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 27% Protein Power Pack Classic Dark 

(baton 35 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

27% Protein Power Pack Classic 
White Baton 35 q Milk protein – 9.6 g

White Chocolate Coating (23%) [Sugar, Cocoa Butter, Whole 
Milk Powder, Emulsifier Lecithins (Soya); Natural Bourbon 
Vanilla Flavor], Glucose Syrup, Fructose Syrup, Collagen 
Hydrolyzate, Palm Fat (From Seed), Whey Protein (Milk), 
Banana Flakes (0.3%), Flavor (With Milk), Salt, Palm Oil 

(From Fruit), Coloring Riboflavin. 

 Gustav Berning Gmbh 
& Co. KG Almaniya 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 27% Protein Power Pack Classic 
White  (baton 35 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

28% Protein Power Pack Classic Milk Baton 35 q Milk protein – 9.6 g

Whole Milk Chocolate Coating (23%) [Sugar, Whole Milk 
Powder, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier Lecithins 
(Soya), Vanilla Extract], Glucose Syrup, Fructose Syrup, 

Collagen Hydrolyzate, Palm Fat (From Seed), Whey Protein 
(Milk), Banana Flakes (0.3%), Flavoring (With Milk), Salt, 

Palm Oil (From Fruit), Coloring Riboflavin. 

 Gustav Berning Gmbh 
& Co. KG Almaniya 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 28% Protein Power Pack Classic Milk 

(baton 35 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

53% Protein Boost Berry Yoghurt 
Flavour Baton 45 q Milk protein – 24 g, Collagen hydrolyzate – 1 g

16% White Chocolate With Sweeteners (Sweetener Maltitol, 
Cocoa Butter, Milk Powder, Emulsifier Soy Lecithin, Aroma), 

Water, Humectant Glycerin, Palm Fat, 2.5% Dried Sweetened 
Cranberries (Cranberries, Sugar, Sunflower Oil), Acid (Citric 

Acid), Flavoring, Sweetener (Sucralose, Acesulfame-K)

EMPWR d.o.o., Xorvatiya 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 53% Protein Boost Berry Yoghurt 
Flavour  (baton 45 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

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

vasitəsi deyil.

53% Protein Boost Coconut Flavour Baton 45 q Milk protein – 24 g, Collagen hydrolyzate – 1 g

16% MILK chocolate with sweetener (sweetener maltitol, 
cocoa butter, milk powder, cocoa mass, emulsifier SOYA 

lecithins, aroma), water, humectant glycerin, palm fat, 2.5% 
coconut flakes, flavoring, sweetener (sucralose, acesulfame-

K).

EMPWR d.o.o., Xorvatiya 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 53% Protein Boost Coconut Flavour  

(baton 45 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

53% Protein Boost Cookies and 
Cream Flavour Baton 45 q Milk protein – 24 g, Collagen hydrolyzate – 1 g

16% MILK chocolate with sweetener (sweetener maltitol, 
cocoa butter, milk powder, cocoa mass, emulsifier SOYA 

lecithins, aroma), water, humectant Glycerin, palm fat, 2.5% 
cocoa-containing SOYA crispies (SOYA protein isolate, cocoa, 
tapioca starch), flavoring, sweeteners (sucralose, acesulfame 

k). 

EMPWR d.o.o., Xorvatiya 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 53% Protein Boost Cookies and 

Cream Flavour  (baton 45 g) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

ACD - A steril antikoaqulyant 
məhlul 500 ml Sodium citrate - 22.0g, Citric acid - 8.0g, Dextrose - 24.5g Ayrı geyd edilməyib Sichuan Nigale 

Biotechnology Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 19.07.2022 Müsbət

           Ekspertizaya təqdim olunmuş “ACD-A, steril antikoaqulyant 
məhlul, 500 ml, polimer kisədə” adlı məhsul avtomatlaşdırılmış aferez 
proseduru zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

ACD Kid Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin C (as Ascorbic acid) - 90 mg, Vitamin A (as Trans Retinyl palmitate) - 

500 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 15 mcg Sugar, Potassium sorbate, Orange flavour, Deionized water

Dr. Prüfer Medikal 
Kozmetik San.Tic.A.Ş 
(Mir İlaç San.Tic.A.Ş 

üçün)

Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ACD Kid (Daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml) adlı məhsul A, C və D3 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: Yaş həddi və doza rəyə uyğun göstərilsin.

Activor Tablet 30 Vıtamın D3 - 1000 IU Polivinyl pyrrolidone, Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activor (tablet №30) adlı məhsul D3 

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

vasitəsi deyil.

Adefa Tablet 2 x 10
Cynara scolymus standardised extract (leaf) for 5 % Cynarin – 200 mg, 

Ademetionine - 100 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Choline (soy lecithin) – 
100 mg

Microcrystalline Cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adefa (tablet №30) adlı məhsul  
qaraciyərin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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



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

Aktiv Flora beybi+/ Active Flora 
baby+ Daxilə qəbul üçün damcı 5ml Microencapsulated lactic acid bacteria Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103- 

1x10⁹ CFU Olive oil Grocam GBL Sp z o.o. Polşa 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiv Flora beybi / Active Flora baby 
(daxilə qəbul üçün damcı, 5 ml) adlı məhsul   bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Ərizəçinin 13.07.2022 il tarixli müraciətinə əsasən  məhsulun istehsalat 
ilə son istifadə tarixində və istehsalçının ünvanında  texniki səhv olduğu 

üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Alegra 3 Şərbət 100 ml
Ceratonia siliqua fruit liquid extract - 10 ml, Aquilaria agallocha bark liquid 

extract - 10 ml, Nigella sativa fruit liquid extract - 10 ml, Calendula officinalis 
flower liquid extract - 15 ml, Bidens tripartite herb liquid extract - 10 ml

Sugar syrup, Sodium benzoate, Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alegra 3 (şərbət 100 ml) adlı məhsul 

müxtəlif  mənşəli allergiyalar zamanı zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:"İstifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin

Alegra 3 Şərbət 100 ml
Aquilaria agallocha bark dry powder – 50 mg, Nigella sativa seed powder – 30 

mg, Ceratonia siliqua fruit dry extract – 50 mg, Bidens tripartite herb dry 
extract – 10 mg, Glycyrrhiza glabra root dry extract – 30 mg	

Deionized water, Xanthan Gum, Citric acid, Lemon and honey 
flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose 

İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alegra 3 (şərbət 100 ml) adlı məhsul 

müxtəlif  mənşəli allergiyalar zamanı zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Alflexil Kapsul 3 x 10 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 250 mg, MSM 
(Methylsulfonylmethane) - 100 mg, Collagen - 100 mg Natural gelatin, Corn starch, Allura red (E129)

İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

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

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Aliaxin® LV inyeksiya üçün gel 2 x 1ml
Crosslinked Нуаlurопiс Acid - 2.5%, Disodium Нуdrоgеп PhoSphate - 0.29%, 

Sodium Dihydrogen PhoSphate - 0.03%, Sodium Cloride - 0.7%, BDDE in 
finished product -<2 ррm, Wаtеr fоr injections q.s. 100%

Ayrı geyd edilməyib Rose Pharma S.A. İsveçrə 21.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Aliaxin® LV, inyeksiya üçün gel, 1ml, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N2, karton qutu qablaşmada" adlı 

məhsul kosmetologiyada dodaqların korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Alivan Şərbət 120 ml
Melissa officinalis leaf soft extract - 2 ml, Lavandula angustifolia flower soft 

extract - 1.5 ml, Chamomilla recutita flower soft extract - 1.5 ml, Tilia cordata 
flower soft extract - 1 ml

Saccharose, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerin, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alivan  (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Bitki komponentlərinin daxilolma forması düzgün qeyd edilsin.

Almo-Fi Daxilə qəbul üçün məhlul 150ml Fructooligosaccharides- 4 g; Lactulose- 3 g; İnulin- 2 g; Corn fiber-1 g. potassium sorbate, flavoring agent,citric acid, purified water. Fito Lab MMC Azərbaycan 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Almo-Fi (daxilə qəbul üçün məhlul, 
120 ml) adlı məhsul  bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.

Amino Power Liquid (Mandarine 
Flavour) məhlul 1000ml

Vitamin B6 - 3.1 mg, Taurine - 1250 mg, L-leucine - 2900 mg, Protein - 52 g, 
Amino acid profile per 100 g protein: L-Alanine - 7.7 g, L-Arginine - 7.9 g, L-
Aspartic acid - 6.7 g, L-Cysteine - 0.1 g, L-Glutamic acid - 12.6 g, L-Glycine - 

19 g, L-Histidine - 0.9 g, L-Hydroxylysine - 1.1 g, L-Hydroxyproline - 10.5 g, L-
Isoleucine - 1.7 g, L-leucine - 5.6 g, L-Lysine - 3.7 g, L-Methionine - 0.7 g, L-
Phenylalanine - 2.1 g, L-Proline - 11 g, L-Serine - 3.5 g, Threonine - 2.2 g, L-

Tryptophan - 0.1 g, L-Tyrosine - 0.6 g, L-Valine - 2.5 g

Water, Fructose, Citric acid, Flavouring, Potassium sorbate, 
Sodium saccharin, Sodium cyclamate, Acesulfame K, E471

Anona GmbH (for 
Weider Germany GmbH) Almaniya 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino Power Liquid (Mandarine 

Flavour) (məhlul, 1000 ml) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Amino Pro 9000 Tablet 300

Whey protein hydrolysate - 43.2%, Hydrolysed beef peptide - 52.8%: Amino 
acids: (Alanine - 464 mg, Arginine - 298 mg, Aspartic acid - 584 mg, Cystine - 

86 mg, Glutamic acid - 906 mg, Glycine - 714 mg, Histidine - 82 mg, 
Hydroxyproline - 306 mg, Isoleucine - 228 mg, Leucine - 451 mg, Lysine - 432 
mg, Methionine - 104 mg, Ornithine - 6 mg, Phenylalanine - 182 mg, Proline - 

551 mg, Serine - 282 mg, Threonine - 313 mg, Tryptophane - 74 mg, Tyrosine - 
140 mg): Minerals (Calcium - 479.7, Phosphorus - 371.3 mg, Iron - 2.2 mg)

Dicalcium phosphate, Silicon dioxide, Magnesium stearate VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 07.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino Pro 9000 (tablet, №300) 

(Seriya nömrəsi: 772012202 , istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə 
tarixi: 01.03.2024) adlı məhsul amin turşuların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Antitus Daxilə qəbul üçün məhlul 150ml

Hibiscus sabdariffa flower extract – 100 mg, Piper nigrum fruit extract – 100 
mg, Ziziphus jujuba fruit extract – 100 mg, Glycyrrhiza glabra root extract – 75 
mg, Curcuma longa root extract - 30 mg, Zingiber officinale root extract - 30 

mg, Menthol - 4 mg

Apple flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan 
gum, Glycerin, Sucralose, Deionized water

Aktif  Pharma İlaç 
Medical San Tic A.Ş.  

A.R.-dakı filialı 
Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antitus (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası  və buraxılış forması rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.



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

Antitus Forte Tablet 3 x 10

Hibiscus sabdariffa flower extract – 100 mg, Piper nigrum fruit extract – 100 
mg, Ziziphus jujuba fruit extract – 100 mg, Glycyrrhiza glabra root extract – 75 
mg, Curcuma longa root extract - 30 mg, Zingiber officinale root extract - 30 

mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon dioxide

Aktif  Pharma İlaç 
Medical San Tic A.Ş.  

A.R.-dakı filialı 
Azərbaycan 21.07.2022 Müsbət

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

məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Apiglukan İmuno Şərbət 100 ml
Solution of concentrated (1-3), (1-6)-beta-D-glucan isolated from yeast 

Saccharomyces cerevisiae – 57 mg,Vitamin C (L-ascorbic acid) – 17.5 mg, Zinc 
(as zinc sulphate) – 0.5 mg

Glycerol, Xanthan gum,Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Flavors: pear, lemon, Riboflavin, Sucrose, Water Apipharma d.o.o Xorvatiya 13.07.2022 Müsbət

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

məhsul immun 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.

Apofer Şərbət 100 ml Thymus vulgaris herb distillate - 5 ml, Urtica dioica leaf liquid extract - 4 ml
Ribes nigrum fruit juice, Rubus caesius fruit juice, Beta 

vulgaris root juice, Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), 
Pectin (E440), Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422)

Herba Flora MMC Azərbaycan 08.07.2022 Müsbət

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

immun sistemini möhkəmləndirmək və qanyaranma prosesini 
sürətləndirmək üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

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

purified water, potassium sorbate, spearmint aroma, glycerol, 
honey, xanthan gum. ESENSA DOO Serbiya 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aseptin (boğaz üçün sprey, 30 ml) 

adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 2203114, istehsal tarixi:01.03.2022 , son 
istifadə tarixi: 01.03.2025)   boğaz və ağız boşluğunun  sağlamlığı  
üçün   tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

ASKOLİB                                  Fışıldayan tablet
,içərisində 

fışıldayan tablet 
№ 20

Vitamin C(Ascorbic acid)-900 mg; Vitamin D3-20 mcg; Zingiber officinalis  root 
extract 10 mg; Zinc (as Zinc citrate)- 15 mg.

Carotenes, Citric Acid, Malic Acid, Polyethylene Glycol, Orance 
flavour,Sucralose, Maltodextrin,Sorbitol, Sodium Hydrogen 

Carbonate                    

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASKOLİB (fışıldayan tablet,№ 20) adlı  
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik 

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

Askorvit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Ascorbic acid (Viatmin C) - 90 mg Sugar, Potassium sorbate, Orange flavour,  Deionized water

Dr. Prüfer Medikal 
Kozmetik San.Tic.A.Ş 
(Mir İlaç San.Tic.A.Ş 

üçün)

Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorvit (Daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı 30 ml) adlı məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

Asse Full Şərbət 150 ml DSZ Doğal Sağlık Gıda 
ve Kozmetik Ürünleri Türkiyə 19.05.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

DSZ MMC” şirkətinin 07.04.2022-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik Ürünleri” 
şirkətinin istehsalı olan FTL/220227 seriyalı Asse Full (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, məhlulun ph-ı 4.941 normativ sənədlərin 

göstəricilərinə əsasən (2.5 - 4.7)  uyğun deyildir.
      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

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

Aureks/ Aurex Qulaq üçün sprey 15ml

Glycerin - 40-50%, Рropylenе Glycol - 40-50%, Hydrogen peroxide-Urea 
adduct - <10%, Water - <5, Ethyl alcohol - <5, Ethylenediaminetetraacetic 

acid disodium salt dihydrate - <1, Sodium citrate dihydrate - <1, L-(+)-Tartaric 
acid - <1

Ayrı geyd edilməyib

Arkona Qjeqoja 
Kalbarçik Stomatoloji 

Farmakologiya 
Laboratoriyası

Polşa 22.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aureks/ Aurex, qulaq üçün sprey, 15 ml, 
plastik flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul qulaqların 

gigiyenası, kükürd tıxaclarının çıxarılması və iltihab riskinin azaldılması 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Avisel Tablet 30 Selenium (as Sodium Selenite) - 110 mcg Polyvinyl Pyrrolidon, Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Silicon Dioxide, Magnesium Stearate

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avisel (tablet, №30) adlı məhsul 
selen elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Bergwacholder Mountain Juniper pasta 470 q Glucose syrup - 40%, Shugar - 35%, Mountain Juniper extract (Juniperus 
communis) - 15% , Water - 9.4%, Acidifier (E 330) - ˂ 1% Ayrıca qeyd edilməyib Oswald Nahrurgsmittel 

Gmb İsveçrə 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bergwacholder Mountain Juniper 

(pasta,470 q) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

Best Baby məhlul 50ml Foeniculum vulgare fruits essential oil - 2.9 mg,  Matricaria recutita flowers 
essential oil - 2.7 mg

Sorbitol solution 70%, Glycerin vegetable, Dextrose, Potasium 
sorbate, Purified water, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 04.07.2022 Müsbət

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

məhsul  uşaqlarda mədə-bağırsaq 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.

Betaformat Şərbət 150 ml
Beta Glucan-125 mg; Selenium(as Sodium Selenite)- 0,125 mcg; Zinc( as Zinc 

Gluconate) - 21 mg; Vitamin C (Ascorbic Acid)- 90 mg;Vitamin E ( as α-
Tocopherol)-35 mg.

deionized water, potassium  sorbate, sucralose,  glycerine,  
orange flavor,sodium benzoate, polysorbate-80.

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betaformat  (şərbət,150 ml) adlı 
məhsul immun  sisteminin fəaliyyətini  yaxşılaşdırmaq  məqsədilə    

tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin. istehsalçının təqdim etdiyi 

sənədə əsasən

Bio-bon Şərbət 100 ml Rosa canina fruit liquid extract – 8 ml, Thymus vulgaris herb distillate – 5 ml

Ribes nigrum fruit juice, Rubus caesius fruit juice, Diospyros 
kaki fruit juice, Beta vulgaris root juice, Distilled water, 

Sucrose, Citric acid E330, Pectin E440, Sodium benzoate 
E211, Glycerin E422. 

Herba Flora MMC Azərbaycan 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-bon (şərbət 100 ml) 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. 

Bio-Enterik Şərbət 100 ml Calendula officinalis flower liquid extract - 20 ml, Fragaria vesca leaf liquid 
extract - 20 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin (E440), 
Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 05.07.2022 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq sistemində turşuluğun səviyyəsini və 
peristaltikanı tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 

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

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

BioGaia məhlul 5ml Lactobacillus reuteri (DSM 17938) - 1x10⁸ CFU Sunflower oil, Medium chain triglycerides, Silicon dioxide BioGaia Production AB İsveç 07.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioGaia (mэhlul 5 ml) 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.

Biopron 9 Kapsul 3 x 10

(Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis spp.lactis, Streptococcus 
thermophilus) - 4.5 x 10⁹ CFU, Fructooligosaccharides - 154.62 mg

Ascorbic acid, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methyl 
cellulose Walmark a.s Çex respublikası 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİOPRON 9 (kapsul, № 30) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

Biosorben toz 1 Silicon dioxide - 800 mg, Lactulose - 200 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 
mg, Inulin - 200 mg Maltodextrin, Silicon dioxide, Banan flavour, Sucralose Aspar İlaç, Kozmetik 

Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biosorben  (toz, saşe №14) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının 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  

Bio-stress Şərbət 100 ml
Melissa officinalis leaf distillate - 14 ml, Mentha piperita leaf distillate - 10 ml, 
Foeniculum vulgare fruit distillate - 8 ml, Anisum vulgare fruit distillate - 8 ml, 

Tilia cordata flower liquid extract - 6 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid, Pectin, Sodium benzoate, 
Glycerin Herba Flora MMC Azərbaycan 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-stress (şərbət, 100 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.

