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

Aceve-D3 məhlul 30 ml Vitamin A - 320 mcg, Vitamin D - 10 mcg
Aqua, Glycerine, Sodium 
benzoate, Orange aroma, 

Sweetener

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aceve-

D3 (məhlul, 30 ml) adlı məhsul A və D vitaminlərinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilənə uyğun 
olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində tərkibə aid 
məlumat verilən hissədə "hər 1 ml damcının tərkibi" 
ifadəsinə tərkibə aid sənədə əsaslanaraq düzəliş 
edilməsi və bu ifadənin "hər 1 ml-nin tərkibi" kimi 

dəyişdirilməsi, BFMQƏ ifadəsinin istehlakçı tərəfindən 
daha aydın başa düşülməsi üçün " Bioloji fəallığa malik 

qida əlavəsi" şəklində yazılması zəruri hesab olunur.

Actipar Tablet 3 x 10
Artemisia absinthium - 50 mg, Zingiber officinalis 

extract - 50 mg, Clove extract - 25 mg, Juglans nigra 
extract - 50 mg

Maltodextrin, Magnesium 
stearate Deva Company Türkiyə 19.07.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

Actipar (tablet № 30) adlı məhsul antiparazitar 
müalicəvi xüsusiyyətə malik olan bitki mənşəli preparat 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir.Həmçinin,məhsulun tərkibində  Artemisia 

cinslərinə aid olan  acı yovşan bitkisi mövcuddur, bu da 
ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 

“Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə 
əsasən BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan 

olunan bitkilərin siyahısına daxildir.

Actipar Şərbət 100 ml
Artemisia Absinthium - 25 mg, Zingiber officinalis - 20 
mg, Cloves extract - 15 mg, Juglans nigra extract - 10 

mg

Aqua, Sorbitol, Mint oil, 
Potassium sorbate Deva Company Türkiyə 19.07.2019 Mənfi

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

müalicəvi xüsusiyyətə malik olan bitki mənşəli preparat 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir.Həmçinin,məhsulun tərkibində  Artemisia 
cinslərinə aid olan  acı yovşan bitkisi mövcuddur, bu da 

ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 
“Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə 
əsasən BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan 

olunan bitkilərin siyahısına daxildir.

Adeves toz 1 Fructose – 2000 mg, L-Carnitine – 900 mg, Acetyl L-
Carnitine – 400 mg, Zinc – 10 mg, Selenium – 50 mcg

Maltodextrin, Citric acid, 
Sodium bicarbonate

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 30.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Adeves (toz, saşedə № 30) adlı məhsul kişilərdə 
reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Afrika şiri Kapsul (1 x 10)

Rhodiola rosea - 30 mg, Cranberry (10% Arbutin) - 100 
mg, Epimedium sp. - 50 mg, Panax ginseng (10 % 

Ginsengosid) - 100 mg, Schisandra chinensis - 100 
mg, Guarana - 40 mg, Zinc monohydrate - 15 mg

Hidroxypropylmethylcellulose, 
Monostarch phosphate

Bitkizane Bitkisel və  Sağ Ürn. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy 
aldığı üçün

Akva Maris Bebi məhlul 50 ml Sea water 27% Purified water Jadran-Galenski Laboratorij 
d.d Xorvatiya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Bebi (50 ml 
sprey, dəmir balonda №1), adlı məhsul uşaqlarda 

burun böşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün, 
kəskin və xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və 
soyuqdəymənin profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan 

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



Akva Maris Norm məhlul 150 ml Sea water 27 % Purified water Jadran-Galenski Laboratorij 
d.d Xorvatiya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Norm (150 
ml sprey, dəmir balonda №1), adlı məhsul burun 

böşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün, kəskin və 
xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və 

soyuqdəymənin profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Akva Maris Norm məhlul 50 ml Sea water 27 % Purified water Jadran-Galenski Laboratorij 
d.d Xorvatiya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Norm (50 ml 
sprey, dəmir balonda №1), adlı məhsul burun 

böşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün, kəskin və 
xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və 

soyuqdəymənin profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Baby Sprey 150 ml Maris salt - 30-33ml Aqua Aurena Laboratories AB İsveç 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Baby (150ml 
sprey, dəmir balonda), adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki 
xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin 

profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Akvalor Forte Sprey 150 ml Maris salt 70-77 g/l Aqua YS LAB Fransa 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Forte (150ml 
sprey, dəmir balonda), adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki 
xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin 

profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Akvalor Forte Sprey 150 ml Maris salt 70-77 g/l Aqua Aurena Laboratories AB İsveç 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Forte (150ml 
sprey, dəmir balonda), adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki 
xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin 

profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Akvalor Forte Mini Sprey 50 ml Maris salt - 70-77 ml Aqua YS LAB Fransa 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Forte Mini (50ml 
sprey, dəmir balonda), adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki 
xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin 

profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Akvalor Soft Sprey 150 ml Maris salt - 30-33 ml Aqua YS LAB Fransa 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Soft (150ml 
sprey, dəmir balonda), adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki 
xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin 

profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Akvalor Soft Sprey 150 ml Maris salt - 30-33 ml Aqua Aurena Laboratories AB İsveç 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Soft (150ml 
sprey, dəmir balonda), adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki 
xəstəliklərin kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin 

profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Akvenol Tablet 5

Lactose - 125 mg, Saccharum - 125 mg, Amylum of 
Solani - 112.5 mg, Acidum nicotinicum - 40 mg, Acidum 
ascorbinicum - 25 mg, Rutin - 20 mg, Quercetinum - 20 

mg

Carboxymethyl cellulose 
E466, Calcium stearate E470, 

Aerosil E551
İTŞ Farmakom MMC Ukrayna 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

AKVENOL(tablet № 50) adlı məhsul  bəzi vitamin və 
bioflavonoidlərin əlavə mənbəsi 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.



AltaDe 3 Damcı 10 ml Vitamin D (as cholecalcopherol) - 10 mcg Medium chain tryglycerides Pharmanova d.o.o Serbiya 18.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən AltaDe 

3 (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.

Aneta Şərbət 120 ml
Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea 
officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb 

extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerol, Sucralose, 

Citric acid, Purified water 

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aneta (şərbət 120 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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.

Angel Fish Baby Şərbət 150 ml

Fish oil - 1200 mg, DHA - 180 mg, EPA - 216 mg, 
Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 7.4 IU, Vitamin A - 1332 

IU, Vitamin D3 - 100 IU, Folic acid - 50 mcg, Vitamin 
B12 - 0.7 mcg

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

Guar gum, Sucarlose, 
Glucose, Polysorbate - 80, 

Purified water

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 19.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Angel Fish baby (şərbət 
150 ml) adlı məhsul doymamış yağ turşuları və bəzi 

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 

dərman vasitəsi deyil. 

Anivar Tablet 3 x 10
Glucosamine hydrochloride - 500 mg, Chondroitin 
sulfate - 100 mg, Methylsulfonylmethane - 400 mg, 

Vitamin D3 - 100 IU, Hyaluronic acid - 1.75 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ufron 

(şərbət 100 ml) adlı məhsul oynaqların fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «farmakoloji qrup», 
«farmakoloji xüsusiyyət», «xəstələrin istifadəsi üçün 

təlimat vərəqəsi» , «aptekdən buraxılma şərti», « 
resept əsasında buraxılır» ifadələrinin götürülməsi və 

və istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər»inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması zəruridir. 

Anti-Helmint Kapsul 2
Pumpkin oil - 100 mg, Poley oil - 100 mg, Trilobed Sage 

oil - 100 mg, Valeriana oil - 50 mg, Clove oil - 50 mg, 
Chamomille oil - 50 mg, St.Jonhs Wort oil- 50 mg

göstərilməyib
Nurs Lokman Hekim Gida 
Bitki ve Botanik Med. San. 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 18.07.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Anti-

Helmint(kapsul № 30) adlı məhsul antiparazitar 
farmakoloji xüsusiyyətə malik olan bitki mənşəli 
preparat  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Dosyeda köməkçi maddələr 
haqqında heç bir məlumat təqdim olunmamışdır. 

Həmçinin,məhsulun tərkibində  Artemisia cinslərinə aid 
olan  acı yovşan bitkisi mövcuddur, bu da ki, 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 
“Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə 
əsasən BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan 

olunan bitkilərin siyahısına daxildir.

Anti-Nevrin Tablet 3 x 10

Passiflora incarnata above ground extract - 150 mg, 
Melissa officinalis leaf extract - 125 mg, Valeriana 

officinalis root extract - 100 mg, Hypericum perforatum 
above ground extract - 80 mg, Magnesium sulphate - 

75 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Melatonin - 1 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anti-

Nevrin (tablet, № 30) adlı məhsul  MSS-nin 
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:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq 

yazılsın.