Blokalin Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Glycine - 75 mg, Melissa officinalis leaf extract - 50 mg, Valeriana officinalis 

root extract - 100 mg,Tilia cordata leaf and flower extract - 20 mg, Lavandula 
angustifolia flower extract - 20 mg, Crataegus Laevigata fruit extract - 20 mg

Orange flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan 
gum, Glycerin, Sucralose, Deionized water

Aktif  Pharma İlaç 
Medical San Tic A.Ş.  

A.R.-dakı filialı 
Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blokalin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası  və buraxılış forması rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Blokas Şərbət 150 ml Vaccinium myrtillus fruit extract- 50 mg Carboxymethylcellulose, Glycerin, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Sucralose, Orange Flavour, Deionized water 

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

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

gözün görmə qabiliyyətini 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.

Bonespar Şərbət 150 ml
Calcium (as Calcium citrate 1423 mg) - 300 mg, Magnesium (as Magnesium 
hydrochloride 360 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc gluconate 41.8 mg) - 6 mg, 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 144 IU

Deionized water, Xanthan gum, Banana flavor, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Methylparaben, 

Trisodium citrate, Citric acid

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

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

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

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



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

Bonlak Tablet 3 x 10 Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“FV MMC” tərəfindən ünvanlanmış 02.06.2022-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aspar İlaç, Kozmetik Gıda Sanayi 
A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan BL 00520 seriyalı Bonlak (tablet, N30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı kapsulun dezinteqrasiya 
müddət 04 saat 05 dəq. təyin olunmuşdur ki, bu da normativ 

sənədlərin göstəricilərinə (maks. 75 dəq.) əsasən uyğun deyildir.
      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

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

Brainmed Kapsul 2 x 15
Ferrous fumarate (eq. to 20 mg iron) - 60.86 mg, L-ascorbic acid - 58 mg, 

Cyanocobalamin 1% trit. (eq. 4.5 mcg vitamin B12) - 450 mcg, Folic acid - 400 
mcg

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

Hydroxypropylmethylcellulose, Red iron oxide
JSC Aconitum Litva 06.07.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Broncolin Şərbət 150 ml Evren İlaç Koz.San ve 
Tic Ltd. Şti Türkiyə 15.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Yusif-Tahir MMC” tərəfindən göndərilmiş 04.05.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Evren İlaç Koz.San ve 
Tic Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Broncolin (şərbət, 150 ml) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun PH-ı 2.04 (3.0 -- 
6.0) olaraq aşkar edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən 
göstəriciyə uyğun deyil.Həmçinin, analiz sertifikatı və spesifikasiya 

sənədlərində bitki tərkibli komponentlərin nəticələri qeyd edilib ki, bu 
da mümkün deyil.

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

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

CalciGreen Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Calcium citrates (Calcium - 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulfate heptahydrate 

(Magnesium - 9.8 mg) - 100 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 0.005 mg, 
Inositol (Vitamin B8) - 100 mg

Peppermint oleum, Guar gum, Glycerin, Food color agent 
(white), Citric acid monohydrate, Deionize water, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

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

150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Calci-Jet Şərbət 150 ml
Calcium (as Calcium citrate) - 500 mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 
100 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 20 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 

IU

Oligofructose, Sodium citrate, Potassium sorbate, Glycerin, 
Deionized water Saşera-Med MMC Rusiya 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calci-Jet (şərbət 150 ml) adlı məhsul 

kalsium, sink, maqnezium minerallarının və D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Carniton / Karniton Tablet 3 x 10 L-Arginine - 500 mg, L - carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Starch, Povidone (K-30), Sodium 
benzoate, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, 

Sodium laurylsulphate, Magnesium Aluminium Silicate, Ready 
mix Red iron oxide

Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 25.07.2022 Müsbət

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

məhsul 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.

Çaytikanı Yağı məhlul 100ml Hippophae rhamnoides oil  - 10 g (carotenoids  no less than 56 mg%) Refined vegetable oil Biolit MMC Rusiya 15.07.2022 Müsbət

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

məhsul yaraların sağalması, regenerasiya prosesini tezləşdirmək, 
mədənin selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, mədə şirəsinin 
turşuluğunun azaldılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

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

qədər multivitamin kompleksi
örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin D3 - 5 
mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 62.5 mcg, Folic acid - 
200 mcg, Pantothenic acid - 7.5 mg, Niacinamide - 20 mg, Vitamin B1 - 1.4 

mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin B12  - 2.5 mcg, 
Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, 
Iron - 5.0 mg, Magnesium – 100 mg, Manganese – 2 mg, Molybdenum - 50 

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

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

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly 

S.R.L
İtaliya 01.07.2022 Müsbət

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

A to Zinc  / Centrum® A-dan Sinkə qədər multivitamin kompleksi 
(tablet, №30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

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

Silver multivitamin kompleksi A-Sinkə 
qədər)

örtüklü tablet 1

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-α-Tocopheryl 
acetate) - 18 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg, Vitamin C - 120 mg, 
Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic acid - 9 mg, Niacinamide - 
24 mg, Vitamin B1 - 1.65 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 

2.1 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 
500 mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 2.1 mg, Magnesium - 100 mg, Manganese - 
2 mg, Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 

125 mg

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

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly 

S.R.L
İtaliya 27.07.2022 Müsbət

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

complex from A to Zinc (Centrum® Silver multivitamin kompleksi A-
Sinkə qədər) (tablet, № 30) (Seriya: B23A, istehsal tarixi:03.11.2021, 
son istifadöə tarixi:03.11.2023) adlı məhsul 50 yaşdan yuxarı şəxslər 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
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ChondroPlus intra-artikulyar inyeksiya 2ml Sodium Hyaluronate - 2%, Phosphate Buffer Saline, 1% synthetic peptide Ayrı geyd edilməyib Reganemed GmbH Almaniya 21.07.2022 Müsbət

               Ekspertizaya təqdim olunmuş “ChondroPlus, intra-artikulyar 
inyeksiya, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul osteoartrit xəstəliyi zamanı yaranan sinovial 
oynaqların disfunksiyasında, oynaqlarda sinovial mayenin tam və ya 
hissəvi olaraq müvəqqəti əvəzlənməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan  

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

Coliduas Şərbət 150 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract – 3,5 ml; Chamomilla recutita flowers 
liquid extract – 1,5 ml.	

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol, Potasssium 
sorbate, Xanthomonas camprestris, Purified water	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

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

Crown Visc® 1,4%
intraokulyar inyeksiya 
üçün steril viskoelastik 

məhlul
1.5ml

Sodium hyaluronate - 14 mg, Sodium chloride - 8.5 mg, Disodium Hydrogen 
Phosphate - 0.563 mg, Sodium Dihydrogen Phosphate - 0.045 mg, Water for 

injection q.s
Ayrı qeyd edilməyib Atakan Dede-Miray 

Medikal Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Crown Visc® 1,4%, intraokulyar istifadə 
üçün viskoelastik məhlul, 1.5ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

karton qutu qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Crown Visc® 1.8%
intraokulyar inyeksiya 
üçün steril viskoelastik 

məhlul
1.5ml

Sodium hyaluronate - 18 mg, Sodium chloride - 8.5 mg, Disodium Hydrogen 
Phosphate - 0.563 mg, Sodium Dihydrogen Phosphate - 0.045 mg, Water for 

injection q.s
Ayrı qeyd edilməyib Atakan Dede-Miray 

Medikal Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Crown Visc® 1,8%, intraokulyar istifadə 
üçün viskoelastik məhlul, 1.5ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

karton qutu qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Crown Visc® 3,0%
intraokulyar inyeksiya 
üçün steril viskoelastik 

məhlul
1.5ml

Sodium hyaluronate - 30 mg, Sodium chloride - 8.5 mg, Disodium Hydrogen 
Phosphate - 0.563 mg, Sodium Dihydrogen Phosphate - 0.045 mg, Water for 

injection q.s
Ayrı qeyd edilməyib Atakan Dede-Miray 

Medikal Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Crown Visc® 3,0%, intraokulyar istifadə 
üçün viskoelastik məhlul, 1.5ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

karton qutu qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Depresol Kapsul 3 x 10

Crocus sativus stigma of flower dry extract - 60 mg, Myristica fragrans seed 
dry extract - 30 mg, Griffonia simplicifolia seed dry extract  - 100 mg, 

Asparagus racemosus root dry extract - 50 mg, Asphaltum purificata extract - 
60 mg

Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depresol (kapsul №30) adlı məhsul 
MSS-nin faəliyyətini 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:Crocus sativus stigma of flower dry extract inqredientinin adını 

bu şəkildə yazmaq daha da məqsədəuyğundur.

Desol-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil

Pharma Standart İlaç 
Medikal 

Koz.Gıda.San.Tic. 
Limited Şirketi

Türkiyə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol-D3 (daxilə qəbul üçün məhlul - 
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Deve Dikeni & Enginar Şərbət 150 ml Milk Thistle seed dry  extract-200 mg; Silimarin (Silymarin80%)- 160 mg; 
Artichoke leaf dry extract-200 mg

Water, Glycerin, Strawberry Flavor, Xanthan, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

Homm Bitkisel Ürünler 
Pazarlama A.Ş. Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deve Dikeni & Enginar(şərbət, 150 

ml) adlı məhsul  qaraciyərin funksional fəalliyətini 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.

DVit3 Vitamin D3 məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DVit3 Vitamin D3 (məhlul, 10 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Elevit® Əmizdirmə Kapsul 2 x 15

Docosahexaenoic acid Omega 3 (DHA) (In the form of triglycerides, Incromega 
DHA 500 TG oil) - 200 mg, Vitamin A (as retinol - 721 mcg, In form of Beta 

carotene 30% - 14.414 mg) - 2400 IU, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate - 
1.726 mg) - 1.4 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride - 2.432 mg) - 2 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin)(In form of dry Vitamin B12 0.1% WS - 2 mg) - 2 mcg, 

Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) (In form 
of dry Vitamin D3 100 SD/S - 2 mg) - 200 IU (5 mcg), Vitamin E (as alpha-

TE)(As Dl-alpha-tocopheryl acetate - 7.499 mg) - 7.5 IU (5 mg),Vitamin B5 (as 
Pantothenic acid)(In form of D-pantothenate calcium 85% - 8.953 mg) - 7 mg, 
Biotin (as D-Biotin) - 35 mcg, Niacin (as Nicotinamide) - 17 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Lutein (In form of Lutein 20% - 1.250 
mg) - 250 mcg, Iodine (as Potassium iodate - 0.253 mg) - 150 mcg, Iron (as 
Ferrous fumarate - 27.378 mg) - 9 mg, Selenium (as Sodium selenite - 0.077 

mg) - 35 mcg, Zinc (as Zinc oxide - 11.828 mg) - 9.5 mg, Calcium (as 
Tricalcium phosphate - 352.920 mg) - 120 mg

Soy lecithin, Beeswax yellow, Shell (Gelatin, Glycerol, Purified 
water, Iron oxide black, Iron oxide red) BerliMed S.A İspaniya 07.07.2022 Müsbət

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

məhsul omeqa-3 yağ turşusunun, vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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



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

Essential Minerals lron/Essential 
Minerals lron Organik Dəmir Kapsul 1

Inulin  powder - 150 mg (Including Inulin - 135 mg), Siberian Ginseng Root dry 
Extract (Eleutherococcus senticosus)  - 100 mg (Including eleutherosides В + Е 
– 0.8 mg), Vitamin C - 60 mg, Ferrous fumarate - 50 mg (Including iron - 16 
mg), Ferrous Ascorbate  - 50 mg (Including Iron - 9.5 mg and Vitamin C - 30 

mg), Burdock root powder (Arctium lappa) - 50 mg, Vitamin premix RUS 28174  
- 40 mg (Including Vitamin B1 - 1.95 mg, Vitamin B2 - 1.8 mg, Vitamin B6 - 

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

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals lron/Essential 

Minerals lron Organik Dəmir  (kapsul, №60) adlı məhsul dəmirin və 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Estrolife Kapsul 3 x 10
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) leaves dry extract - 100 mg, Vitex 
agnus castus L. fruit powder - 20 mg, Vitamin E (as D-alpha tocopheryl 

acetate) - 20 mg
Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik 

Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estrolife (kapsul № 30) adlı məhsul 
qadınların sağlamlığını qoruyub saxlamaq 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 deyi

Etimax Kapsul 3 x 10 Betaine- 200 mg; Papain- 100 mg; Pancreatin-100 mg; Amylase-100 mg; 
Lipase-50 mg; Protease-50 mg; Bromelain-50 mg; Pepsin-20 mg.

Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesium stearate,Calcium 
hydrogen phosphate dihydrate ,Pregelatinized Starch, Talc, 

Precipitated Calcium Carbonate,Gelatin(capsula shell).
Saşera-Med MMC Rusiya 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etimax(kapsul , № 30) adlı  məhsul 
həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan ferment tərkibli 
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.

Evalook Kapsul 2 x 15

Fish oil - 400 mg, Lutein - 10 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1.2 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.5 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 1.9 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 3.5 
mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl 

acetate) - 13 mg, Biotin (as D-biotin) - 60 mcg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 15 
mg, Vitamin B5 (as D-pantothenate calcium) - 5 mg, Iodine (as Potassium 
iodate) - 100 mcg, Zinc (as Zinc gluconate) - 2.5 mg, Selenium (as Sodium 

Sunflower oil, Gelatin, Glycerin, Deionized water
Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti

Türkiyə 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evalook (Kapsul №30) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fe-Lip məhlul 5q №  30 Ferric ammonium citrate(III)- 0,0935 g (within iron 0,0200 g); Glycerol,Water,Pectins, Rapeseed Lecithin, Soy Lecithin, 
Natural flavoring Lipid Systems Sp.z.o.o., Polşa 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fe-Lip(məhlul-saşe, 5q  №  30) adlı  

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Femon Kapsul 3 x 10 Ferrum gluconate - 235 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg Gelatin, Corn starch

İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Femon (kapsul, №30) adlı məhsul 
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

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 Sloveniya 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən FERAPİN (şərbət, 200 ml) (Seriya nömrəsi: 13373; 

İstehsal tarixi: 29.03.2022; Son istifadə tarixi: 30.09.2023)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.

Ferrosanin Kapsul 1 Iron (II) sulfate (eq. to 20 mg iron) - 54.5 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 30 
mg, Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Corn starch, 
Silicon dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.07.2022 Müsbət

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

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

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

Ferrovef Kapsul 60

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

Manganese sulphate (equivalent to 1 mg Manganese) – 3.08 mg, Copper 
sulphate (equivalent to 0,5 mg Copper) – 1.256 mg, Pyridoxine hydrochloride 
(equivalent to 0,7 mg Pyridoxine) – 0.84 mg, Folic acid – 0.1 mg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamin) - 1.25 mcg

Maltodextrin, Bovine gelatin, Magnesium stearate (E 470b), 
Silicon dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 05.07.2022 Müsbət

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

Ferrox Kapsul 30

İron (II) sulfate – 54.5 mg (20 mg iron), Zinc (as Zinc sulphate) – 25 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 1 mcg, Vitamin C (as L - Ascorbic acid) -  

30 mg, Folic acid  – 200 mcg 	
	

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

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

Fitium Kids Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium hydroxide - 100 mg, Zinc sulfate - 5 
mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU

Sucrose, Sodium Benzoate, Potassium sorbate, Glycerin, Citric 
acid, Xanthan gum, Concentrated orange juice, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitium Kids (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəalyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

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

Flaax Kapsul 6 x 10
Chondroitin sulphate - 400 mg, Collagen II type - 200 mg, 

Methylsulfonylmethane - 50 mg, Boswellia serrate resin extract - 50 mg, 
Harpagophytom procumbens root dry extract - 40 mg, Piperine - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Magnesium stearate, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 

Starch pregelatinized, Talc, Gelatin, Indigo carmine
Saşera-Med MMC Rusiya 01.07.2022 Müsbət

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

dayaq-hərəkət 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. 



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

Floraqast Şərbət 500ml

Ananas comosus  juice concentrate - 9.46 g, Aloe vera leaf powder - 400 mg, 
Sambucus nigra  leaf powder - 30 mg, Glycyrrhiza glabra root extract - 30 mg, 
Mentha  piperita leaf powder - 20 mg, Pimpinella anisum seed powder - 20 mg, 
Pineapple juice dry extract - 2 mg, Cynara scolymus  leaf extract extract - 1.5 

mg, Carica papaya fructus dry extract - 1 mg, Simeticone- 3 mg.

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

İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FLORAQAST (şərbət, 500 ml) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib, yaş həddi və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.

Folzed-A Kapsul 2 x 15 Calcium L-methylfolate - 0.5 mg
Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Calcium 
stearate, Gelatin, Capsule shell (Titanium dioxide, Brilliant 

blue FCF, Tartrazine)
Bioterra MMC Belarus 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folzed-A (kapsul №30) adlı məhsul 
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Forever Active HA / Forever Aktiv HA Kapsul 1 Injuv® Hyaluronic acid complex - 39.3347 mg, Ginger (Zingiber officinale) root 
oil - 24.5866 mg, Turmeric (Curcuma longa) root powdered - 25.8778 mg

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

Soft Gel Tecnologies, 
Inc ABŞ 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active HA / Forever Aktiv HA 
(kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: 300821, istehsal tarixi: 30.08.2021, 
son istifadə tarixi: 30.08.2025) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 

Forever Aktive Pro-B Kapsul 30

Zinc (as Zinc gluconate) - 2.5 mg, Bifidbacterium animalis ssp. lactis - 30 mg 
(5.2 billion CFU), Lactobacillus rhamnosus - 20 mg (1.15 billion), Lactobacillus 
reuteri - 10 mg (580 million CFU), Lactobacilus acidophylus - 8 mg (580 million 

CFU), Bifidobacterium longum - 5 mg (200 million CFU), Bifidobacterium 
bifidum - 5 mg (290 million CFU)

Hydrolysed corn dextrin, Fructoooligosaccharides, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Silicon dioxide, Magnesium 

stearate, Calcium carbonate
Biofarma S.p.A İtaliya 14.07.2022 Müsbət

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

Pro-B (kapsul, № 30)  adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal 
fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

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

Fructose, Natural Peach Flavor, Citric Acid, Natural Peach 
Concentrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ascorbic 

Acid, Tocopherol

Aloe Vera of America, 
Inc ABŞ 30.06.2022 Müsbət

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

Forever Şaftalılı Aloe  Vera Gel(daxilə qəbul üçün gel, 1000 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: 240821, istehsal tarixi: 24.08.2021, son 

istifadə tarixi:24.08.2025 )  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.

Forever Arctic Sea Kapsul 120
Omega 3 fatty acids - 435 mg (EPA - 200 mg, DHA - 200 mg, Other omega-3 
fatty acids - 35 mg) (from Fish oil, Calamari oil), Oleic acid (from Olive oil) - 

100 mg

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, Lemon oil, Lime oil, D-
alpha-tocopherol

Swisscaps Romania 
S.R.L. Rumıniya 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea (kapsul, №120) (Seriya nömrəsi: 
120721A, istehsal tarixi: 31.05.2021, son istifadə tarixi: 31.05.2025) 

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

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

Forever Bee Pollen Tablet
1plastik 

flakonda  № 
100 tablet

Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 0.18 mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe Vera of America, 
Inc ABŞ 30.06.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 120521A, istehsal tarixi: 12.05.2021, son istifadə 
tarixi: 12.05.2025) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran vasitə  kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 
tərkibə aid             sənədə əsasən).

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

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

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Propolis (çeynəmə 

tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 090721C, istehsal tarixi: 09.07.2021, 
son istifadə tarixi: 09.07.2025) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə  kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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



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

Forever Daily Tablet içərisində 60 
tablet

Ascorbic acid - 80 mg, Ferrous bisglycinate - 6 mg, D-alpha tocopheryl acetate - 
12 mg, Zinc glycinate chelate - 5 mg, Niacinamide - 16 mg, Copper glycinate 
chelate - 0.9 mg, Beta carotene - 800 mcg, Calcium D-pantothenate - 6 mg, 

Potassium iodide - 75 mcg, L-selenomethionine - 30 mcg, Manganese glycinate 
chelate - 1 mg, Biotin - 50 mcg, Cholecalcipherol - 5 mcg, Riboflavin - 1.4 mg, 

Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxal 5-phosphate - 1.4 mg, Tiamin 
hydrochloride - 1.1 mg, Cyanocobalamin - 2.5 mcg, Chromium picolinate - 30 
mcg, Folic acid - 200 mcg, Sodium molybdate - 30 mcg, (Apple powder, Beet 
powder, Red pepper powder, Tomato powder, Strawberry powder, Cranberry 
powder, Acerola powder, Cabbage powder, Spinach powder, Onion powder, 
Mangosteen powder, Acai powder, Blackberry powder, Pomegranate powder, 

Blueberry powder, Broccoli powder, Kale powder, Carrot powder, Pumpkin 
powder, Grape powder) - 100 mg, Calcium bisglycinate chelate - N/A, 

Magnesium glycinate chelate - N/A, Citrus bioflavonoids – 24.7 mg, Lutein – 1 
mg, Lycopene powder – 1 mg, Coenzyme Q10 – 1 mg, Aloe powder – 3 mg, 

Zeaxanthin – 500 mcg, Hesperidin – 2 mg. 

Silicified microcrystalline cellulose, Stearic acid, 
Croscarmellose sodium, Ethyl vanilin, Sodium 

carboxymethylcellulose, Dextrin, Dextrose, Medium chain 
triglycerides, Trisodium citrate.

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Daily(tablet, №  60 l) adlı  
məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib istehslçının konfindensial tərkib haqqında sənədə əsasən 

göstərilmişdir.

Forever Focus Kapsul 1

Green tea leaf extract - 400 mg, Bacopa whole herb extract - 320 mg, L-
Tyrosine - 300 mg, Citicoline -  250 mg, Rhodiola rosea root extract - 200 mg, 
Guarana seed extract - 4.5 mg, Caffeine - 50 mg, Ginkgo leaf extract - 24 mg, 
Zinc - 6 mg, Pantothenic acid - 3 mg, Pantothenic acid - 3 mg, Vitamin B6 - 0.5 

mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Hydroxypropyl methylcellulose, Carrageenan,Potassium 
chloride, Citric acid, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 

Dicalcium phosphate

Fine Living 
Pharmanaturals ABŞ 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Focus (kapsul, № 60) (Seriya 

nömrəsi: 230721A, istehsal tarixi: 23.07.2021, son istifadə tarixi: 
23.07.2023) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil

Forever iVision Yumşaq gel kapsullar 1

Lutemax-Marigold flower (Tagetes erecta) extract (Sunflower oil, Lutemax-
Marigold flower (Tagetes erecta) extract, Tocopherol-rich extract (E 306)) - 55 
mg (Lutein 10 mg, Zeaxanthin 2 mg), Ascorbic acid - 52.1565 mg (Vitamin C 
40 mg), D-Alpha-Tocopherol (D-Alpha-Tocopherol, Soybean oil) - 26.8657 mg 

(Vitamin E 15 mg α-TE), Bilberry fruit (Vaccinium myrtillus) extract 10% 
Anthocyanins (Bilberry fruit (Vaccinium myrtillus) extract 10% Anthocyanins, 
Maltodextrin) - 16.50 mg (Bilberry fruit extract 15 mg), Carrot (Daucus carota 

subsp. Sativus) seed oil (Carrot (Daucus carota subsp. Sativus) seed oil, Canola 
oil and Sunflower oil) - 14 mg, Zinc oxide - 8.2151 (Zinc 6 mg), Beta carotene 
(Corn oil, Beta carotene, Dl-alpha-tocopherol (E307)) - 3 mg (Vitamin A 125 

mcg RE)

Sunflower oil, Gelatin (E441), Glycerol (E422), Beeswax 
(E901), Purified water, Black Carrot (Daucus carota subsp. 

Sativus) juice (Black Carrot juice, Citric acid (E330), 
Potassium sorbate (E202))

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever iVision (kapsul, № 60 - seriya 

nömrəsi: 180122A, istehsal tarixi: 18.01.2022, son istifadə tarixi: 
18.01.2024) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Formavit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50 000 IU) (1 drop/133 IU) Sunflower oil Tocura İlaç Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formavit (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası və əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun qeyd 

edilsin.	

Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Men / Formul 2. Kişilər üçün 

vitaminlər və minerallar kompleksi
Tablet 1

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 680 mcg, Thiamine (Vitamin 
B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, Pantothenic acid 

(Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, 
Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - 174 mcg, Vitamin B12 - 
1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin 
K - 75 mcg, Beta-carotene - 0.72 mg, Iron - 5.58 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium 

- 250 mg, Magnesium - 111.6 mg, Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, 
Selenium - 55 mcg, Phosphorus - 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg)

Microcrystalline cellulose, Coating, Sepifilm LP 770, 
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000, Magnesium 
stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic acid, Silicon dioxide, 

Iron oxide yellow (Iron - 0.42 mg)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Men / Formul 2. Kişilər üçün vitaminlər və minerallar 
kompleksi (tablet, №60) adlı məhsul kişilər üçün vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi 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  

Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Women / Formul 2. Qadınlar 

üçün vitaminlər və minerallar 
kompleksi

Tablet 60

Premix, Mineral Vitamin FT 162848EU (Vitamin A - 425 mcg, Thiamine (Vitamin 
B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, Pantothenic acid 

(Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, 
Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - 324 mcg, Vitamin B12 - 
1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin 

K - 80 mcg, Beta-carotene - 0.45 mg, Iron - 12.94 mg, Iodine - 93 mcg, 
Calcium - 300 mg, Magnesium - 111.6 mg, Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 

mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus - 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 
mg) 

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepifilm LP 770, 
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000, Magnesium 
stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic acid, Silicon dioxide, 

Iron oxide red (Iron - 0.06 mg)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & Mineral 

Complex Women / Formul 2. Qadınlar üçün vitaminlər və minerallar 
kompleksi (tablet, № 60)adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi 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  

Fosforash Şərbət 150 ml

Phosphatidylserine - 100 mg, Phosphatidylcholine - 100 mg, Dimethylglycine - 
100 mg, Thiamine Hydrochloride - 0.9 mg, Riboflavin - 1.1 mg, Pyridoxine 
Hydrochloride - 1.1 mg, Cyanocobalamin - 1 mcg, Folic acid - 200 mcg, 

Inositol - 100 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric Acid, Raspberry Flavor, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sucralose 

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 05.07.2022 Müsbət

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

məhsul kbeyin fəaliyyətinin 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.

Foxxol Kapsul 3 x 10 L-methylfolate - 400 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.3 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.5 mcg

NatUral gelatin, Corn starch, Allura Red (Е129)	
İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foxxol (kapsul №30) adlı məhsul fol 
turşusu, B6 və B12 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Gasdep Kapsul 3 x 15

Lactobacillus acidophilus SD5212 - 3.6 Bln CFU, İnulin Fibruline - 390 mg, 
Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruits d.e. - 225 mg, Fermented maltodextrin 

Enzymix (Amylase, Protease, Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, 
Pectinase ) - 150 mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaves d.e. - 120 mg, 

Caraway (Carum carvi L.) fruits d.e. - 120 mg, Ginger (Zingiber officinalis 
Rosc.) rhizome d.e. - 120 mg, Cumin (Cuminum cyminum L.) fruits d.e. - 120 

mg, Anise (Pimpinella anisum L.) fruits d.e. - 105 mg, Fennel (Foeniculum 
vulgare Mill.) essential oil - 24 mg, Star Anise (Illicium verum Hook F. ) 

essential oil - 24 mg

Gelatin, Corn starch
İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gasdep (kapsul № 45) adlı məhsul 
mədə- bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Hair Woman Tablet 2 x 15
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Ştd 

Türkiyə 26.07.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs Əliyeva Reyhan Xanəhməd qızı tərəfindən ünvanlanmış 
22.06.2022-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd” şirkətinin istehsalı olan 
2220047 seriyalı Hair Woman (tablet, N30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı tabletin dezinteqrasiya müddət 2 saat 6 
dəq. təyin olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərin göstəricilərinə 

(maks. 60 dəq.) əsasən uyğun deyildir.
      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

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

Hardline Nutrition ProGainer 
Chocolate flavour toz 3000 q

Vitamin С - 60 mg, Vitamin В1 - 1.4 mg, Vitamin В2 – 1.6 mg, Vitamin В3 - 18 
mg, Vitamin В6-2 mg, Folic acid – 200 mcg, Vitamin В12 – 1 mcg, Calcium – 

600 mg, Рhоsphorus - 2З3 mg, Zinc -7.5mg, Creatine monohydrate - 2500 mg, 
Аminо acid profile frоm protein complex (unfiliered whey рrоtеin, vegetable 
protein) - Alanin - 1633 mg, Arginine - 2030 mg, Aspartic acid - 4108 mg, 

Cysteine - 529 mg, Glutamic acid - 6009 mg, Glutamine - 1000 mg, Glусinе - 
1127 mg, Histidine - 857 mg, lsoleucine - 176З mg, Leucine - 3225 mg, Lysine - 
2669 mg, Меthiоninе - 653 mg, Phenylalanine - 1601 mg, Рrоlinе - 1878 mg, 

Serine - 1945 mg, Тaurinе - 1000 mg, Тhrеоninе - 1940 mg, Tryptophan - 566 
mg, Туrоsinе - 1296 mg, Vаlinе - 1972 mg

Maltodextrin, Dextrose, Fat reduced cacao powder, Chocolate 
flavor 

Kavi Gıda San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hardline Nutrition ProGainer 

Chocolate Flavored (toz, 3000 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Hardline Nutrition Thermo L-Karnitin 
Green Apple Flavored məhlul 1000 ml L-carnitine - 6666 mg, Caffeine - 333 mg

Filtrated water, Acidity regulators (phosphoric acid, malic 
acid, citric acid), Preservatives (sodium benzoate, potassium 
sorbate), Flavor (green apple), Sweeteners (Acesulfame K, 

Sucralose, Sodium saccharin)

Kavi Gıda San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hardline Nutrition Thermo L-Karnitin 
Green Apple Flavored  (məhlul, 1000 ml) adlı məhsul idmançılar üçün 
qida rasionunu L-karnitinlə 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.

Qeyd: Məhsul gündəlik 10 ml tövsiyə olunmalı və qablaşma üzərindəki 
məlumat ona uyğunlaşmalıdır.

Hardline Nutrition Whey 3 Matrix  
Chocolate flavour toz 2300 q

Vitamin B6 - 4.7 mg, Creatine monohydrate - 6.8 g, Amino acid profile from 
Whey 3 matrix proteins (Unfiltrated whey protein concentrate, isolate and 
hydrolysate) - Alanin - 4454 mg, Arginine - 2939 mg, Aspartic acid - 11330 

mg, Cysteine - 2107 mg, Glutamic acid - 14241 mg, Glycine - 1848 mg, 
Histidine - 2218 mg, Isoleucine - 5924 mg, Leucine - 10720 mg, Lysine - 9084 

mg, Methionine - 2172 mg. Phenylalanine - 3290 mg, Proline - 5804 mg, 
Serine - 5767 mg, Threonine - 7800 mg, Tryptophan - 1663 mg, Tyrosine - 

3013 mg, Valine - 5628 mg

Fat reduced cacao powder, Chocolate flavor, Sucralose, 
Acesulfame K

Kavi Gıda San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Harline Nutrition Whey 3 Matrix  
Chocolate flavour (toz, 2300 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 

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

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

HelicoTer Kapsul 2 x 15 PYLOPASS™  (Lactobacillus reuteri DSM 17648) - 200 mg Food gelatin, Cellulose, Magnesium salt of fatty acids, Silicon 
dioxide Specchiasol S.r.l İtaliya 06.07.2022 Müsbət

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

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

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

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

Hemosit Kapsul 2 x 15
Ferrous Gluconate (equiv to 27.26 mg elemental Iron) - 235 mg, Folic Acid 

(Vitamin B9) – 0.35 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B12) – 0.004 mg, Ascorbic 
Acid (Vitamin C) - 60 mg

Maltodextrin, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Gelatin
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Ştd 

Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemosit (kapsul №30) 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.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Hemosmart Şərbət 150 ml
Ferrous gluconate - 100 mg, Potassium iodate - 100 mcg, Folic acid - 200 mcg, 

Pyridoxine hydrochloride - 3 mg, Ascorbic acid - 30 mg, Cyanocobalamin - 3 
mcg

Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Sucralose, Deionized water, Raspberry flavor

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

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

məhsul dəmir və yod minerallarının, fol turşusu , C, B6, B 12 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

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 Sloveniya 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepaşok (kapsul № 30) (Seriya 
nömrəsi: 13378; İstehsal tarixi: 06.04.2022; Son istifadə tarixi: 
31.10.2024) 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  

Hepaxol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Curcuma longa root dry extract-1,12 mg;Taraxacum officinale root dry extract- 
0,93 mg; Valeriana officinalis root dry extract- 0.56 mg; Mentha piperita leaf 

dry extrract -0.45 mg; Chelidonium majus plant dry extract - 0,41 mg; Cynara 
scolymus leaf dry extract -0.26 mg

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

   	

İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 29.06.2022 Müsbət

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

damcı,30 ml) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:1)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
        2)Məhsul 10 ml dozada tövsiyə olunduğu halda, tərkibi 20 ml 

vermək üçün məqsədəuyğun hesab olunmur



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

Hepo+Trac daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 100 mg, Stanley plum extract 

(Prunus domestica) - 200 mg, Rhubarb Root Extract (Rheum palmatum) - 20 
mg, Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) - 80 mg

Deionized water, Glycerin, Orange flavor, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum

Aktif  Pharma İlaç 
Medical San Tic A.Ş.  

A.R.-dakı filialı 
Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepo+Trac (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 100 ml) 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. 

Qeyd: Buraxılış forması rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Hexem Kapsul 30

Glucosamine sulfate – 300 mg; Chondroitin sulfate – 100 mg; 
Methylsulfonylmethane – 400 mg; Boswellia (Boswellia serrata) resin – 30 mg; 
Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg; Hyaluronic acid – 1,75 mg; Collagen – 

10 mg.

Microcrystalline cellulose, Corn starch , Magnesium stearate, 
Silicon dioxide,Natural gelatin(capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

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

dayaq-hərəkət 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.

İmbifem Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Zingiber officinalis rhizoma dry extract(standartised 1% gingerol)-8,506 g 
(87.5 mg); Pyridoxine hydrochloride- 78.8 mg (0.81 mg)	

water, Vitamin C, acacia honey, natural apple juice 
concentrate, glucose-fructose syrup, acidity regulators (citric 

acid, malic acid), potassium sorbate, sodium benzoate, 
natural vanilla flavor.

Establo Pharma Sp.Z.o.o Polşa 08.07.2022 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul  hamiləlik  və nəqliyyat vasitəsinin  
hərəkətdə olarkən ürəkbulanma zamanı tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

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

İmmunjet kids Şərbət 150 ml
1.3, 1.6 Beta glucan - 60 mg, Echinacea pallida root liquid extract - 300 mg, 

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 50 mg, Propolis - 3.5 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 
5 mg

Glycerin, Sodium citrate, Potassium sorbate, Sorbital, 
Deionized water Saşera-Med MMC Rusiya 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən İmmunjet kids (şərbət, 150 ml) məhsul immun 
sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin

İmobakterin Şərbət 120 ml
Chamomilla recutita flower liquid extract – 100 mg, Ribes nigrum leaf liquid 

extract – 100 mg; Urtica dioica leaf liquid extract – 50 mg; Mentha piperita leaf 
liquid extract – 50 mg.

Sucrose, Concentrated dogwood juice, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, 

Purified water.
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 05.07.2022 Müsbət

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

məhsul mədə bağırsaq 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.

İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Active Complex) - 10 mg, L ascorbic acid 
(Vitamin C) - 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (şərbət, 120 ml) 
(Seriya nömrəsi: P9904, istehsal tarixi: 24.03.2022, son istifadə tarixi: 

29.02.2024) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

İndo Se Kapsul 60

Indole - 3 carbinole - 200 mg, Vitex agnus castus fruit powder - 150 mg, 
Humulus lupulus flos (strobile) dry extract - 50 mg, Vitamin E (as Tocopherol 

acetate) – 15 mg, Selen (as Sodium selenite) – 150 mcg, Sink (as Zinc sulfate) 
– 15 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Natural 
gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.07.2022 Müsbət

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

qadın reproduktiv sisteminin və süd vəzilərinin 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

İnfert pasta 240 q № 1 

Epimedium sagittatum  root dry extract – 500 mg,  Avena sativa  herb dry 
extract – 440 mg, Ceratonia siliqua seed dry extract – 300 mg, Cucurbita  pepo 

seed dry extract – 264 mg,  Urtica dioica leaf dry extract – 250 mg, Zingiber 
officinale rhizome dry extract – 200 mg, Lepidium meyenii  root dry extract – 

200 mg, Royal jelly – 144 mg, Pollen – 100 mg, Cinnamomum verum  bark dry 
extract – 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 80 mg, Alpinia galangal  

rhizome dry extract – 66 mg, Panax quinquefolius root dry extract – 50 mg, 
Panax ginseng root dry extract – 50 mg, Eleutherococcus  senticosus root dry 

extract – 50 mg, Mulberry molasses – 25 mg, Cola acuminate  seed dry extract 
– 20 mg.

Glucose syrup, Sucrose, Vanilla flavor. ACDC Kozmetik San. ve 
Tic. A.Ş. Türkiyə 27.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  İnfert (pasta, 240 q) adlı məhsul 
kışilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıraq 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.