Anti-Simbioz Şərbət 100 ml

Pumpkin seed extract (Cucurbitae semen) – 300 mg, 
Orange Peel Extract (Citrus sinensis) – 100 mg, 

Eucalyptus leaf extract – 100 mg, Walnut shell extract 
(Juglans nigra) – 100 mg, Grapefruit extract – 30 mg, 

Peach leaf extract – 20 mg

Deionized water, Tuttifrutti 
aroma, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Xanthan gum

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozamtik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 24.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anti-
Simbioz (şərbət 100 ml) adlı məhsul qurd invaziyaları 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

qeyd: istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər»inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması, bu qaydanın "Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər" 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir

Ata-Bronx Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althaea 
officinalis root extract - 85 mg, Plantago lanceolata leaf 

extract - 45 mg, Zinc sulphate - 12.7 mg (equivalents 
5.14 mg Zinc)

Ascorbic acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, 

Citric acid monohydrate, 
Glycerine, Xanthan gum, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 01.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ata-
Bronx (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul 

bəlğəmin ifrazını asanlaşdıran və öskürəyi 
yüngülləşdirən vasitə kimi  tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd: Məhsulun tərkibində olan bu bitki mənşəli 
inqredientlərin adları azərbaycan dilinə düzgün yazılsın: 
Kəklikotunun yerüstü hissəsinin ekstraktı, Lansetşəkilli 

bağayarpağın yarpağının  ekstraktı.

Aurobrin Kapsul 2

GABA - 150 mg, Ginkgo biloba - 40 mg, L-5 
hydroxytryptophan - 30 mg, İnositol - 100 mg, Vitamin 

B2 - 5 mg, Vitamin B3 - 30 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 
Vitamin B12 - 6 mcg, Folic acid - 400 mcg

Mcc E460, Gelatine Rad Gida Laborotuvari ve İlaç 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 29.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

AUROBRİN(kapsul № 30) adlı məhsul beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil.

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

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

Water, Glycerin, Sodium 
carboxymethylcellulose, 

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

Magnesium stearate

Farmalink S.L İspaniya 18.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Bemory Kids / Bemori Uşaqlar Üçün (oral məhlul 

№10ml x 10) adlı məhsul beyin fəaliiyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyilə

Qeyd: yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin( 4 
yaşdan).

BeriMax / BeriMaks Kapsul (2 x 10) Activated charcoal, powder - 250 mg, Simethicone - 50 
mg

Magnesium stearate (E572), 
Capsule shell (İron oxide black 
E172, Titanium doxide E171, 

Gelatin (bovine)) 

Nutra Swiss Bio İsveçrə 01.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
BeriMax / BeriMaks (kapsul, №20) adlı məhsul 

bağırsaqda meteorizm simptomlarını aradan qaldırmaq 
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 qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
yazılsın, əks halda simetikonun dozası BFMQƏ-lər 

üçün uyğun gəlm ir.



Bigflor toz 10 x 2 q

Probiotic mixed (3 × 10⁹ CFU/day) (Bifidobcterium 
bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
animalis sups.lactis, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus paracasei, Streptococcus thermophilus) - 
200 mg, Inulin - 140 mg

Oligosaccharide, 
Fructooligosaccharide, Citrus 

flavored
Bıfıdo CO,LTD Cənubi Koreya 24.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bigflor (toz, saşedə 2 q, 
№10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 

üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik 

qida əlavəsi) qeyd edilm əsi zəruridir.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı 
ölkənin adında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Bigflor Kapsul 1 Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 11.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“BioHerbalBaku” MMC-nin 19.05.2019-cu il  tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin“Nuvita 

İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 
Bigflor (kapsul, № 10) adlı məhsulun  dərman 

vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair keçirilmiş 
müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 
məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator 
ekspertizanın nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. 

Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici 
görünüşü sarımtıl rəngli iki hissəli kapsul; tərkibi 

sarımtıl rəngli toz (normativ sənədlərə əsasən ağ rəngli 
kapsul), orta çəkisi 0.4603 q (0.52-0.58 q); tərkibi 

0.3819 q (normativ sənədə uyğun deyildir) olaraq aşkar 
edilmişdir. 

Həmçinin,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 3.3.2 
bəndinə əsasən adı çəkilən məhsulun istehsalçısına 

(Koreya Respublikasının“Bıfıdo Co.Ltd.”) dair GMP və 
ya HACCP sertifikatlarının təqdim edilməyib.Bundan 
başqa, yuxarıda adı çəkilən qaydanın 5.8.1 bəndinə 

əsasən qablaşma üzərində istehsalçının adı, yerləşdiyi 
ölkə, ünvanı qeyd edilm əyib.