Kalavit Şərbət 150 ml Calcium carbonate  – 400 mg, Magnesium hydroxide – 100 mg, Zinc (as Zinc 
sulphate) – 1.96 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol)  – 400 IU	

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

concentrate
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalavit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Kalros Şərbət 150 ml Calcium carbonate  – 400 mg, Magnesium hydroxide – 100 mg, Zinc sulphate – 
5 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol)  – 400 IU	

Sucrose, Sodium benzoate, Potasssium sorbate, Glycerol, 
Citric acid, Xanthomonas camprestris, Orange  juice 

concentrate, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.07.2022 Müsbət

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

Ca, Mg, Zn mineralları və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

KalsPlus Kapsul 60 Calcium (as Calcium carbonate) - 400 mg, Zinc sulphate monohydarte - 30 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 500 IU, Vitamin K2 (Menaquinone-7) - 90 mcg Hypromellose Faida Gida İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş. Türkiyə 14.07.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Karmed D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU (1 drop-133 IU) Olive oil Tocura İlaç Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiyə 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karmed D3 (Daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası və əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun qeyd 

edilsin.

Karnizonat Kapsul 30 L-carnitine tartrate – 350 mg, Coenzyme Q10 (as Ubiquinone) – 90 mg, 
Vitamin E (as DL-alpha tocopherol acetate) – 40 mg.

Gelatin, dye/caramel	 S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karnizonat (kapsul №30) adlı məhsul 
orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr bölməsi 

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

Klepus Şərbət 150 ML DSZ Doğal Sağlık Gıda 
ve Kozmetik Ürünleri Türkiyə 16.05.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “DSZ MMC” tərəfindən  07.04.2022-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 

Ürünleri” şirkətinin istehsalı olan FTL/220501seriyalı Klepus (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: 4.91  (2.7 - 4.7) 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.

Kofril Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Glycyrrhiza glabra root extract-37,5 mg; Althaea officinalis root extract-35,0 
mg; Hedera helix leaf extract-35,0 mg; Thymus vulgaris leaf extract-35,0 mg.

Deonized water,Xanthan gum,Potassium sorbate, Cherry 
flavour.

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofril (daxilə qəbul üçün məhlul,100 

ml) adlı məhsul bəlğəmin ifrazını artırmaq  və tənəffüs orqanlarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Buraxılış forması rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Koldisept nanoSİLVER  / Coldisept 
nanoSILVER Qulaq damcısı 15 ml Silver nanocolloid 5%-10%, Copper nanocolloid 20-30%, Glycerin 30-45%, 

Propylene Glycol 20-40%, Purified water 15-20% Ayrı geyd edilməyib

Arkona Qjeqoja 
Kalbarçik Stomatoloji 

Farmakologiya 
Laboratoriyası

Polşa 26.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Koldisept nanoSİLVER / Coldisept 
nanoSILVER, qulaq damcısı, 15 ml” adlı məhsul xarici qulaq keçəcəyi 

kanalının iltihabı zamanı, çirkin yumşaldılması və xaric edilməsi 
məqsədi ilə istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Kombivit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 Menaquinone 7 (Vitamin K2) mixture (Olive oil - 4.42 mg, Menaquinone 7 - 

0.02 mg) - 4.44 mg, Cholecalciferol - 0.025 mg (1000 IU) Olive oil, Mixed tocopherol (E 306) Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombivit-D3 ( daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 20 ml) adlı  məhsul   D və K 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.

Komderol D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU, Vitamin K2 (Menaquinone) - 10 mcg Olive oil Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Komderol D3 (məhlul 15 ml) adlı 
məhsul D3 Və K2 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ksinocard Tablet 3 x 10 Carnitine tartrate – 737.463 mg (L-carnitine 500 mg), Coenzyme Q10 - 40 mg, 
Quercetin 85% - 29.412 mg (Quercetin 25 mg)

Vegetal magnesium stearate (E 470b), Silica (E 551), 
Microcrystalline cellulose (E 460), Glazing agents; 

Pregelatinized modified starch (E 1420), talc (E 470b), 
glycerol (E 422), shellac (E 904)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ksinocard (tablet №30) adlı məhsul  
orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: təsireidici maddələr bölməsində olan texniki səhv düzəldilərək 

rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Largovit kids Şərbət 120 ml

Vitamin A-acetate, eq. to 2500 IU - 7.14 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 150 
mg, Vitamin D3 eq. to 400 IU - 4 mg, Vitamin E, 50 % eq. to 30 mg Vitamin E - 

60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 
(Riboflavine) - 1.5 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 10 mg, Calcium 

pantothenate, eq. to 5 mg Vitamin B5 - 5.42 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.025 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 

0.3 mg, Vitamin B12, 0.1% (Cyanocobalamin) eq. to 5 mcg Vitamin B12 - 5 

Sorbitol solution 70%, Glycerine vegetable, Guar gum, 
Sodium benzoate, Propilenglycol, Banana flavour, Purified 

water

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 23.06.2022 Müsbət

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

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

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

Lavien-L Kapsul 4 x 15 Alpha Lipoic acid - 50 mg, Ginkgo biloba leaf extract DER 4:1 - 40 mg, N-acetyl 
L-carnitine HCl - 125 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin 
capsules size "00" white

Grand Medical Poland 
Sp. z o.o. Polşa 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lavien-L (kapsul, №60) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Leberschutz Ultra Plus Vitamin E Kapsul 3 x 20 Milk thistle fruit extract (Silybum marianum) - 250 mg, Vitamin E - 12 mg alfa-
TE

Soy bean oil refined, Soy bean oil partially hydrogenated, Soy 
lecithin İP, Beeswax, Gelatine, Glycerol, Sorbitol, Water, 

Titanium dioxide, Carmine red, Iron oxide black
Gelpell AG İsveçrə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leberschutz Ultra Plus Vitamin E  
(kapsul, №60) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Lendol Kapsul 30 Indole - 3 carbinole - 300 mg, Chaste tree (Vitex agnus castus) fruit powder - 
240 mg, Common hop (Humulus lupulus) flos dry extract - 150 mg

Corn starch , Magnesium stearate, Silicon dioxide, Natural 
gelatin(capsula shell).	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

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

qadın reproduktiv sisteminin və süd vəzilərininf əaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Humulus lupulus bitkisinin xammalı rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Lentason Şərbət 100 ml
Calendula officinalis flower liquid extract – 1.5 ml, Carum carvi fruit liquid 

extract – 1.5 ml, Thymus vulgaris herb liquid extract – 1.5 ml, Althaea 
officinalis root liquid extract – 1.5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerol, Citric 
acid, Xantan gum, Raspberry juice concentrate, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

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

məhsul uşaqlarda qurd invaziyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddələr 
ilə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Lespon Şərbət 250 ml

Lespedeza capitata herb liquid extract – 1 ml, Vaccinium oxycoccus fruit liquid 
extract – 1 ml, Betula pendula leaf liquid extract –  0.5 ml, Zea mays silk liquid 
extract –  0.5 ml, Equisetum arvense herb liquid extract – 0.5 ml, Polygonum 
aviculare herb liquid extract – 0.5 ml, Rosa canina fruit liquid extract – 0.5 ml, 
Rubia tinctorum root liquid extract – 0.5 ml, Pimpinella saxifraga herb liquid 

extract – 0.5 ml, Cynodon dactylon root liquid extract – 0.5 ml, Mentha 
piperita leaf liquid extract – 0.5 ml, Sodium citrate - 5 mg, Potassium citrate - 

5 mg

Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerol, Citric 
acid, Xanthan gum, Orange juice concentrate, Purified 

water	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lespon (şərbət, 250 ml) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Levosensa Kapsul 3 x 10 L-carnitine tartarate - 500.04 mg Silicon dioxide, Magnesium stearate, aroma Passion fruit ESENSA DOO Serbiya 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levosensa (kapsul, №30) (Seriya 
nömrəsi: 2203089, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə tarixi: 

01.03.2025)  adlı məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Liafos Kapsul 1 x 10

Lactobacillus plantarum (500 billion/g) (equiv.to 0.25x10⁹) – 0.5 mg, 
Lactobacillus bulgaricus (100 billion/g) (equiv.to 0.25x10⁹) – 2.5 mg, 

Bifidobacterium infantis (100 billion/g) (equiv.to 1x10⁹) – 10 mg, 
Bifidobacterium breve (370 billion/g) (equiv.to 0.1x10⁹) – 0.27 mg, 

Saccharomyces boulardii (20 billion/g) (equiv.to 0.5x10⁹) – 25 mg, Zinc 
sulphate monohydrate – 27.45 mg (equiv.to 10 mg Zinc), Bifidobacterium 
bifidum (500 billion/g) (equiv.to 1x10⁹)– 0.2 mg, Lactobacillus rhamnosus 
(500 billion/g)(equiv.to 0.25x10⁹) – 0.5 mg, Lactobacillus acidophilus (100 

billion/g) (equiv.to 0.5x10⁹) – 5 mg, Lactobacillus paracasei (100 
billion/g)(equiv.to 0.25x10⁹) – 2.49 mg, Bifidobacterium longum (500 

billion/g)(equiv to 0 1x10⁹) – 1 mg  Inulin – 150 mg

Maltodextrin, Silicone dioxide, Magnesium stearate, Capsule 
(Hypromellose qsp 100%, Yellow Iron Oxide 1%)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liafos (kapsul №10) adlı məhsul   
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: təsireidici maddələr bölməsində olan texniki səhv düzəldilərək 

rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Litonefron Şərbət 200ml

Equisetum arvense herb liquid extract(1:9) - 330 mg,  Opuntia ficus indica 
stem liquid extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf liquid extract(1:1) - 
170 mg, Cynodon  dactylon rhizhome  decoction powder - 170 mg,  Melissa 
officinalis leaf  liquid extract(1:1) - 170 mg; Levisticum officinale radix liquid 

extract-150 mg; Uncaria tomentosa inner bark dry extract-50 mg; Centaurium 
erythrae herb dry extract-18 mg.

Deionized water, Potassium sorbate, Flavoring, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

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

Livaton Kapsul 2 x 15 L-ornithine-L-aspartate - 250 mg, Choline (Choline dihydrogen citrate - 144.46 
mg) - 52 mg, L-methionine - 40 mg, Inositol - 50 mg Magnesium salts of fatty acids, Gelatine Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 19.07.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Liveon-SD Tablet 2 x 15
L-Ornithine - 134 mg, Artichoke leaf extract (Cynara Scolymus L.) (equiv. to 
1.26 mg (2.5%) Cynarin) - 50.5 mg, Milk Thistle fruit extract 80% (Silybum 
Marianum) (Equiv. to 53.52 mg Silymarin) - 66.9 mg, L-Glutathione - 0.1 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Silicone 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil



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

Livolen Plus Tablet 3 x 10 Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 15.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“"NG GROUP" MMC” tərəfindən göndərilmiş 26.05.2022-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan Livolen Plus (tablet, №30) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 

edən laboratoriya analizləri zamanı tabletin dezinteqrasiya müddəti 44 
dəq. 24 san. ( maks. 30 dəq.) olaraq aşkar edilmişdir.Bu da normativ 

sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə 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.

Lofas Şərbət 100 ml

Marshmarrow (Althaea officinalis) root liquid extract – 1 ml, Plantago (Plantago 
major) leaf liquid extract – 0.5 ml, Mallow (Malva sylvestris) flower and leaf 

liquid extract – 0.5 ml, Thyme (Thymus vulgaris) herb liquid extract – 0.5 ml, 
Oregano (Origanum vulgare) herb liquid extract – 0.5 ml, Mint (Mentha 

piperita) leaf liquid extract – 0.5 ml, Ascorbic acid – 20 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Potasssium sorbate, Glycerol, 
Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

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

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lominat Kapsul
№ 1; içərisində 

50 sayda 
kapsul,

Laminaria hiperborea dried thalli powder – 450 mg Microcrystalline cellulose, Natural gelatin(capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lominat(kapsul, № 50) adlı  məhsul 

maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq, radioaktiv maddələrin bədəndən 
xaric etməyini təmin etmək, mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 

tənzimləmək, yaddaşı 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.

Magtirol Kapsul 3 x 10 Magnesium oxide - 100 mg, Magnesium citrate – 30 mg  Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 2.5 mg

Magnesium stearate, Lactose, Gelatin	
	 Verteks MMC Ukrayna 07.07.2022 Müsbət

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

Maqnezium və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Mamolin Kapsul 60

L-arginine - 200 mg, Coenzyme Q10 - 15 mg, Vitex agnus castus fruit powder - 
60 mg, Humulus lupulus flos dry extract - 50 mg, Alchemilla vulgaris herb dry 
extract - 50 mg, Lepidium meyenii root dry extract - 100 mg, Iron (II) sulfate 

(eq. to 20 mg iron) - 54.5 mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide) – 40 mg, 
Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 25 mg, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 25 
IU, Zinc (as Zinc sulphate) - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 60 mcg, 
Folic acid - 400 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin 

B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

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

qadın reproduktiv sisteminin və süd vəzilərinin 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.

Masc® Kapsul 1
Calcium (as Calcium carbonate - 245 mg) - 95 mg, Magnesium (as Magnesium 
bisglycinate - 185 mg) - 110 mg,Vitamin C (L-ascorbic acid) - 25 mg, Zinc (as 

Zinc mono L-methionine sulfate - 3.5 mg) - 2.5 mg

Vegetable based capsule (HPMC) (Hydroxypropyl methyl 
cellulose)

Anti Naturel Besin ve 
Bitkisel Destek Ürünleri 

San. ve Tic.
Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Masc® (Kapsul N30) adlı məhsul 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə sahəsi və göstərişlər" bəndində 
qeyd edilən "müalicə" sözü aradan qaldırılsın və istehsalçının adı 

düzgün qeyd edilsin

Mass Builder Chocolate toz 5kq

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin 
D - 5 mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 1.1 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 
16 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, D-
Biotin - 50 mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium - 56 mg, Potassium	- 

300 mg, Calcium - 1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron - 2.1 mg, Manganese - 0.3 mg, 
Copper - 0.15 mg, Chromium -  40 mcg, Iodine - 22.5 mcg (Amino acid profile, 

per 100 g protein: Alanine – 4.8 g, Arginine – 2.7 g, Aspartic acid – 10.7 g, 
Cystine – 2.4 g, Glutamic acid – 17.1 g, Glycine – 1.9 g, Histidine – 1.8 g, 
İsoleucine – 5.7 g, Leucine – 10.5 g, Lysine – 9.1 g, Methionine – 1.8 g, 
Phenylalanine – 3.2 g, Proline – 5.7 g, Serine – 5.3 g, Threonine – 7.2 g, 

Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 3 g, Valine – 5.7 g)

Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructose, Sucrose, 
Waxy Maize Starch, Reduced Fat Cocoa Powder, Isomaltulose, 
Flavouring, Thickener (Carboxy Methylcellulose), Sweetener 

(Sucralose), Emulsifier (Soy Lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Mass Builder Chocolate (paketdə, toz, 5 kq)  adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Massive Mass toz 2.3kq
Maltodextrin - 39 g, Micronised dextrose - 12 g, Whey protein concentrate 
(from milk) - 10 g, Whey protein isolate (from milk) - 2 g, Whey protein 

hydrolisate (from milk) - 2 g, Micellar casein (from milk) - 1 g          

Cocoa powder, Aroma (flavor), Caramel, Rice starch, Xanthan 
Gum, Fructose

Suplopharm Slawomir 
Grzeca(for Real Pharm 

Sp. z.o.o),
Polşa 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Massive Mass  (toz 2.3 kq) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mastoson daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Vitex agnus castus fruit tincture (1:10) – 10 ml, Ferula foetida root tincture 
(1:10) - 10 ml, Alchemilla vulgaris herb tincture (1:10) – 10 ml, Humulus 

lupulus flos (strobile) tincture (1:10) – 5 ml, Origanum vulgare herb tincture 
(1:10) – 5 ml, Leonurus cardiaca herb tincture (1:10) – 5 ml, Laminaria 

hiperborea talloms tincture (1:10) - 5 ml

Ayrıca göstərilməyib "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.07.2022 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul qadın reproduktiv sisteminin və süd 
vəzilərinin 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

Max Evis Kapsul
№ 1; içərisində 

60 sayda 
kapsul

Indole-3-carbinole from Brassica oleracea - 300 mg, Epigallocatechin gallate - 
125 mg, Vitex agnus castus fruits extract - 75 mg, Soy isoflavones- 25 mg.

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Silicone dioxide

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Max Evis(kapsull, № 60) 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.

Maxi Ton Tablet 3 x 10

Folic acid - 400 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 mcg) - 140 

mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate - 520 
mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Beta 
carotene - 2 mg, Zinc (as Zinc oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 (as 

Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 
(as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 

(as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol 
acetate) - 20 mg, Vitamin K (as Menaquinone) - 40 mcg

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

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

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

Maxi Ton Baby Şərbət 150 ml

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

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

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

Glycerol, Tween 80, Xanthan gum, Citric acid, Sodium 
saccharine, Potasium sorbate, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Megarem Şərbət 150 ml Fish oil (Total Omega 3 - 705 mg, EPA - 376 mg, DHA - 235 mg) - 2350 mg Deionized water, Xanthan gum, Orange flavour, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Citric acid

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

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

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

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

Melamaq Şərbət 50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Magnesium citrate - 50 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg

Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, 
Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melamaq (şərbət, 50 ml) adlı məhsul 

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Melanse Kapsul 30
Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root dry 

extract - 80 mg, Humulus lupulus herb powder - 60 mg, Melissa officinalis leaf 
powder - 60 mg, Crataegus monogyna fruit dry extract - 20 mg

Corn strach, Silisium dioxide, Magnesium stearate, Gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.06.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Melkarn Şərbət 50 ml L-carnitine - 500 mg Xanthan gum, Sugar syrup, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Flavouring agent, Citric acid, Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melkarn (Şərbət 50 ml,) adlı məhsul 

orqanizmin metabolik proseslərini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Memoginkar-Q Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Phosphatidylserine - 200 mg, Phosphatidylcholine - 200 mg, Glutamine - 200 
mg, Lecithine - 10 mg, L-Arginine - 800 mg, Coenzyme - 25 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Deionize 
water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memoginkar-Q (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 100 ml) 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.

Merfer Kapsul 60 Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 08.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Grup MMC” tərəfindən ünvanlanmış 01.06.2022-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş” 

şirkətinin istehsalı olan 22040513 seriyalı Merfer (kapsul, N60) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı kapsulun xarici görünüşü 
rəngsiz, şəffaf, iki hissəli kapsul; tərkibi: bozumtul-qəhvəyi rəngli toz 

təyin olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərin göstəricilərinə (tərkibi: 
yaşılımtıl toz olmalıdır) əsasən uyğun deyildir.

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

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

Metabiotic Kapsul 2 x 10
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, 

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

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin 
(Bovine Gelatin Capsule)

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

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

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

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

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



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

Metavit məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive Oil

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

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

Metavit Baby Şərbət 150 ml

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

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

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

Glycerol, Tween 80, Xanthan gum, Citric acid, Sodium 
saccharine, Potasium sorbate, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Mielotrof Daxilə qəbul üçün məhlul 10 x 10ml
Cytidin 5 -monosphosphate - 150 mg, Uridine 5-monosphosphate - 150 mg, 

Citicoline sodium- 800 mg; hiamine hydrochloride - 5 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 6 mg.

Deonized Water , Citric Acid Monohydrate , Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry  Flavor, Xanthan Gum, 

Sucralose. 

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.07.2022 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.

Mifill Hydro Shine Plus inyeksiya üçün gel 3.0 ml 

Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Lidocaine hydrochloride - 3mg/ml, 
Mannitol - 1mg/ml, Sodium chloride - 7.6mg/ml, Sodium phosphate monobasic 

dihydrate - 0.78mg/ml, Sodium phosphate dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, 
Purified water qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 22.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mifill Hydro Shine Plus, inyeksiya üçün 
gel, 3.0ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N3, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Mifill PDNA Hydro inyeksiya üçün gel 2.2ml x 3

Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Niacinamide - 1mg/ml, 
Polydeoxyribonucleotide - 2mg/ml, Sodium chloride - 7.6mg/ml, Sodium 
phosphate monobasic dihydrate - 0.78mg/ml, Sodium phosphate dibasic 

dihydrate - 0.89mg/ml, Purified water qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib   BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 25.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mifill PDNA Hydro, inyeksiya üçün gel, 
2.2ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №3, karton qutu qablaşmada” 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Miomag Kapsul 3 x 10 Magnesium bisglycinate - 500 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 
mg Cornstarch, Natural gelatin, Allura red

İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

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

Möller's Omega-3 Kapsul 60 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 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 

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

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

Möller's Omega-3 Tutti Frutti Aromalı Daxilə qəbul üçün məhlul 250 ml
Cod liver oil – 4564 mg, Omega-3 fatty acids – 1170 mg (of which DHA – 550 
mg, EPA – 370 mg), Vitamin A – 250 mcg, Vitamin D3 – 10 mcg, Vitamin E – 3 

mg
Natural flavouring (Tutti Frutti), Tocopherol rich extract Orkla Health AS Norveç 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Möller's Omega-3 Tutti Frutti Aromalı 
(məhlul 250 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Monteful Uro Kapsul 2 x 15

American Cranberry Fruit Dry Extract (Vaccinium Macrocarpon L.) (equiv. min 
30 mg (30%) Proantocyanidins type A) - 100 mg, D-Mannose - 40.05 mg, 

Potassium Citrate (equiv to 23.8 mg elemental Potassium) - 62.15 mg, 
Ascorbic acid (Vitamin C) - 60.15 mg

Maltodextrin, Silicone Dioxide, Magnesium Stearate, Capsule 
(qsp 100% Gelatine)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

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

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

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

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

Montoser Kapsul 2 x 15
Serratiopeptidase (120000 IU) - 47.39 mg, Nattokinase (500 FU) - 21.85 mg, 
Essential phospholipids - 50 mg, Trypsin (2383 IU) - 10.5 mg, Chymotrypsin 

(56.91 IU) - 2.1 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Capsule 
(100% Gelatine) 

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

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

Movelax Şərbət 200 ml Lactulose - 60 ml Sorbitol 70% Verteks MMC Ukrayna 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Movelax (şərbət, 200 ml) adlı məhsul 
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydası və əks göstərişləri" bəndi istehalçının 

təqdim etdiyi sənədə əsasən qeyd edilib.

Mucosel Şərbət 120 ml
N-acetylcysteine - 100 mg, Thymus vulgare herb dry extract - 210 mg, Althea 
officinalis root dry extract -190 mg, Plantago major leaves dry extract - 150 

mg, Zinc gluconate - 14 mg.
Xanthan gum, Potassium sorbate, Sorbitol, Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 30.06.2022 Müsbət

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



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

Mukosistein Şərbət 150 ml
N-Acetyl Cysteine – 100 mg, Thymus vulgaris herb liquid extract – 360 mg, 

ALthaea officinalis root liquid extract – 750 mg, Tilia cordata flower dry extract 
– 520 mg

Deionized water, Xanthan gum, Sugar syrup, Glycerol, Citric 
acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Caramel flavour Fito Lab MMC Azərbaycan 16.05.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “DSZ MMC” tərəfindən  07.04.2022-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Fito Lab MMC” şirkətinin istehsalı olan 

FTL/231101 seriyalı Mukosistein (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: 4.913 (2.5-4.7) 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 olunmur.

Mukostop Şərbət 120 ml

Chamomile (Chamomilla recutita) flower liquid extract – 10 mg, Marshmarrow 
(Althaea officinalis) flower liquid extract – 25 mg, Liquorice (Glycyrrhiza flabra) 
root liquid extract – 75 mg, Sage (Salvia officinalis) leaf liquid extract – 20 mg, 
Corab (Ceratonia siliqua) fruit molasses – 50 mg, Pry tree (Tilia cordata) flower 

liquid extract – 15 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Raspberry soft juice, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

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

bəlğəm ifrazını yüngülləşdirmək, tənəffüs 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. 

Multigrip İmmuno toz 5q x 10

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 450 mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 40 
mg, Echinacea sp. root dry extract – 300 mg, Propolis dry extract – 200 mg,  

Panax ginseng root dry extract – 200 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) 
– 15 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 0.15 mg, Folic acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) – 0.2 mg

Sorbitol powder, Sodium benzoate, Citric acid, Sucralose, 
Orange flavour

Dr. Prüfer Medikal 
Kozmetik San.Tic.A.Ş 
(Mir İlaç San.Tic.A.Ş 

üçün)

Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multigrip İmmuno (toz N10 saşe) adlı 

məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Multivitamin MultiBall Alma dadlı Lollipop 7 q

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 240 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 0.39 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 0.5 mg, Vitamin B3 (as 

Nicotinamide) - 5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D -pantothenate) - 2 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 0.39 mg, Biotin (as D-biotin) - 15 

mcg, Folic asid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 60 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 0.75 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) – 4.95 mcg, Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl acetate) - 
4 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 2.5 mg, Chromium (as Chromium (III) chloride) 

Sugar, Glucose Syrup, Acidity Regulator (Citric acid and malic 
acid), Flavouring (apple), Colours (E160a, E141)

Sugabee Şekerleme 
Gida İnş. San Tic. Ltd. 

Şti. (for Sanpharma İlaç 
Koz. San. Tic. A.Ş)

Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin MultiBall Alma dadlı 

(Lollipop 7 q) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Multivitamin MultiBall Çiyələk-Limon 
dadlı Lollipop 7 q

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 240 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 0.39 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 0.5 mg, Vitamin B3 (as 

Nicotinamide) - 5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D -pantothenate) - 2 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 0.39 mg, Biotin (as D-biotin) - 15 

mcg, Folic asid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 60 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 0.75 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) – 4.95 mcg, Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl acetate) - 
4 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 2.5 mg, Chromium (as Chromium (III) chloride) 

Sugar, Glucose Syrup, Acidity Regulator (Citric acid and malic 
acid), Flavouring (strawberry, lemon), Colours (E163, E160a)

Sugabee Şekerleme 
Gida İnş. San Tic. Ltd. 

Şti. (for Sanpharma İlaç 
Koz. San. Tic. A.Ş)

Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin MultiBall Çiyələk-Limon 
dadlı (Lollipop 7 q) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multivitamin MultiBall Portağal dadlı Lollipop 7q

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 240 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 0.39 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 0.5 mg, Vitamin B3 (as 

Nicotinamide) - 5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D -pantothenate) - 2 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 0.39 mg, Biotin (as D-biotin) - 15 

mcg, Folic asid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 60 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 0.75 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) – 4.95 mcg, Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl acetate) - 
4 mg  Zinc (as Zinc sulfate) – 2 5 mg  Chromium (as Chromium (III) chloride) 

Sugar, Glucose Syrup, Acidity Regulator (Citric acid and malic 
acid), Flavouring (orange), Colours (E163, E160a)

Sugabee Şekerleme 
Gida İnş. San Tic. Ltd. 

Şti. (for Sanpharma İlaç 
Koz. San. Tic. A.Ş)

Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin MultiBall Portağal dadlı 
(Lollipop 7 q) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multivitamin MultiBall Tropik meyvə 
dadlı Lollipop 7q

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 240 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 0.39 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 0.5 mg, Vitamin B3 (as 

Nicotinamide) - 5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D -pantothenate) - 2 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 0.39 mg, Biotin (as D-biotin) - 15 

mcg, Folic asid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 60 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 0.75 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) – 4.95 mcg, Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl acetate) - 
4 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 2.5 mg, Chromium (as Chromium (III) chloride) 

Sugar, Glucose Syrup, Acidity Regulator (Citric acid and malic 
acid), Flavouring (tropical fruit), Colours (E163, E160a)

Sugabee Şekerleme 
Gida İnş. San Tic. Ltd. 

Şti. (for Sanpharma İlaç 
Koz. San. Tic. A.Ş)

Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin MultiBall Tropik meyvə 
dadlı (Lollipop 7 q) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mumsis-L Şərbət 100ml

Anisum vulgare fruit dry extract- 80 mg;Foeniculum vulgare fruit dry extract- 
50 mg; Betula pendula leaf dry extract- 40 mg; Rosa canina fruit dry extract- 
30 mg; Urtica dioica leaf dry extract- 25 mg; Fragaria vesca leaf dry extract- 

20 mg.

Purified water,Sucrose, Potassium sorbate,Sodium benzoate, 
Flavouring agent, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mumsis-L(şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nash Uro Şərbət 200 ml

Lespedeza capitata herb dry extract- 200 mg; Cynodon dactylon rhizoma 
decoction powder- 170 mg; Equisetum arvense herb dry extract-100 mg; 

Vaccinium macrocarpon fruit dry xtract- 100 mg; Zea mays silk dry extract- 
100 mg; Polygonum aviculare herb dry extract- 100 mg;Rubia tinctorum root 
dry extract-100 mg; Betula pendula leaf dry extract-80 mg; Rosa canina fruit 
dry dry extract- 60 mg; Pimpinella saxifraga herb dry extract-50 mg; Mentha 

piperita leaf essential oil- 6 mg;Potassium citrate- 5 mg; Sodium citrate- 5 mg.

Sugar syrop, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Orance 
juice concentrated, Citric acid, Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Nash Uro(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

Natura D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Chloecalciferol) - 50 000 IU Olive oil
Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti

Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natura D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı 15 ml)	
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



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

Nefrobest Kapsul 3 x 10

Lovage(Levisticum officinale) radix dry extract(4:1)  - 35 mg, Rosemary 
(Rosmarinus officinalis) leaves dry extract(5% Rosemary acid)  - 35 mg, 

Common centaury (Centaurium erythraea ) aerial parts dry extract (4:1)  - 35 
mg, Potassium citrate – 30 mg, Sodium citrate - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 28.06.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat 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.

Nefromer Tablet
№ 1, içərisində 

30 sayda 
kapsul

Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 80 mg, Magnesium citrate - 80 mg, 
Zea mays fringe dry extract - 80 mg, Matricaria flower dry extract - 80 mg, 

Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 100 mg
Maltodextrin, Tricalcium phosphate (TCP), Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefromer (tablet, №30) adlı məhsul  
sidik- ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Neurofree Tablet 1

Passion flower (Passiflora incamata L.) herb dry extract (1:8) - 150 mg, 
Hawthom (Crataegus monogyna Jacq.) leaf and flower dry extract (5:1) – 150 
mg, Melissa (Melissa officinalis) leaf dry extract (5:1) – 100 mg, Magnesium 

(as Magnesium oxide) – 90 mg, Vitamin B6 (as Phyridoxine hydrochloride) – 3 
mg

Polyvinylprolidone, Maltodextrin, Lactose anhydrous, 
Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide, Magnesium 

Stearate.

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurofree (tablet № 30) adlı məhsul 
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: Nümunə üzərində qablaşma forması №30 (2x15) blister qeyd 
olunub, müvafiq düzəliş olunması zəruridir. 

Neyroxolin Kapsul 3 x 10
Citicoline - 100 mg, Cytidine monophosphate - 60 mg, Uridine monophosphate - 

60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 5 mg

Gelatin, Corn starch
İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 14.07.2022 Müsbət

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

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

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır  və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Nonevrit Kapsul 2 x 15

Cytidine 5’monophosphate - 100 mg, Uridine 5’monophosphate disodium salt 
(equiv. 82 mg of uridine 5’monophosphate) - 93.12 mg, Zinc gluconate (equiv. 
10 mg Zinc) - 69.7 mg,  Phosphatidylcholine - 32 mg, Phosphatidylserine - 30 
mg, Folic acid - 300 mcg, Cyanocobalamin 1% trit. (equiv. 3 mcg of Vitamin 

B12) - 300 mcg

Calcium phosphates, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Hydroxypropyl methyl cellulose, Red iron oxide JSC Aconitum Litva 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nonevrit (C.M.P.) (Kapsul) N30 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.

Qeyd: Qablaşma üzərində tərkib rəyə müvafiq göstərilsin.

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 05.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NorAmin İmuno (kapsul №30) 

(Seriya nömrəsi: 2203082, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə 
tarixi: 01.03.2025) 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

Normokolik Şərbət 150ml
Foeniculum vulgare seed dry extract – 40 mcg, Matricaria recutita flower dry 
extract – 60 mcg, Mentha piperita leaf dry extract – 40 mcg, Nigella sativa 
seed dry extract - 40 mcg, Anethum graveolens fruit dry extract - 30 mg

Deionized water, Xanthan Gum, Citric acid, Raspberry flavour, 
Potassium sorbate, Methylparaben, Trisodium citrate, 

Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 25.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Normokolik  (Şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Novarest Tablet 3 X 10

Passion flower dry extract (Passiflora incarnata L.) - 150 mg, Hawthorn  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 magnesium stearate, 
Ethyl cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerine eur 

vegetable grade, Medium chain triglycerides, Oleic acid, 
Ammonium hydroxide, Sodium alginate, Stearic acid, Gum 

arabic.

SIA "Primea" Latviya 20.07.2022 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.

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 
0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, 

DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 0.44 g, Lactose - 
0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 
75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 

150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 
7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 
7 mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin 

B12 - 0 3 mcg  Vitamin C - 10 mg  Niacin - 1 8 mg  Folic acid - 30 mcg  

Water, Maltodextrine
Nutrichem Diät Pharma 

GmbH  (for B.Braun 
Melsungen AG)

Almaniya 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 
500 ml) (Seriya:2147370583, İstehsal tarixi:24.11.2021, Son istifadə 
tarixi:23.05.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Nutrigen Growmega Balıq Yağı Şərbət 200 ml
Vivatinel 

Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 08.07.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

          “Delta Max MMC” şirkətinin 02.06.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan 002 seriyalı Nutrigen 
Growmega Balıq Yağı (şərbət, 200 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-ı 7.11 

(NS-ə əsasən (2.0 - 4.0) olmalıdır) və sıxlığı 1.00575 q/ml (NS-ə 
əsasən (1.14 ± 0.1 q/ml) olmalıdır) normativ sənədlərin göstəricilərinə 

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

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

Nutrigen Supra Şərbət 200 ml

Calcium - 150 mg, Phosphor - 120 mg, Magnesium - 45 mg, Vitamin C - 60 
mg, Vitamin E - 8 mg α-TE, Zinc - 5 mg, Vitamin B3 - 10 mg NE, Vitamin D - 

12.5 mcg (500 IU), Vitamin B5 - 4 mg, Vitamin A - 300 mcg (1000 IU), 
Manganese - 0.4 mg, Copper - 300 mcg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.2 
mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin K - 30 mcg, Folic acid - 200 mcg, Iodine - 75 
mcg, Chromium - 15 mcg, Selenium - 20 mcg, Molybdenum - 10 mcg, Biotin - 

10 mcg, Vitamin B 12 - 2 mcg

Deionised water, Orange flavour, Carboxy methyl cellulose, 
Xanthan gum, Citric acid, Sodium benzoate, Trisodium citrate 

dihydrate, Sucralose, Beta carotene

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Supra (şərbət, 200 ml) adlı 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nutronex Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale essential oil - 400 mg, Olive oil - 

100 mg, Mentha piperita essential oil - 125 mg, Retinyl palmitate - 0.55 mg Pinus siberica seed oil Saşera-Med MMC Rusiya 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutronex (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml) adlı məhsul  həzm sisteminin 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 dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun

Nyusenna Şərbət 200

Equisetum arvense herb liquid extract(1:9) - 330 mg,  Opuntia ficus indica 
stem liquid extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf liquid extract(1:1) - 
170 mg, Cynodon  dactylon rhizhome  decoction powder - 170 mg,  Melissa 
officinalis leaf  liquid extract(1:1) - 170 mg; Levisticum officinale radix liquid 

extract-150 mg; Uncaria tomentosa inner bark dry extract-50 mg; Centaurium 
erythrae herb dry extract-18 mg.

Deonized water,Potassium sorbate, Flavoring, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 08.07.2022 Müsbət

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

Ocean Extramag Tablet 30 Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 22.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

       “Bioherbal Baku MMC” tərəfindən ünvanlanmış 16.06.2022-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Nuvita İlaç ve 

Kimya San.Tic.A.Ş” şirkətinin istehsalı olan 012210104 seriyalı Ocean 
Extramag (tablet, N30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı kapsulun dezinteqrasiya müddət 53 dəq. təyin 

olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərin göstəricilərinə (maks. 30 
dəq.) əsasən uyğun deyildir.

      Bundan başa, məhsula dair tərkibə aid sənəd təqdim edilməmişdir
      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

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

Ocean Methyl Folat Tablet 30 Folate (as Quatrefolic® (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) - 
400 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked 
sodiumcarboxymethylcellulose, Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

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

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

Ocean Microfer Tablet 30 Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 20.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Bioherbal Baku MMC” tərəfindən ünvanlanmış 01.06.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş” şirkətinin istehsalı olan 0221558 seriyalı Ocean Microfer 
(kapsul, N30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

kapsulun dezinteqrasiya müddət 39 dəq. 41 san. təyin olunmuşdur ki, 
bu da normativ sənədlərin göstəricilərinə (maks. 30 dəq.) əsasən 

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

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

Ocean Microfer Şərbət 250 ml Lipofer (Corn starch, Ferric pyrophosphate (Iron - 10 mg), Hydroxypropyl 
methylcellulose, Lecithin) – 128.21 mg

Distilled water, Grape molasses, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Microfer (Şərbət 250 ml) adlı 
məhsul dəmir elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Ocean vitamin D3 1000 İU Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Vitamin D (Cholecalciferol, 1.000.000 IU/g) – 1 mg (Vitamin D3 - 25 mcg) Olive oil Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Vitamin D3 1000 IU (Daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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



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

Omega Memory Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Fish oil - 4890 mg (EPA-780 mg, DHA-500 mg), Vitamin E (as DL-alpha 
tocopheryl acetate) - 10 mg Tutti frutti flavour

Dr. Prüfer Medikal 
Kozmetik San.Tic.A.Ş 
(Mir İlaç San.Tic.A.Ş 

üçün)

Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega Memory (daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml) adlı məhsul Omeqa-3 yağ turşularının və E vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: 1) İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin
2) Köməkçi maddələr qablaşma üzərində rəyə uyğun tərtib edilsin

Omegamax Şərbət 150 ml
Fish Oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 

acetate) - 1.5 mg, Vitamin E ( as D-alpha tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Deionized water, Sugar, Glycerol (E422), Orange flavour, 
Citric acid (E330), Xanthan gum (E415), Sodium Benzoate 

(E211), Sodium Saccharine (E954)

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omegamax  (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının, sink mineralı və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onların dərman vasitələri 

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

vasitəsi deyil.