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.



Bilarin məhlul 30 ml

Liquid hydroglycerin extract of propolis (standardized to 
12 mg/ml of polyphenols) – 15 mg, Dry extract of the 

talus of Iceland Moss (Cetraria Islandica) 
(standardized to 30 % polysaccharides) – 6 mg, N-

acetylcysteine – 1.5 mg

Purified water, Glycerol, 
Honey, Potassium sorbate, 
Spearmint aroma, Xanthan 

gum

Esensa d.o.o Serbiya 16.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bilarin 

(məhlul 30 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları 
xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd: qablaşma üzərində “ dərman vasitəsi deyil” 
ifadəsinin əlavə olunması zəruridir



Bioglucan Şərbət 150 ml Beta glucan - 80 mg, Vitamin C - 40 mg, Selenium  - 30 
mcg, Vitamin E - 8 mg, Zinc - 6 mg

Water, Citric acid 
monohydrate, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Orange flavour, Xanthan gum, 

Sucralose, Glucose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bioglucan (şərbət, 150 ml)  adlı məhsul  immun sistemi 
gücləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd:Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndinin  

rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"xəbərdarlıq" bölməsində qeyd edilən "3 yaşdan kiçik 
uşaqlara həkim təyinatı olmadan vermək olmaz" 

yazısının "3 yaşdan kiçik uşaqlara həkim məsləhəti 
olmadan vermək olmaz" yazısı ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" yazısının qeyd edilməsi zəruridir

C-4 Original toz 195 q

Beta alanine - 1600 mg, Micronized creatine 
monohydrate - 1500 mg, Arginine alpha-ketoglutarate - 

1030 mg, N-acetyl-L-tyrosine - 200 mg, Caffeine 
anhydrous - 150 mg, Vitamin C - 37.5 mg, Pyridoxal 5-
Phosphate (Vitamin B6) - 0.83 mg, Folic acid- 10 mg, 

Methylcobalamin (Vitamin B12) - 125 mcg, Niacinamid - 
 1.5 mg

Citric acid, Silicon dioxide, 
Polydextrose, Flavor, Calcium 

silicate, Acesulfame 
potassium, Sucralose, Allura 

red, 

Cellucor Belçika 19.07.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən C-4 
Original (toz, 195 q) adlı  məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

vasitə olub, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert 
Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 

olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman 
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-
in tələblərinə əsasən  tərkibində olan  B12 vitaminin 
dozası (125 mcg - 1 porsiyada) gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini (9 mcg) aşır. Deyilənləri 

nəzərə alaraq məhsul  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərm an vasitəsidir.

Həmçinin, qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda  
göstərilən dozalar, istehsalçının təqdim etdiyi tərkib 

haqqında  sənəddə götərilənlərlə  uyğunlaşm ır.

Qeyd:məhsulun istehsalçısı kimi Belçika göstərildiyi 
halda, bu şirkətin həm in ölkədə ünvanı qeyd edim əyib.



Calci Balans Tablet 3 x 10
Calcium citrate - 800 mg, Magnesium oxide - 150 mg, 
Cholecalciferol – 10 mcg, Zinc oxide – 5  mg, Vitamin 

K1 – 30 mcg

Tri Calcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Calci Balans tablet 
№30” adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdımaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.

Carnalive Daxilə qəbul üçün 
məhlul 12 x 10 ml L - Carnitine - 800 mg

Glycerol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Purified 

water
Panacea 2001 Bolqarıstan 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Carnalive (məhlul 10 ml №12)  adlı məhsul orqanizmin 
metabolik proseslərini 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.

Catidral toz 3 q Diosmectite 3 g

Sodium chloride, Potassium 
chloride, Tripotassium citrate 
anhydrous, Trisodium citrate, 

Glucose

Welness Industries S.r.l İtaliya 18.07.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Catidral, daxilə qəbul 
etmək üçün toz, saşelərdə N20, adlı məhsul öz tərkibi 
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin 

Dövlət Reyestrında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni 
əsas təsiredici maddəsi olan  dərman vasitəsi 

(Smekta)  mövcuddur.