Omegaton Şərbət 150 ml
Fish Oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 

acetate) - 1.5 mg, Vitamin E ( as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Deionized water, Sugar, Glycerol (E422), Orange flavour, 
Citric acid (E330), Xanthan gum (E415), Sodium Benzoate 

(E211), Sodium Saccharine (E954)

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 05.07.2022 Müsbət

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

məhsul omeqa-3 yağ turşularının, sink mineralı və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onların dərman vasitələri 

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

vasitəsi deyil.

OmeMAG cardio Yumşaq kapsul 3 x 10
Magnesium oxide - 621,9 mg (eq.to 375 mg Magnesium), Pyridoxine 

Hydrochloride – 1,4 mg, Fish oil containing no less than 33% EPA, 22% DHA - 
460 mg

Gelatin, Glycerol, Iron oxide red, Cochineal Red, Candurin red 
lustre

Pharmaceutical 
Production Company 

HASCO-LEK S.A. 
Polşa 05.07.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 010322, istehsal tarixi: 04.03.2022, son istifadə tarixi: 
01.03.2024) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının, B6 vitamininin 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.

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

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

Honey, Natural aroma, Pear juice concentrate, Lemon juice 
concentrate, Polysorbat 20, Water Medex d.o.o Sloveniya 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omeqapin / Omegapin (şərbət, 190 
ml) - seriya nömrəsi: 13371, istehsal tarixi: 31.03.2022, son istifadə 

tarixi: 31.03.2024) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının və 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil. 

Opera inyeksiya üçün gel 1 x 1ml
Wаtеr for injections - 96.66%, Sodium Нуаlurопаtе - 2.10%, BDDE - 019%, 

Sodium Hydroxide - 0.31%, Нуdrосhlоriс acid (37%) - 0.6,7%, Рhоsрhоriс acid 
(85%) - 0.07%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 19.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Opera, inyeksiya üçün gel, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Osteocare Original Məhlul / 
Osteocare Original Liquid məhlul 200 ml

Calcium (as Calcium Carbonate Precipidated) – 150 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide) - 75 mg, Zinc (as Zinc gluconate 2H2O) – 3 mg, 

Vitamin D3 – 1.9 mcg

Nipagin M Sodium, Nipasol M Sodium, Cekol 4000, Bentonite 
(Veguum HV), Sorbitol Solution 70%, Orange oil 5 Fold 

Extract, Mint Flavour Peppermint, Riboflavin 5- Phosphate 
Sodium, Raw Cane Sugar granulated, Polysorbat – 80, 

Purified water

Laleham Healthy and 
Beauty Böyük Britaniya 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Original Məhlul (məhlul 
200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Osteosan Şərbət 150 ml
Calcium citrate (eq.to 300 mg of pure Calcium) - 3735 mg, Magnesium 

hydroxide (eq.to 150 mg of pure Magnesium) - 360 mg, Zinc gluconate (eq.to 
6 mg of pure Zinc) - 41.8 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU

Xanthan gum, Sugar syrup, Banan flavor, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Deionized water, Sorbitol Fito Lab MMC Azərbaycan 18.07.2022 Müsbət

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

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

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

Pari-Flo Kapsul 2 x 15
Passiflora incarnata L.( DER 3-7:1;  4% vitexin )- 150 mg, L-glycine - 100 mg, 
L-methylofolate - 0.5 mg(contains 0,3 mg folic acid), Magnesium L-threonate - 

150 mg

Magnesium stearate, Sillica dioxide, Microcrystalline cellulose,   
gelatin(capsule)

Grand Medical Poland 
Sp. z o.o. Polşa 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pari-flo(kapsul № 30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Dozalanma rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Pari-Flo Advance / Pari-Flo Advans Daxilə qəbul üçün 
suspensiya 125ml Passiflora incarnate herb - 25 g, L - glycine - 2.5 g, L - methyl folate - 12.5 mg, 

Magnesium L - threonate - 3.750 mg
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Brown - cola 

colorant, Lime-lemon flavour, Purified water Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pari-flo Advans (daxilə qəbul üçün 
suspenziya 125 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

vasitəsi deyil

Pchelavit /Pçelavit  Şərbət 190 ml
Vitamin C - 21.6 mg, Niacin B3 - 6.4 mg, Pantothenic acid - 2.4 mg, Vitamin B6 
- 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, Vitamin B12 - 0.66 mcg, Vitamin B1 - 0.5 mg, 

Vitamin A - 400 mcg, Vitamin D - 5 mcg

Honey, Oligofructose, Orange juice concentrate, Pear juice 
concentrate, Flavor, Natural flavors, Rosemary extract, Water Medex d.o.o Sloveniya 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit (şərbət,  190 ml) 
adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 13375 , istehsal tarixi: 30.03.2022, son 

istifadə tarixi: 31.03.2024)   bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi, immun sistemini möhkəmləndirən vasitə kimi  tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

P-Devit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50 000 IU Olive oil

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən P-Devit (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Ərizəçinin 25.07.2022 il tarixli müraciətinə əsasən "istifadə 
qaydaları və dozası " bəndində texniki səhv olduğu üçün, tarix və 

nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Perameda Kapsul 30

Lespedeza capitata herb dry extract - 120 mg, Betula pendula leaf dry extract - 
40 mg, Orthosiphon stamineus leaf dry extract - 40 mg, Zea mays silk dry 
extract - 40 mg, Vaccinium oxycoccos leaf dry extract - 40 mg, Equisetum 
arvense herb dry extract - 40 mg, Vaccínium myrtillus fruit dry extract – 20 

mg, Rosa canina fruit dry extract – 20 mg, Rubia tinctorum root dry extract – 
20 mg, Sodium citrate - 7.5 mg, Potassium citrate - 7.5 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Natural 
gelatin	

	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perameda (kapsul № 30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyi

Platin-Q10 Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Vitamin B3 (as Niacinamide) - 10 mg, L-carnitine - 100 mg, Vitamin B5 (as D-

Calcium pantothenate) - 2 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Folic acid (Vitamin B9) 
- 0.04 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize 
water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platin Q10 (daxilə qəbul üçün məhlul, 
№ 100 ml) 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.

Prime Whey Protein Chocolate 
Flavour toz 500 q Whey Protein Concentrate – 68 g, Cocoa powder – 6 g, Whey Protein Isolate – 

15 g, Partial Hydrolysed Whey Protein Concentrate – 11 g
Flavour, Soy Lecithin, Silicon dioxide, Sucralose, Steviol 

glycosides

Anona GmbH (for 
Konzept Nutrition 

GmbH)
Almaniya 25.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prime Whey Protein Chocolate 
Flavour (toz 500 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Pro Proto Burun üçün damcı 20 ml Water - 98.6g, Glycerol - 0.5g, Sodium Hyaluronate - 0.1g, Silver Proteinate - 
0.5g, Betaglucan - 0.1g, Potassium Sorbate - 0.2g Ayrı geyd edilməyib Tobias Wellness Hindistan 22.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pro Proto, burun üçün damcı, 20 ml,  
şüşə flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul rinit və burun 
tutulması zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Prolakt Kapsul 60 Indole - 3 carbinole - 300 mg, Chaste tree (Vitex agnus castus) fruit powder - 
240 mg, Common hop (Humulus lupulus) flos dry extract - 150 mg

Corn starch , Magnesium stearate, Silicon dioxide, Natural 
gelatin(capsula shell).	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.07.2022 Müsbət

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

qadın reproduktiv sisteminin və süd vəzilərinin 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.

Prolux baby Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit infusion - 2.8 ml, Chamomilla recutita flower infusion - 
1 ml

Vegetable glycerin, Sorbitol solution, Dextrose, Potassium 
sorbate, Purified water, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 27.07.2022 Müsbət

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

məhsul həzm 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.

Pronem Daxilə qəbul üçün məhlul 10 x 10ml

Black elderberry(Sambucus nigra) fruit extract - 750 mg, Bluberry(Vaccinium 
myrtillus) fruit extract - 750 mg, Blackberry(Rubus furticosus) fruit extract - 

750 mg, Barbados cherry (Malpighia emarginata)fruit extract - 370 mg, Royal 
jelly - 200 mg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, Red fruit aroma, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

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

10 ml № 10) adlı  məhsul  immun sisteminin  fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə  kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil. 

Protosfer Tablet 3 x 10
Iron (as Ferrous fumarate) - 30 mg, L-ascorbic acid - 100 mg, Cyanocobalamin 
- 9 mcg, Folic acid - 200 mcg, Manganese - 1.13 mg, Copper gluconate - 1.12 

mg

Calcium Phosphate Dibasic, Microcrystalline Cellulose, 
Hydroxypropylmethycellulose, Magnesium Stearate, Silicone 

Oxide, Glycerine, Carnabua Wax

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 05.07.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının verdiyi tərkibə aid 

sənədə əsasən) göstərilməlidir.

Provit Baby Şərbət 150 ml

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

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

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

Glycerol, Tween 80, Xanthan gum, Citric acid, Sodium 
saccharine, Potasium sorbate, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Prudens İmmuno Fışıldayan tablet 20

Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 500 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 25 mg, 
Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg, Echinacea (Echinacea purpurea L.) 

root extract - 200 mg, Elderberry (Sambucus nigra	
L.) flower extract - 200 mg

Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Riboflavin, 
Polyvinylpyrrolidone, Polyethyleneglycol, Flavourings, Sodium 

cyclamate, Sodium saccharin
Polski Lek S.A. Polşa 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudens İmmuno (fışıldayan tablet 
№20) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Qastrorenal Daxilə qəbul üçün məhlul- 
suspensiya 200ml

Cynara scolymus leaf dry extract- 150 mg;Opuntia ficus-indica cladode dry 
extract-50 mg; Olea europea leaf dry extract-40 mg;Glycyrrhiza glabra root dry 
extract- 20 mg; Sodium alginate- 500 mg;Calcium carbonate-325 mg; Sodium 

bicarbonate- 150 mg.

Purified water,Glycerol, Xanthan gum, Sodium citrate, 
Sucralose,Menthol flavouring. Fito Lab MMC Azərbaycan 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən QASTRORENAL (daxilə qəbul üçün 
məhlul- suspensiya, 200 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil
Qeyd:Qablaşmanın üzərində ticari ad, tərkib və  buraxılış forması rəyə 

uyğun olaraq  göstərilsin.

RaBrain Kapsul 3x10
Cytidine 5-monophosphate - 2.5 mg, Uridine-monophosphate - 0.5 mg, Zinc 

glutamate (eq.to elementar Zinc - 3.1 mg) - 10 mg, Pyridoxine hydrochloride - 
6 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose, Pullulan Saşera-Med MMC Rusiya 27.07.2022 Müsbət

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

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

Real Whey 100 Chocolate toz 2250q

Whey Protein Concentrate - 93 g (Typical  amino acid profile: L-Leucine – 8.25 
g, L-Isoleucine -  4.62 g, L-Valine – 4.55 g, L-Aspartic Acid  - 8.54 g, L-

Glutamine Acid - 14.03 g, Serine – 4.03 g, Glycine – 1.47 g, L-Histidine – 1.47 
g, L-Arginine – 1.99 g, L-Threonine – 5.42 g, L-Alanine - 4.03 g, Proline – 4.71 

g, L-Tyrosine – 2.35 g, L-Methionine – 1.75 g, L-Cystine – 1.43 g, L- 
Phenylalanine – 2.50 g, L-Lysine – 7.40 g, L-Triptophan – 1.23)

Cocoa, Aroma (flavor), Caramel, Carboxymethyl cellulose, 
Acesulfame Potassium, Sucralose

Suplopharm Slawomir 
Grzeca(for Real Pharm 

Sp. z.o.o),
Polşa 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Whey 100 Chocolate   (toz 

2250q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Relaxin Kapsul 2 x 15

Magnesium - 10.2 mg (as Magnesium lactate dihydrate 100 mg), L-glycine - 
100 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flowers dry extract - 100 mg, 

Passion flower (Passiflora incarnata L.) herb dry extract - 100 mg, Lemon balm 
(Melissa officinalis L.) leaves dry extract - 100 mg, Vitamin B6 - 4 mg (as 

Pyridoxine hydrochloride 4.86 mg), Valerian root (Valeriana officinalis L.) dry 
extract - 100 mg 

Magnesium salts of fatty acids, Capsule shell: gelatin, yellow 
iron oxide, indigotine Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 13.07.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Relaxo Max Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract - 150 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) fruit dry extract - 150 mg, Magnesium hydroxide (eqv to 

Magnesium - 62.068 mg) - 150 mg, Melissa officinalis leaf dry  extract - 100 
mg, Valeriana officinalis root dry extract - 50 mg, Chamomillae matricaria 

flower dry extarct - 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg

Corn starch,Capsula shell (Natural gelatin,Alnura Red(E 129)
İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Relaxo Max(kapsul,  № 30) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

Renosist Tablet 3 x 10

Common bean (Phaseolus vulgaris) seed powder - 78 mg, Birch (Betula 
pendula Roth) leaves dry extract – 70 mg, Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea 
L.) fruit powder - 66 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves powder - 

30 mg, Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry extract - 25 mg

Potassium citrate, Microcrystalline Cellulose, Sodium citrate, 
Magnesium salts of fatty acids, Silica, Talc, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Glycerol, Dibasic calcium phosphate, Patent 
blue V

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renosist, tablet №30 adlı məhsul 
sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Reqular Şərbət 200 ml Lactulose - 30 % Sorbitol (70%) NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reqular (şərbət 200 ml) adlı məhsul  

bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Restoverin Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 250 mcg, Beta glucan - 1.2 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Vitamin 
B5 (as Calcium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 10 mg 

(NE), Folic acid - 200 mcg, Biotin (as D-Biotin) - 50 mcg, Vitamin C (as L-
Ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (DL-
alpha-tocopheryl acetate)  - 12 mg (TE), Vitamin K (as Phytomenadion) - 20 

mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg, Magnesium oxide - 80 mg, 
Tricalcium phosphate - 100 mg  Kalium iodide - 100 mcg  Ferrous sulfate - 17 

Starch, Calcium stearate, Aerosil, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin  Farmakom PTF MMC Ukrayna 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restoverin (kapsul, №30) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin

Rivaz Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit distillate - 30 ml, Matricaria chamomilla flower liquid 
extract - 16 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin (E440), 
Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rivaz (şərbət, 100 ml) adlı  məhsul 
həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyi, tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun 
olaraq tərtib edilməsi zəruridir

Rutikan Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Cholecalciferol - 50000 IU, Menaquinone - 10 mcg Olive oil Aspar İlaç, Kozmetik 

Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rutikan (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 və K2 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Salcovit/Salkovit Baby Şərbət 150 ml

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

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

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

Glycerol, Sugar, Tween 80, Xanthan gum, Sucralose, Citric 
acid, Tutti-frutti flavor, Saccharine, Linseed oil, Sodium 

benzoate, Purified water

Pharma Standart İlaç 
Medikal 

Koz.Gıda.San.Tic. 
Limited Şirketi

Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salcovit/Salkovit Baby (şərbət, 150 
ml)) adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Sanlayt D3 / Sunlight D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3(Cholecalciferol) -   50000 İU Potassium sorbate, Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanlayt D3 / Sunlight D3(daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul D3 vitaminin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Sanuslak Kapsul 3 x 10 Lactobacillus Rhamnosus - 1 billion cfu (41.7 mg), Lactobacillus Reuteri - 1 
billion cfu (41.7 mg), Lactobacillus Acidophilus - 1 billion cfu (41.6 mg) 

Fructooligosaccharide, Lactose, Methyl paraben, Capsule shell 
(Gelatin)	 Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 25.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanuslak (kapsul, №30) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Köməkçi maddələrin siyahısı və "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Sedaspar Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Glycine - 250 mg, Magnesium (as Magnesium sulphate - 3 mg) - 0.6 mg, 

Pyridoxine (as Pyridoxine hydrochloride - 1.6 mg) - 1.32 mg
Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Lemon flavor, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose
Aspar İlaç, Kozmetik 

Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaspar  (Daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 50 ml) 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.

Sentrumix Kids Şərbət 150 ml
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Ştd 

Türkiyə 01.07.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

““Bayramova Dilarə Mehti qızı” tərəfindən göndərilmiş 27.05.2022-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd” şirkətinin istehsalı olan Sentrumix Kids 
(şərbət, 150 ml)) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə keçirilmiş ekspertizaya 
xitam verilir. Belə ki, adı çəkilən məhsulun tərkibində istifadə edilən 

bitki komponenti 4-14 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş BFMQƏ-nin 
istehsalında istifadə olunan bitki xammalının növlərinin siyahısına daxil 
deyil və məhsulun istifadəsinə dair müvafiq tədqiqatların protokolları 
təqdim edilməyib.Bu səbəbdən məhsula dair rəy verilməsi mümkün 

deyil.

Septalor sorma tablet 3 x 12 Propolis (for yellow tablets) - 15 mg, Mint Oil (for green tablets) - 7 mg, 
Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) (for orange tablets) - 6 mg

1. Sorbitol (E420), Mentol Flavour, Magnesium Stearate 
(E570b), Lemon Flavour, Honey Flavour, Tartrazine, 

Sucralose	
2. Sorbitol (E420), Menthol Flavour, Magnesium Stearete 

(E570b), Mint Flavour, Colorant Green S, Sucralose	
3. Sorbitol (E420), Menthol Flavour, Magnesium Stearete 

(E570b), Orange Flavour, Sunset Yellow FCF Color, Sucrolose

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Septalor (Sorma tablet №36) adlı 

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

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

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

Serenal toz 30

L-carnitine tartrate - 900 mg, L-arginine - 500 mg, Glutathione - 40 mg, Zinc 
oxide - 25 mg, D-alpha tocopherol - 100 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, Folic 

acid - 400 mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg, Epimedium 
grandiflorum herb dry extract - 100 mg, Panax ginseng root dry extract - 100 

mg, Lepidium meyenii r oot dry extract - 100 mg

Maltodextrine, Citric acid, Sodium bicarbonate, Orange flavor
İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 25.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serenal   (toz, saşe № 30) adlı 
məhsul reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin

SerraPlus Kapsul 5 x 7

Pancreatin (Protease 10000 USP U+Amylase 10000 USP U+Lipase 1650 USP 
U) 1NF - 50 mg, Papain (Carica papaya) 200 TU/ mg - 18 mg (3600 TU), 

Trypsin 1000 IU/mg - 10 mg (10 000 IU), Serratiopeptidase 2400 IU/mg - 10 
mg (24000 IU), Chymotrypsin 1000 USP U/mg - 0.75 mg (750 USP U)

Magnesium stearate, Gellan gum, Hypromellose, Silicon 
dioxide, Titanium dioxide, Microcrystalline cellulose Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SerraPlus (kapsul, № 35) adlı məhsul 
həzm prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Siilk Fill Deep Plus inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate-24mg/ml, 1,4-Butanediol diglycidyl ether ≤ 2ppm, di-
Sodium hydrogen phosphate dihydrate - 1.26mg/ml, Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate - 0.46mg/ml, Sodium Chloride - 7.4mg/ml, Lidocaine 
Hydrochloride - 3.0mg/ml, Water for injection q.s.

Ayrı geyd edilməyib ExoCoBio İnc Cənubi Koreya 25.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Siilk Fill Deep Plus, inyeksiya üçün gel, 
1.1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Siilk Fill Sub-Q Plus inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate-24mg/ml, 1,4-Butanediol diglycidyl ether ≤ 2ppm, di-
Sodium hydrogen phosphate dihydrate - 1.26mg/ml, Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate - 0.46mg/ml, Sodium Chloride - 7.4mg/ml, Lidocaine 
Hydrochloride - 3.0mg/ml, Water for injection q.s.

Ayrı geyd edilməyib ExoCoBio İnc Cənubi Koreya 25.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Siilk Fill Sub-Q Plus, inyeksiya üçün gel, 
1.1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Silicanin Şərbət 100 ml
Chamomilla recutita flower liquid extract - 14,38 ml; Calendula officinalis flower 

liquid extract - 11,5 ml; Rosa canina fruit liquid extract - 11.5 ml; Mentha 
piperita leaf distillate - 8,62 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin (E440), 
Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422).	 Herba Flora MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silicanin (şərbət, 100 ml) adlı  məhsul 
qaraciyərin və öd kisəsinin 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.



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

Simdekal Şərbət 150 ml Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 21.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

        “Doctor Pharma MMC”  şirkətinin 11.04.2022 il tarixli  saylı  
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin“Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan  Simdekal (şərbət, 150 ml) 

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun  ph göstəricisi (10.259), NS-ə 
əsasən(4.0 - 7.0)  və  sıxlığı (1.167 q/ml), NS-ə əsasən(0.88 - 1.05 

g/ml)  uyğun deyildir.
 Həmçinin, istehsalçının təqdim etdiyi məhsulun tərkibi haqqında 

sənədində  köməkçi maddələrin miqdarı göstərilməyib; qablaşdırma və 
istifadə üzrə təlimatda tərkib Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  göstərilməyib.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

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

olunmur.

Sincopal  C Şərbət 150 ml L –ascorbic acid  - 50 mg, Zinc (as Zinc sulphate) – 10 mg Sucralose, Sodium benzoate, Potasssium sorbate, Glycerol, 
Citric acid, Xanthan gum, Deionized water, Orange flavor

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.07.2022 Müsbət

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

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

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

Sinefron Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 80 mg, Bearberry 
(Arctostaphylos uva-ursi) leaf dry extract - 80 mg, Bilberry (Vaccinium 

myrtilles) fruit dry extract - 40 mg, Equisetum arvense herb powder - 40 mg, 
Zea mays styli cum stigmatic L. powder - 80 mg, Taraxacum officinalis root 

extract - 40 mg, Java tea powder (Orthosiphon stamineus) leaf dry extract - 80 
mg, Magnesium citrate - 30 mg

Silicone dioxide, Sorbitol, Magnesium stearate, Talc, 
Microcyristalline cellulose, Calcium carbonate, Gelatine

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sinefron (tablet № 30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Smart Hit Ferrum Kapsul 30
Iron (as Liposomal iron)  - 28 mg, Vitamin C (as Sodium L-ascorbate) - 70 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B12 (as 
Methylcobalamin) - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose E 460, Magnesium salts of fatty 
acids E 470b, Silicon dioxide E 551, Capsule shell: 

hydroxypropyl methyl cellulose E 464
Valentis UAB Litva 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smart Hit Ferrum (kapsul  №30) 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.

Smartex Kapsul 2 x 15

DL-alpha-tocopherol acetate (50 % Vitamin E 60 mg) - 120 mg, Vaccinium 
myrtillus fruit extract - 100 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 50 mg, Ginkgo 

biloba leaves extract - 30 mg, Tagetes erecta flower extract (50 % Lutein 10 
mg) - 20 mg, Calendula officinalis flower extract (50 % Zeaxanthin 2 mg) - 4 

mg, Vitamin A - 3 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3 mg, Riboflavin (Vitamin B2) 
- 3 mg, Thiamine hydrochloride - 2 mg, Sodium selenite (10 % Selenium 40 

mcg) - 0.4 mg, Zinc oxide (25 % Zinc 15 mcg) - 0.06 mg, Cholecalciferol (5 % 
Vitamin D3 15 mcg) - 0 3 mg  Chromium picolinate (20 % Chromium 0 05 mg) 

Gelatin, Microcrystalline cellulose Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 18.07.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Snap Kapsul 3 x 10

Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 80 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves 
dry extract – 60 mg, Zea mays silk extract – 80 mg, Vaccinium myrtillus fruit 
dry extract – 40 mg, Zingiber officinale rhizome extract – 50 mg, Magnesium 

Citrate – 20 mg

Natural Gelatin, Cornstarch	 İlaçsan Medikal Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

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

ifrazat sistemin 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. 

Stapful daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
N-acethyl cysteine- 400 mg, Hedera helix leaf dry extract-30,1 mg; Thymus 

vulgaris herb dry extract-110 mg, Malva sylvestris leaf and flower dry extract-
51,5 mg, Tilia cordata leaf dry extract – 60,7 mg.

Carboxymethylcellulose, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Orance flavour, Deonized water.

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 05.07.2022 Müsbət

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

150 ml) adlı məhsul bəlğəmin ifrazını artırmaq və tənəffüs sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 

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

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

Qeyd:1)Məhsulun buraxılış forması rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə 
ki, məhsulun tərkibində mövcud olan şəkərin miqdarı onun şərbətlərə 

aid olmamasını göst ərir.
2)Məhsulun tərkibini 40 ml-də göstərmək məqsədəuyğun deyildir. Belə 

ki, gün ərzində tövsiyə olunan doza 20 ml-dir. 

Stodrop daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

GABA - 125 mg, L-Glycine - 100 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 4.05 mg, L-
Glutamine - 50 mg, Thiamine HCl (equiv to 0.75 mg Vitamin B1) - 1 mg, 

Vitamin B3 (Niacinamide) - 5 mg, Pyridoxine HCl (equiv. to 0.82 mg Vitamin 
B6) - 1 mg

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sucralose, Orange 
Flavour, Deionized Water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 05.07.2022 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil. 

Stop Pils sorma tablet 3 x 12
Bee Gum (Propolis) (for yellow tablets)-15 mg;Mint Oil (for green tablets)- 7 

mg, Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) (for orange 	
tablets)- 60 mg.

For yellow tablets: Sorbitol (E420), Mentol Flavour, 
Magnesium Stearete (E570b), Lemon Flavour, Honey 

Flavour,Tartrazine,Sucrolose; For green tablets: Sorbitol 
(E420),Menthol Flavour,Magnesium Stearete (E570b),Mint 

Flavour,Colorant Green S, Sucrolose; For orange 	
tablets:Sorbitol (E420),Menthol Flavour, Magnesium Stearete 
(E570b),Orange Flavour, Sunset Yellow FCF Color, Sucrolose .

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Stop Pils(sorma tablet,№ 36 ) adlı  

məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini  yaxşılaşdırmaq və immun 
sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

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



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

Strepline Mint-Menthol sorma tablet 2 x 12 Mint oil - 7 mg Sorbitol (E420), Menthol flavor, Magnesium stearate (E570b), 
Mint flavor, Colorant green S, Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepline Mint-Menthol (Sorma tablet 
№24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil  

Strepline Propolis sorma tablet 2 x 12 Propolis - 15 mg Sorbitol (E420), Menthol flavor, Magnesium stearate (E570b), 
Lemon flavor, Honey flavor, Tartrazine, Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepline Propolis (Sorma tablet 

№24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Strepline Vitamin C sorma tablet 2 x 12 Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 60 mg Sorbitol (E420), Menthol flavor, Magnesium stearate (E570b), 
Orange flavor, Sunset Yellow FCF Color, Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepline Vitamin C (Sorma tablet 

№24) adlı məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Strepmids honey-lemon Sorma Pastil 2 x 12 Menthol 0.2 % - 5.6 mg, Peppermint oil – 2.8 mg Sugar, Maltose Syrup, Flavor of Honey&Lemon, Orange oil, 
Clove oil, Thickening agent, Emulsifier, Food color

Ulutan İlaç Kimya 
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepmids honey-lemon (sorma pastil 

№24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları 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.

Swiss Energy Omega-3 and Multivit Çeynəmə Pastil 60

Vitamin A (as Retinyl acetate) – 600 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 0.63 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 1.13 mcg, 

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 36 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 5 mcg, 
Linseed oil – 172 mg, Vitamin E (as DL-α-Tocopheryl acetate) – 5.4 mg, Biotin 
– 75 mcg, Iodine – 67.5 mcg, Vitamini B2 (as Riboflavin) – 0.63 mg, Vitamini 

B1 (as Thiamine hydrochloride) – 0.5 mg, Alpha Linolic Acid - 78 mg

Maltitols, Suclarose, Water, Bovine gelatine, Citric acid, 
Natural orange flavor, Carotenes, Carnauba wax

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG İsveçrə 15.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Omega-3 and Multivit 

(çeynəmə pastil №60) (Seriya nömrəsi: 113108, istehsal tarixi: 
01.02.2022, son istifadə tarixi: 01.02.2025) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Symbiotic + Kapsul 1 x 10 Saccharomyces cerevisae var. boulardi DCM 27112 – 2.5 x 10⁹ CFU, 
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 – 6 x 10⁹ CFU, Inulin - 50 mg

Crystalline glucose, Capsule (Hydroxypropyl methylcellulose, 
Color:Titanium dioxide) Sensilab LTD Sloveniya 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Symbiotic+ (kapsul, №10) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

Qeyd:1)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

2)İstehsalçı ünvanı düzgün qeyd edilsin.

Tauramed Kapsul 30
Cynara scolymus dried leaves dry extract – 150 mg, Taurin - 150 mg, Silybum 
marianum dried fruits dry extract – 125 mg, Taraxacum officinale dried herb 
and root dry extract – 100 mg, Ademethionine – 100 mg, Hesperidin – 25 mg

Gelatine, Magnesium stearate (E470b), .Silicon dioxide 
(E551), Maltodextrin  

Asterpharma İlaç San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tauramed (kapsul N30) adlı məhsul 
qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Tenderix Tablet 1 Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 08.07.2022 Xitam 

verilən 

Tianshi Fructooligosaccharide (FOS) Şərbət 10 ml x 6 paket
Fructooligosaccharide (Kestose - 4.6 mg, Nystose - 2.1 mg, 

Fructofuranosylnystose - 0.4 mg, Fructose - 1.6 mg, Sucrose - 1 mg, Glucose - 
0.3 mg) - 10.000 mg

ayrıca göstərilməyib Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Fructooligosaccharide 

(FOS)(şərbət,10 ml; paket № 6) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi:EB1102433B , istehsal tarixi:  24.10.2021, son istifadə tarixi:  

23.10.2023)   qəbizlik zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Tianshi Lipid Metabolic Management 
Tea Çay 1.5qx40paket

Herbal gynostemma pentaphyllum - 390 mg, Folium nelumbinis - 390 mg, 
Radix polygoni multiflori - 255 mg, Green tea - 255 mg, Semen cassiae - 210 

mg
yoxdur Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Lipid Metabolic Management 

Tea (çay,1,5 qr filtr paket № 40) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 
JJ1091402K, istehsal tarixi: 14.09.2021, son istifadə tarixi: 

13.09.2023)   lipidlərin metabolizmini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Tianshi Nutrient Super Calcium 
Powder toz 10 x 10 

Isomaltooligosaccharide - 3890 mg, De -fatted milk powder - 3500 mg, 
Zymolitic bone calcium powder (Calcium - 5140 mg/100 g) - 1600 mg, Multi - 

vitamins and Maltodextrin (Vitamin A - 4290 I.U./100 g, Vitamin D 1140 
I.U/100 g, Vitamin C 101 mg/100 g, Ferrum - 3.38 mg/100 g, Maltodextrin - 

33.17 mg) - 45 mg

Non dairy creamer, Cocoa powder, Aspartame, Essence (Milk 
flavor enhancer), Vanillin, Ethyl maltol

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiаnshi Nutrient Super Calcium 
Powder (saşe, toz, № 10 q x 10) (Seriya nömrəsi: AA1110601A , 

istehsal tarixi: 06.11.2021, son istifadə tarixi: 05.11.2023) adlı məhsul 
sümükləri möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Tianshi Slimming Tea Çay 1.5q x 40
Folium Nelumbinis - 525 mg, Semen Cassiae - 300 mg, Oolong tea - 255 mg, 

Rhizoma Alismatis - 180 mg, Folium Ilicis Latifoliae - 105 mg, Radix et Rhizoma 
Rhei - 90 mg, Pericarpium citri reticulatae - 45 mg 

yoxdur Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Slimming Tea( çay,1,5 q ,filtr- 

paket № 40) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:JK1091702B , istehsal 
tarixi:17.09.2021  , son istifadə tarixi: 16.09.2023)   çəkini tənzimləyən 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil

Tianshi Spirulina Kapsul 0.25q x 100 Dried Spirulina powder - 250 mg (Beta - carotene 147 mg/100 g, Protein 46.4 
g/100 g) Gelatin Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Spirulina  (kapsul, №100)  

adlı məhsul (Seriya nömrəsi: CD1100901C , istehsal tarixi: 09.10.2021, 
son istifadə tarixi: 08.10.2023)   immun sisteminin fəaliyyətini 

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

Tianshi Super Calcium Capsules With 
Lecithin Kapsul 0.4q x 18 

Lecithin - 180 mg, Calcium Carbonate (Calcium - 68 mg) - 76 mg, Zymolytic 
bpne calcium powder (Calcium - 40 mg) - 143 mg, Thiamine - 0.08 mg, 

Cyanocobalamine - 0.2 mcg, L - ascorbic acid - 7.2 mg, Taurine - 8 mg, Folic 
acid - 0.024 mg, β-cyclodextrin - 12 mg

Microcrystalline cellulose, Starch, Talc, Magnesium stearate, 
Maltodextrin, Capsule shell (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon 

yellow, Ponceau 4R, Brilliant blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tianshi Super Calcium Capsules With Lecithin 

(kapsul, № 18)  adlı məhsul (Seriya nömrəsi:CA1101501B  , istehsal 
tarixi: 15.10.2021, son istifadə tarixi: 14.04.2023)  beyin 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.

Tianshi Super Calcium Powder With 
Metabolic Factors toz 10q x 10 

Zymolytic Bone Calcium Powder (Calcium - 6380 mg/100 g) - 1600 mg, 
Pumpkin powder - 1700 mg, Isomaltooligosaccharide - 1150 mg, Multi-
Vitamins and Maltodextrin (Vitamin D - 1150 IU/100 g, Vitamin A - 4150 

IU/100 g, Vitamin B1 - 1.29 mg/100 g, Vitamin B2 - 1.3 mg/100 g, Ascorbic 
acid - 120 mg/100 g, Maltodextrin - 32.592 mg) - 45 mg, De-fatted milk 

powder (Phosphorus - 2400 mg/100 g) - 3291.5 mg, 

Cocoa powder, Aspartame Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super Calcium Powder With 

Metabolic Factors (saşe,toz, № 10 q x 10) (Seriya:AB1101201E, 
istehsal tarixi:12.10.2021, son istifadə tarixi:11.10.2023) adlı məhsul 

qanda şəkərin miqdarını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Tianshi Vitality Softgels Kapsul 0.8q x 30 Wheat plumule oil (Vitamin E - 4.52 mg, Linoleic acid - 458.4 mg, Linolenic 
acid - 60 mg) - 522.92 mg, Lecithin - 276.93 mg, β-carotene - 0.15 mg Gelatin, Glycerin, Titanium dioxide, Sunset yellow Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Vitality Softgels (kapsul, 

№30) adlı məhsul(Seriya nömrəsi:CI1092301B , istehsal tarixi: 
23.09.2021, son istifadə tarixi:22.09.2023 )   immun sistemi 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Tonorex Calcium D3 / Tonorex 
Kalsium D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml Calcium carbonate (eq to Calcium - 200 mg) - 500 mg, Cholecalciferol - 0.005 

mg
Fructose, Purified water, Banana flavour, Xanthan gum, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. Sella 

S.r.l
İtaliya 08.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonorex Calcium D3 / Tonoreks 
Kalsium D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 120 ml) adlı  məhsul(Seriya 
nömrəsi: 032061 , istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə tarixi: 

01.05.2023)    kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

TonziFar Daxilə qəbul üçün məhlul-
sprey 30 ml

Beta-glucan – 2 mg, Ferrous lactate – 0.5 mg, Mentha piperita leaves dry 
extract – 7 mg, Rubus idaeus fruit dry extract – 5 mg, Propolis dry extract – 4 

mg
Potassium sorbate, Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 06.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TonziFar (daxilə qəbul üçün məhlul-
sprey, 30 ml) adlı məhsul tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin

Tormak Şərbət 100 ml

Tanacetum vulgare flower liquid extract – 13.8 ml, Cucurbita pepo seed liquid 
extract – 11.5 ml, Centaurium umbellatum herb liquid extract – 4.6 ml, Cassia 
acutifolia leaf liquid extract – 4.6 ml, Achillea millefolium herb liquid extract – 

4.6 ml, Matricaria chamomilla flower liquid extract – 3.45 ml, Syzygium 
aromaticum flower bud liquid extract – 3.45 ml

Sucrose, Glycerin, Citric acid, Pectin, Sodium benzoate, 
Distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 01.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tormak (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun 

olaraq tərtib edilməsi zəruridir



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

Tosril Şərbət 120 ml Focus & Rulz Healthcare 
(PVT.) LTD Pakistan 08.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Caspian Consulting and Trading MMC” - nin  06.07.2022 il tarixli № 
321555 saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın  “Focus & 
Rulz Healthcare (PVT.) LTD” şirkətinin istehsalı olan  TOSRİL (şərbət, 

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, məhsula dair sənədlər toplusu Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-nın tələblərinə uyğun olaraq təqdim olunmamışdır və  

ərizəçiyə 2 dəfə göndərdiyimiz sorğu məktublarının cavabları  
qənaətbəxş hesab olunmamışdır.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 
hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 

üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab 
olunmur.