Cerebromax Kapsul 3 x 10
Phosphatidylcholine - 100 mg, Phosphatidylserine - 100 
mg, Ginkgo biloba dry leaves powder - 80 mg, Lecithin - 

27 mg, Coenzyme Q10 - 26 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Colloidal 

silicon dioxide, Talc, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cerebromax (kapsul 
,№30) adlı məhsul beynin koqnitiv funksiyalarını 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Colispas Antiflatulent Syrup Şərbət 30 ml Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.06.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

 “Paşa -K” firmasının 18.02.2019-cu il  tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa 

İlaç San ve Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan  
Colispas Antiflatulent (şərbət, 30 ml) adlı məhsulun  

dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair 
keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən 

edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə 
laborator ekspertizanın nəticələri arasında  

uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator 
ekspertizası zamanı xarici görünüşü sarı rəngli, 
xarakterik qoxulu məhlul; məhlulun həcmi 32 ml 

(normativ sənədlərə əsasən min 150 ml), PH-3.32 
(normativ sənədlərə əsasən 4.0-5.0), sıxlıq  0.9244 

q/ml (0.99-1.03 q/ml olaraq aşkar edilmişdir. 
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, 

təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. 

Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş 
uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim 

edilməlidir

Cutegel Max İnyeksiya üçün məhlul 1,1 ml

Cross-linked hyaluronic acid-20mg, Sodium Chloride-
8.476 mg, Sodium phosphate dibasic dihydrate-

0.276mg, Sodium phosphate monobasic monohydrate-
0.0395 mg, Water for injection-0.95 ml

Ayrıca qeyd edilməyib BNC Korea İNC Cənubi Koreya 31.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cutegel Max, inyeksiya 
üçün məhlul, 1x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Cutegel Max 1400 İnyeksiya üçün məhlul 1,1 ml

Cross-linked hyaluronic acid-20mg, Sodium Chloride-
8.476 mg, Sodium phosphate dibasic dihydrate-

0.276mg, Sodium phosphate monobasic monohydrate-
0.0395 mg, Water for injection-0.95 ml

Ayrıca qeyd edilməyib BNC Korea İNC Cənubi Koreya 31.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cutegel Max 1400, 
inyeksiya üçün məhlul, 2x1.1 ml, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Cutegel N İnyeksiya üçün məhlul 1 ml

Cross-linked hyaluronic acid-20mg, Sodium Chloride-
8.476 mg, Sodium phosphate dibasic dihydrate-

0.276mg, Sodium phosphate monobasic monohydrate-
0.0395 mg, Water for injection-0.95 ml

Ayrıca qeyd edilməyib BNC Korea İNC Cənubi Koreya 31.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cutegel N, inyeksiya 
üçün məhlul, 1x1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Cutegel S İnyeksiya üçün məhlul 0,7 ml

Cross-linked hyaluronic acid-20mg, Sodium Chloride-
8.476 mg, Sodium phosphate dibasic dihydrate-

0.276mg, Sodium phosphate monobasic monohydrate-
0.0395 mg, Water for injection-0.95 ml

Ayrıca qeyd edilməyib BNC Korea İNC Cənubi Koreya 31.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cutegel S, inyeksiya 
üçün məhlul, 1x0.7 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Defans Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3  - 50000 IU (1 damcı - 110 BV) Olive oil, BHA (E320 ) Maximum Sağlık Ürünleri San 

ve Tic Ltd Şti Türkiyə 10.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Defans ( daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı  məhsul   
D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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





DepoFER məhlul 50 ml İron fumarate - 30 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B 
12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mg

 Deionize water, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, 

Xanthan gum, Glycerin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 24.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

DepoFER (məhlul 50 ml) adlı məhsul fol turşusu və 
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.

Depovit New məhlul 8 flakon x 5 
ml

Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml-də 25 damcı, 1 damcıda 
isə 400 BV Vtamin D3 mövcuddur) Olive oil

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 24.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Depovit New (məhlul 8 flakon x 5 ml) adlı məhsul 
Vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Devatek Damcı 30 ml

L-arginine - 0.6 mg, L-histidine - 0.35 mg, L-isoleucine - 
0.59 mg, L-leucine - 1.83 mg, L-lysine HCl - 2.5 mg, L-

methionine - 0.92 mg, L-phenylalanine - 0.5 mg, L-
threonine - 0.43 mg, L-tryptophane - 0.50 mg, L-valine - 
0.67 mg, Ascorbic acid - 0.50 mg, L-alanine - 0.50 mg, 
L-asparagine - 0.50mg, L-glutamic acid - 0.50 mg, L-
glutamine - 0.50 mg, Glycine - 1 mg, L-serine - 0.50 

mg, L-proline - 0.50 mg

Sugar, Sucralose, Orange 
flavour, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Deionized 

water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Devatek (damcı, 30 ml) adlı məhsul sinir sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Diabeton Plus Tablet / Kapsul
14 kapsul x 
2, 14 tablet 

x 2

Tablet contains: Vitamin A - 700 mcg, Vitamin D3 - 15 
mcg, Vitamin E - 20 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin 
B1 - 30 mg, Vitamin B2 - 5 mg, Vitamin B3 - 45 mg, 