Triade® Krem gel 100ml

Aqua - 79.637%, Caprylic/Capric Triglyceride - 6%, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil - 3%, Cetyl Alcohol - 2.8%, Propylene Glycol - 1.78%, Caffeine - 

1%, Diosmin -  0.9%, Troxerutin - 0.9%, Ceteareth-12 - 0.6%, Ceteareth-20 - 
0.6%, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - 0.5%, Mentha Piperita 

Oil With Limonene 0.01% and Linalool 0.0025% - 0.5%, Menthol - 0.5%, 
Hesperidin - 0.3%, Triethanolamine - 0.25%, Imidazolidinyl Urea - 0.2%, 

Methylparaben - 0.12%, Disodium EDTA - 0.1%, Sodium Dehydroacetate -  
0.1%, Ethylparaben - 0.096%, Propylparaben - 0.078%, Calendula Officinalis 
Extract - 0.0165%, Chamomilla Recutita Extract - 0.0165%, Butylparaben - 

0.006%

Ayrı geyd edilməyib Omikron Italia S.r.l., İtaliya 22.07.2022 Müsbət

     Ekspertizaya təqdim olunmuş “Triade®, krem-gel, 100 ml, tubda, 
karton qutu qablaşmada” adlı məhsul aşağı ətraflarda venoz-limfatik 
çatışmazlıqlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 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 25.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trival (kapsul, №30) (Seriya:20211, 
İstehsal tarixi:01.04.2022, Son istifadə tarixi:01.04.2025) 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.

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Ultra Vitamin C Fizz Fışıldayan tablet 900mq Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 900 mg, Zinc  (as Zinc Citrate Trihydrate 16.2 
mg) - 5 mg

Citric acid, Sorbitol, Sodium Bicarbonate, Natural Orange 
Flavour, Redbeet Powder, Sucralose, Maize strach, 

Betacarotin Lucarotin CWD/Y, (NAT) Juicy Orange Flavour 	

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd 

üçün)
Böyük Britaniya 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin C Fizz (fışıldayan tablet 

№20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Uncaston 600 toz №  20
N-acetylcysteine - 600 mg;  Bromelain from pineapple 2500 GDU/g( Ananas 

comosus (L.) Merr, stipes) - 150 mg; Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 300 mg, 
Vitamin C (as Sodium L-ascorbate) – 200 mg

xylitol, maltodextrins, isomalt, flavor, fructose,  orange  juice 
powder,  silicon dioxide, sucralose, red beets.	

	 Erbozeta S.p.A. San-Marino 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uncaston 600(saşe № 20) adlı  

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

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

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

Qeyd:1) Yararlıq müddəti rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının 
təqdim etdiyi  sənədlərə əsasən;

         2) "Paket" sözü "saşe" ilə əvəz olunsun!

Uranova Kapsul 3 x 10
Vaccinium macrocarpon fruit extract - 300 mg, Arctostaphylos uva ursi leaf dry 
extract -  250 mg, Solidago virgaurea herb dry extract - 150 mg, D-Mannose - 

100 mg
Corn starch, Natural Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik 

Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 07.07.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda istehsalçının adı və ünvanl düzgün qeyd 

edilsin.

Urodep Kapsul 30
Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 150 mg, Ortosiphon stamineus 

folium dry extract - 100 mg, D-Mannose - 100 mg, Lespedeza capitata herb dry 
extract - 100 mg, Centaurium erythraea herb dry extract - 18 mg

Gelatin, Maize starch, Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urodep (kapsul, №30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat 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.

Urogold Kapsul 2 x 15
Vaccinium macrocarpon (Cranberry) extract 10% proanthocyanins - 250 mg 

(25 mg proanthocyanins), D-mannose - 50 mg, Lactobacillus acidophilus 
LA02+Bifidobacterium animalis lactis BSO 1 - 0.8 x 10⁹ CFU, Inulin - 30 mg

Magnesium salts of fatty acids, Gelatin, Red Iron oxide Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urogold (kapsul № 30) adlı məhsul 
sidik-cinsiyyət 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. 
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Uromidol Damcı 20ml

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 08.07.2022 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

Uros10 Kapsul 1
Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 20 mg, Equisetum arvense herb dry 

extract - 45 mg, Betula pendula leaf dry extract - 60 mg, Vaccinium vitis-idaea 
leaf powder - 30 mg, Mentha piperita leaf powder – 50 mg

Corn starch; Capsula shell: gelatin, glycerine, water Herba Flora MMC Azərbaycan 30.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uros10 (Kapsul N60) adlı məhsul sidik-
ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun 
olaraq tərtib edilməsi zəruridir.

Urozed Kapsul 3 x 10 Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 250 mg, Arctostaphylos Uva Ursi leaf 
dry extract - 80 mg, L-Ascorbic Acid - 50 mg Calcium stearate, Lactose, Natural gelatin

Sunmed İlaç Kozmetik 
ve Gıda Ürün San.ve 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 01.07.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Valuzim Şərbət 150 ml

Mix of enzymes (Amylase - 12 mg, Protease - 3.8 mg, Glucoamylase - 2 mg, 
Lipase - 0.46 mg, Cellulase - 3.6 mg, Lactase - 6 mg, Pectinase (w/Phytase) - 
0.94 mg) - 60 mg, Chamomille (Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 

100 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits dry extract - 90 mg, Anise 
(Pimpinella anisum) fruits dry extract - 25 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Citric acid, Flavor ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 05.07.2022 Müsbət

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

nömrəsi: 20210; İstehsal tarixi: 01.04.2022; Son istifadə tarixi: 
01.04.2025)adlı məhsul mədə-bağırsaq 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

VegaGERD məhlul 20 x 10ml

Hydroxy propyl methylcellulose Е464 - 1.211%, Potassium Citrate Е332 (ii) – 
0.986%, Undaria (Undaria pinnatifida) and Fucus (Fucus vesiculosus), tit. 70% 

of fucoidans - 0.493%, Citric acid Е3З0 – 0.2З5± х to рН, Aloe acetypol 
powder SD 2025 (Aloe vera (L.) Burm. f., lnnеr gel) - 0.197%, Flavour (vanilla 
taste) – 0.160%, Potassium sorbate Е202 - 0.099%, Sodium benzoate Е211 - 

0.099%, Magnesium carbonate Е504 (ii) - 0.099%, Xanthan gum Е415 - 
0.082%, Flavour (orange taste) - 0.030%, Sucralose Е955 - 0.024%, Water - 

96.286%

Ayrı geyd edilməyib Labomar SPA İtaliya 20.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “VegaGERD, məhlul, 10 ml,  stik-
paketlərdə N20, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul qastro-ezofageal 

reflüks simptomlarının aradan qaldırılması üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Maqnezium Sitrat və P-5-P 
(Vitamin B6) Tablet 60 Magnesium salts of citric acid (Magnesium citrate) (Magnesium - 200 mg) - 

1250 mg, Pyridoxal 5`- phosphate (Vitamin B6 - 5 mg)  - 7.3 mg Cellulose (E 460), Magnesium salts of fatty acids (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Maqnezium Sitrat və P-5-P 

(Vitamin B6) (tablet №60) adlı məhsul maqnezium mineralı və B6 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Vigrix Turbo Kapsul 1

L-arginine - 130 mg, Saw palmetto (Serenoa repens) fruit dry extract - 80 mg, 
Hawthorn (Crataegus sp.) fruit dry extract - 80 mg, Ginkgo biloba leaf dry 

extract - 80 mg, Epimedium sp. leaf dry extract - 25 mg, Panax ginseng root 
dry extract - 30 mg, Ginger (Zingiber officinalis L.) rhizome extract - 50 mg, 

Zinc gluconate - 7.5 mg, Astaxanthin - 2 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Gelatin, Red iron oxide
Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 06.07.2022 Müsbət

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

məhsul kişilərdə cinsi zəiflik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

Violas Deep Lido inyeksiya üçün gel 1x2ml

Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Lidocaine hydrochloride - 3mg/ml, 
Sodium chloride - 7.6mg/ml, Sodium phosphate monobasic dihydrate - 

0.78mg/ml, Sodium phosphate dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, Purified water 
qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 20.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Violas Deep Lido, inyeksiya üçün gel, 
2ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşma” adlı 

məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Violas Ultra Lido inyeksiya üçün gel 1 x 2 ml

Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Lidocaine hydrochloride - 3.2mg/ml, 
Sodium chloride - 7.6mg/ml, Sodium phosphate monobasic dihydrate - 

0.78mg/ml, Sodium phosphate dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, Purified water 
qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 20.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Violas Ultra Lido, inyeksiya üçün gel, 
2ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşma” adlı 

məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Vita Shams ekstra Kapsul 3 x 10

Magnesium oxide-80 mg; Vitamin A( as Retinyl palmitate)- 0, 25 mg; Vitamin 
B2(as Riboflavin)- 1,40 mg; Beta glucan- 1,20 mg; Vitamin 

B12(Cyanocobalamin) - 0,0025 mg; Vitamin B5( as Calcium  pantothenate)- 
6,0 mg;  Vitamin B3(Niacin as Nicotinamide)- 10,0 mg; Vitamin B9( Folic acid)-
0,20 mg; Biotin(as D-biotin)- 0,05 mg; Vitamin C(as L-ascorbic acid)- 80,0 mg; 
Vitamin D3(Cholecalciferol)- 0,01 mg; Vitamin E( as DL- α- Tocopheryl acetate)- 

12,0 mg; Vitamin K(Phytomenadione)- 20 mg; Selenium(as Sodium selenite- 
0,025 mg; Calcium(as Trialcium phosphate)- 100 mg; Iodine( as Potassium 

iodide)- 0,10 mg; İron(as Ferrous sulfate)- 17,0 mg; Molybdenum(as Sodium 
molybdate)- 0,015 mg; Zinc (as Zinc sulfate)- 6,0 mg. 

Calcium stearate, Lactose,Gelatin(capsula shell) Verteks MMC Ukrayna 08.07.2022 Müsbət

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitalife Kids toz 20

Vitamin C  (as Ascorbic acid)  - 100 mg, Sambucus nigra flos extract -10 mg, 
Copper (as Copper gluconate)  – 900 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 

İU/5 mcg, Vitamin A(as Retinyl Palmitate)– 120 mcg/ RE,  Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 1,2 mg, Selenium( as Sodium selenate) – 30 mcg, 

Folic Acid – 150 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)– 2.5 mcg.

	
Maltodextrin, Red Fruit Flavour, Sodium bicarbonate( E/500),  

Citric Acid (E330), Sucralose( E955) 	

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 22.07.2022 Müsbət

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

məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə 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.



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

Vitaminoftalmina A Göz məlhəmi 5g Vitamin A, palmitate - 50000IU Anhydrous lanolin - 16.7mg, White petrolatum q.s. 1g
Lusomedicamenta 

Sociedade 
Tec.Farmaceutica S.A. 

Portuqaliya 19.07.2022 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Vitaminoftalmina A, göz məlhəmi, 
5g,  tubda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul gözdə quruluq və göz 
ətrafındakı zədələnmə zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Vitapex Şərbət 200 ml

Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 16 mg, Vitamin B5 (as 
Calcium pantothenate) - 6 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) - 3.6 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrocloride) - 1.1 mg, B12 (as 

Cyanocobalamine) - 2 mcg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 1 mg, Vitamin 
A (as Retinyl palmitate) - 400 mcg (1333 IU), Folic acid - 150 mcg, Selenium 
(as Sodium selenite) - 55 mcg, Vitamin B7 (as D-Biotin) - 50 mcg, Vitamin K1 
(Phytomenadione) - 45 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 6.25 mcg, Zinc (as 

Zinc gluconate) - 3.75 mcg

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

Sunmed İlaç Kozmetik 
ve Gıda Ürün San.ve 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 15.07.2022 Müsbət

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

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

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

Vitarest Baby Şərbət 150 ml

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

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

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

Glycerol, Sugar, Tween 80, Xanthan gum, Sucralose, Citric 
acid, Tutti-frutti flavor, Saccharine, Linseed oil, Sodium 

benzoate, Deionized water

Pharma Standart İlaç 
Medikal 

Koz.Gıda.San.Tic. 
Limited Şirketi

Türkiyə 21.07.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Vitaspar Şərbət 150 ml

L-Ascorbic acid – 60 mg, Thiamine Hydrochloride – 1 mg, Riboflavin – 1.6 mg, 
Nicotinamide – 12 mg, Calcium D- Pantothenate – 4 mg, Pyridoxine 

Hydrochloride – 1 mg, Folic acid – 160 mcg, Cyanocobalamin – 2 mcg, Retinol 
acetate – 266 mcg, Cholecalciferol – 10 mcg, D-alpha-tocopherol acetate – 

110 mcg

Sucralose, Sodium benzoate, Potasssium sorbate, Citric acid, 
Xanthan gum, Deionized water, Tutti-frutti flavor

Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaspar  (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Vitix Tablet 2 x 15 Melon extract - 10 mg, Vitamin E - 10 mg ET, Vitamin C - 40 mg, Vitamin B9 - 
100 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Copper - 1 mg, Selenium - 40 mcg, Zinc - 5 mg

Cellulose microcrystalline, Tricalcium phosphate, Magnesium 
stearate, Maltodextrin support, Hydroxypropylmethylcellulose 

/ cellulose microcrystalline / acetylated Mono- and 
Diglycerides, Titanium dioxide /iron oxide / Chlorophyllin 

copper complex

PHYTEO LABORATOIRE 
(ACM Laboratoire 

Dermatologique üçün)
Fransa 30.06.2022 Müsbət

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

antioksidant təsirli bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

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

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

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Vitrulz Tablet içərisində 30 
tablet

Glucosamine sulphate(with Potassium chloride)- 750 mg, Chondriotin Sulphate 
Sodium- 650, 400 mg.

Talcum, Primojel, Avicel 102, PVP K-30, Starch, Magnesium 
Stearate.

Focus & Rulz Healthcare 
(PVT.) LTD Pakistan 21.07.2022 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkib haqqında sənədə əsasən;

2)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun 
olaraq  qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatın  eskizləri ekspertizaya 

təqdim olunmamışdır;
3)Saxlama temperaturu rəyə uyğun olaraq göstərilsin, Azərbaycan 
Respublikasının yerləşdiyi klimatik zonasının şəraitlərinə əsasən.

Voltra Fill inyeksiya üçün gel 10 ml
Cross-linked Hyaluronic Acid (HA) - 20mg/ml, Sodium Chloride - 7.6mg/ml, 
Sodium phosphate monobasic dihydrate - 0.78mg/ml, Sodium phosphate 

dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, Purified Water QS 10ml
Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 26.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Voltra Fill, inyeksiya üçün gel, 10ml, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 
kosmetologiyada dəri korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Warson Şərbət № 1,100 ml,
Calendula officinalis flower  liquid  extract – 1,5 ml; Carum carvi  fruit  liquid  
extract – 1,5 ml; Thymus serpyllum herb  liquid  extract – 1,5 ml; Althaea 

officinalis root  liquid  extract – 1,5 ml

Sucrose, Sodium benzoate , Potassium sorbate, Glycerol, 
Citric  acid , Xantan gum,  Raspberry  juice  concentrate,  

Purified water excipient
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.07.2022 Müsbət

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

uşaqlarda qurd invaziyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddələr ilə 
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.

Whey Amino Gold Tablet 325 Protein (Whey Protein Concentrate – 79%, Whey protein hydrolysate - 10%) -
14 g, BCAA -3100 mg

Dicalcium phosphate (stabiliser), Silicion dioxide, Magnesium 
stearates

Anona GmbH (for Body 
Attack Sports Nutrition 

GmbH Co.KG)
Almaniya 13.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Amino Gold  (tablet №325) 
(Seriya nömrəsi: L03 , istehsal tarixi: 01.02.2022, son istifadə tarixi: 

01.02.2024) 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 dərman 

vasitəsi deyil



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

Xolibron Kapsul 3 x 10

Gamma-aminobutyric acid (GABA) – 150 mg, Choline chloride 50% (equiv. to 
37.3 mg Choline) – 100 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 60 mg, L-glycine – 

100 mg, L-glutamine – 100 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 4 mg, Vitamin B3 
(Niacinamide) – 15 mg, Pyridoxine HCl (equiv. to 5.2 mg Vitamin B6) – 6.333 

mg, Cyanocobalamine (equiv. to 5 mcg Vitamin B12) – 0.005 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Capsule 
(qsq 100 Gelatin, 1.2 % Red iron oxide, 0.2% Yellow iron 

oxide)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Ştd 
Türkiyə 04.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xolibron (kapsul N30) adlı məhsul 
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: “Qablaşdırma forması” hissəsində texniki səhvə yol verildiyi üçün 

rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Xoserol D3 Tablet 30 Vıtamın D3 - 1000 IU Polivinyl pyrrolidone, Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 19.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xoserol D3 (tablet №30) adlı məhsul 
D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Zeden D3 Damcı 30 ml İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.07.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

	
          Fiziki şəxs Nərmin Muradova Mirzəbala qızı tərəfindən 

04.05.2022-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan 
ZD 0577 seriyalı Zeden D3 (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 D3 
vitamininin miqdari təyinatı Vitamin D3 -- 37800 IU (25.2%) müəyyən 
edilmişdir ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərə (150000 IU (75 - 

110%)) uyğun deyildir.	
       Bundan başqa, məhsulun tərkibində olan vitamin D3-ün dozası 

bütün sənədlərdə 30 ml-də göstərilsə də, tərkibə aid sənəddə bu doza 
10 ml üçün verilmişdir.	

      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.

Zedora Plus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50 000 IU Olive oil

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 08.07.2022 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Zincomax Şərbət 150 ml
Beta glucan – 100 mg, Ascorbic acid – 100 mg, Selen (as Sodium selenite) – 

25 mcg, Zinc sulphate – 5 mg	

Sucrose, Sodium benzoate, Potasssium sorbate, Citric acid, 
Glycerol, Xanthan gum, Orange juice concertrate, Purified 

water	
	

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.07.2022 Müsbət

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

məhsul immun 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.

Zinofen FM Kapsul 3 x 10
Coenzyme Q10 - 100 mg, L-Carnitine - 200 mg, L-Arginine - 150 mg, 

Magnesium oxide - 100 mg, D-alpha tocopheryl acetate - 30 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 5 mg

Corn starch, Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik 
Gıda Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinofen FM (kapsul №30) adlı məhsul 
amin turşu, vitamin və vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Zintox Tablet 2 x 15

Ginger (Zingiber officinale) root powder - 250 mg, Blackcurrant (Ribes nigrum) 
fruit powder - 100 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) leaves powder - 100 mg, 
Lemon balm (Melissa officinalis) leaves powder - 30 mg, Magnesium oxide - 

100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium stearate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 14.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zintox (tablet, №30) (seriya:20294, 
istehsal tarixi:01.05.2022, son istifadə tarixi:01.05.2025) adlı məhsul 
ürəkbulanma və qusma halları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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


	Hesabat