Vitamin B6 - 10 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 
9 mcg, Biotin - 200 mcg, Pantothenic acid - 10 mg, Iron 
- 8 mg, Magnesium - 100 mg, Zinc - 15 mg, Chromium - 

160 mcg, Selenium - 100 mcg, Copper - 1 mg, 
Manganese - 2 mg, Iodine - 100 mcg, L-carnitine - 50 
mg Capsule contains: Omega - 3 fish oil (EPA - 178.7 
mg, DHA - 119.2 mg ) - 541.64 mg, Vitamin E - 5.5 mg

Maltodextrin, Microcrystalline 
cellulose, Croscarmellose 

sodium, Syloid, Stearic acid, 
Magnesium stearate, Red 

colour dispersion, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Glycerine BP vegetable grade, 
Gelatin 150 Bloom, Glycerin, 

Sweet orange oil

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 24.07.2019 Mənfi

kspertizaya təqdim olunmuş Diabeton Plus 
(tablet/kapsul, № 56) adlı məhsul omeqa-3 doymamış 
yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan B1, B6 vitaminləri 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 

«Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 
olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 

aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə 

həddini aşır. B1 vitamininin gündəlik istehlak həddi 5 mq 
miqdarında, B6 vitamininin gündəlik istehlak həddi 6 mq 

miqdarında tövsiyə olunur.

Dioflux Kapsul 3 x 10 Diosmin - 200 mg, Aesculus hippocastanum extract - 
75 mg, Rutin - 50 mg

Magnesium stearate, Silicium 
dioxide, Maltodextrin Panacea 2001 Bolqarıstan 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Dioflux (kapsul № 30) adlı məhsul aşağı ətraf venoz 
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. 

Dysofit Kapsul 3 X 10 Agnus Castus seed powder - 270 mg, Indol - 150 mg, 
Vitamin E - 100 mg Cornstarch, Gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dysofit (kapsul №30) 
adlı məhsul qadın xəstəliklərinin profilaktikasında 

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 

Ekstrakol Kapsul 3 x 10 L-carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin 
C - 120 mg, Vitamin E - 75 mg Corn strach, Gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.07.2019 Müsbət

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

vitaminə bənzər 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.



El Uno Gastrogel (El Uno 
Qastrogel) Şərbət 250 ml

Apple concentrate - 2.14 g, Aloe Vera extract - 400 mg, 
Digestive enzymes - 100 mg, Black elder (Sambuscus 

nigra) dry extract - 30 mg, Liquorice (Glycyrrhiza 
glabra)  dry extract - 30 mg, Peppermint dry extract - 20 

mg, Anise (Pimpinella anisum) extract – 20 mg, 
Pineapple extract – 2 mg, Artichoke dry extract – 1.5 

mg, Papaya dry extract – 1 mg

Glycerin E422, Xanthan gum 
E415, Fructose, Potassium 

sorbate E202, 
Methylparahydroxybenzoate 

E218, Aroma red apple, Water

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 13.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  El 

Uno Gastrogel /El Uno Qastrogel(şərbət, 250 ml) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada  tərkib 

rəyə uyğun olaraq yazılsın, Anise extract cirə extraktı 
kimi tərcüm ə olunsun.



Elastibone toz 1 x 30
Glucosamine sulfate - 1300 mg, Chondroitin sulfate - 
1000 mg, MSM (Methylsulfonylmethane) - 400 mg, 
Calcium gluconate - 400 mg, Vitamin D3 - 400 IU

Maltodextrin, Citric acid, 
Sodium bicarbonate, Orange 

flavor

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 10.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Elastibone (saşe  № 30)  adlı məhsul dayaq - hərəkət 
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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı 

həkimlə məsləhətləşin” yazısı qeyd edilməlidir.

Estevit C Tablet 3 x 10

Vitamin A - 1 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D3 - 200 
IU, Vitamin E - 10 mg, Vitamin K1 - 0.07 mg, Vitamin B1 

- 1.5 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, 
Vitamin B6 - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, Vitamin B12 - 2 

mcg, Biotin - 0.05 mg, Vitamin B5 - 5 mg, Calcium 
carbonate - 300 mg, Iron fumarate - 50 mg, Iodine - 
0.05 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Zinc oxide - 

25 mg, Sodium selenite - 0.15 mg, Copper gluconate - 
3 mg, Manganase - 3 mg, Chromium picolinate - 0.1 

mg, Phosphor - 48 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 29.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estevit 

C (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 dərm an vasitəsi deyil.

Face Nade inyeksiya üçün gel 2.5 ml

Su-q.s. 100, Karnitin-2.5%, Metisilanol Mannuronat-
0.5%, Sinara Skolimus Yarpaqlarının Ekstraktı-0.25%, 

Melilotus Ofisinalis Ekstraktı-0.25%, 
Hidrogenləşdirilmiş Lesitin-0.1%, Kofein-0.05%, 

Trokserutin-0.05%, Tirosin-0.01%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Face Nade (inyeksiya 
üçün məhlul 4x2.5 ml) adlı məhsul kosmetologiyada 

üzün limfa axınını və lipid metabolizmini artırmaq üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Farelon Şərbət 200 ml Fish oil - 2350 mg

Deionized water, Glucose 
syrup, Flavor, Xanthan gum, 

Potassium sorbate, 
Polysorbate 80, Sodium 

benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 03.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Farelon (şərbət, №100) adlı  məhsul omeqa-3 

doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkibindəki köməkçi maddə olan 

deionizə olunmuş suyun Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Farinqo Boğaz üçün sprey 20 ml Oleum Hippophaes 10 g/100 g, Oleum Calendulae 8 
g/100 g, Oleum Bergamii 0.1 g/100 g vegetable oil Silvanols Latviya 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş Farinqo, boğaz üçün sprey, 20 ml, 
flakonda N1, müxtəlif manipulyasiyalardan sonra ağız 

boşluğunda və boğazın selikli gişasında yaranan 
qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan 

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



Feminex Tablet 30
Calcium - 200 mg, Magnesium - 75 mg, Ginseng 

extract - 50 mg, Vitex agnus castus extract - 40 mg, 
Vitis vinifera extract - 25 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
PVPK 30, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 17.07.2019 Müsbət

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

hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Qablaşmada və istifadə üzrə təlimatda istifadə 

qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin!

Ferfolin Kapsul 3 x 10 Iron - 40 mg, Vitamin C - 50 mg, Folic acid - 400 mcg
Corn starch, Gelatin, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

MM Vitapharm-Com MMC Moldova 26.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Ferfolin  (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; istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Ferfolmax Şərbət 120 ml
Iron Gluconate - 150 mg (Elemental Fe - 18.7 mg), 

Vitamin B12 - 1.5 mcg,  Folic acid - 200 mcg, Vitamin C 
- 30 mg

Water, Citric acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, 
Raspberry flavor, Xanthan 
Gum, Sucralose, Trisodium 

citrate

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ferfolmax  (şərbət 120 ml) adlı məhsul fol turşusu və 
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: 

Ferrops Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

İron fumarate (Equivalent to 11.2 mg of iron) - 30 mg, 
Folic acid - 350 mcg, Vitamin A - 0.1 mg, Ascorbic acid 

- 30 mg

Xanthan gum, Glycerin, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Deionize water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ferrops (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı  məhsul 
dəmir, A, C  və fol turşusu 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.

Fertina toz 3 q Inositol - 1000 mg,  Folic acid - 100 mcg Maltodextrin, Vanilla flavour, 
Sucralose, Silicon dioxide

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M S.p.A İtaliya 24.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fertina 
(toz, saşe №30) adlı məhsul inositol və fol turşusunun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qeyd: istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər»inə (maddə 

6) uyğun olaraq tərtib olunması, 

Fiber Kapsul 2 x 10

Lactobacillus acidophilus – 0,375 x 10⁹ Cfu, 
Lactobacillus Rhamnosus – 0,3 x 10⁹ Cfu, 
Bifidobacterium bifidum – 0,03 x 10⁹ Cfu, 
Bifidobacterium longum – 0,12 x 10⁹ Cfu, 
Saccharomyces boulardii – 0,3 x 10⁹ Cfu, 

Fructooligosaccharides - 500 mg, Fungal amylase – 50 
mg   

gelatin

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozamtik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 29.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fiber 

(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.
Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada 

tərtib olunması, istifadə üzrə təlimatda hamiləlik zamanı 
olan göstərişin götürülməsi və istifadə üzrə təlimatın 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.



Fill Up İnyeksiya üçün məhlul 10 ml
Su-q.s. 100, Dimetil MEA-0.125%, Sodium Hialuronat-
1.0%, Qliserin-1.0%, Metilsilanol Mannuronat-1.0%, 

Pantenol-0.25%, Mannitol-0.2%
Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fill Up (inyeksiya üçün 
məhlul 1x10 ml) adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Firming
Dəri elastikliyini artırır, 

dəri sallanmasını 
aradan qaldırır

25 ml Su-q.s 100, Metisilanol Mannuronat-1.0%, Asetil 
Sistein-0.3%, Dimetil Mea-0.3%, Tioktik Turşusu-0.01% Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Firming (inyeksiya üçün 
məhlul 1x25 ml) adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin elastikliyini artırmaq, dəri sallanmasını aradan 
qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.



Foliton Kapsul (6 x 10) Folic acid - 420 mcg, Iodine - 200 mcg

Lactose monohydrate, 
Microcrystalline cellulose, 
Calcium stearate, Gelatin 

capsule

Bioterra Belarus 01.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foliton 

(kapsul, № 60) adlı məhsul fol turşusunun və yodun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib 
rəyə uyğun olaraq göstərilsin( istehsalçının tərkibə dair 

təqdim etdiyi sənədə əsasən)

Forever Bee Propolis Tablet 60 Bee propolis, powdered - 500 mg, Soy protein isolate 
N/A, Royal jelly N/A

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

Aloe vera of America, İnc ABŞ 13.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Bee Propolis(tablet № 60) adlı məhsul  immun 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Daily Tablet 1

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

Aloe vera of America, İnc ABŞ 19.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Daily(tablet, №  60 l) adlı  məhsul sağlamlığı 
qorumaq 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.

Forever Garcinia Plus Kapsul 70
Garcinia cambogia extract, powdered (fruit rind) - 500 

mg, Safflower oil N/A, Medium chain tryglyceride 
vegetable oil N/A, Chromium picolinate - 100 mcg

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Carob extract, Titanium 
dioxide, Beeswax, Soy lechitin

Aloe vera of America, İnc ABŞ 19.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Forever Garcinia Plus(kapsul № 70) adlı məhsul  

çəkini 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 dərm an vasitəsi deyil.





Forever Ginkgo Plus Tablet 60

Reishi (Ganoderma lucidum, powdered (mushroom) - 
210 mg, Schisandra chinensis, powdered (berries) - 

130 mg, Cured Fo-ti (Polygonum multiflorum) powdered 
(root)- 110 mg, Ginkgo biloba extract powdered (leaf) - 

30 mg

Microcrystalline cellulose, 
Stearic acid, Magnesium 
stearate, Croscarmellose 

sodium, Tricalcium phosphate

Aloe vera of America, İnc ABŞ 13.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Ginkgo Plus (tablet № 6 0) adlı məhsul beyin 
qan dövranını yaxşılaşdıran, antioksidant  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:istifadə qaydaları və əks göstərişlər rəyə uyğun 

yazılsın.

Forever Keys Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 100 mg, Magnesium 
(Dimagnesium malate) - 50 mg, Zinc ( as Zinc glycinate 

chelate) - 7.5 mg, Iron (as Iron bisglycinate) - 4 mg, 
Copper (as Copper gluconate) - 0.1 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 60 mg, Niacin (as Niacinamide) - 20 
mg, Biotin - 300 mcg, Vitamin E (as D-Alpha-

Tocopherol acetate) - 20 IU (15 mg), Panthotenic acid 
(as Calcium D-Panthotenate) - 10 mg, Vitamin A (as 

Beta carotene) - 3000 IU (1800 mcg), Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 3 mcg, Vitamin D3 ( as 

Cholecalciferol) - 400 IU (10 mcg), Vitamin B6 (as 
Prydoxine HCl) - 2 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.7 

mg, Vitamin B1 (asThiamine mononitrate) - 1.5 mg, 
Folate (as Folic acid) - 400 mcg, Fruit an veggie pre-

blend - ( Capsicum frutescens, Lycopersicon 
esculentum, Fragaria Ananassa, Vaccinium 

macrocarpon, Euterpe oleracea, Garcinia mangostana 
L, Lycium barbarum, Punica granatum, Vaccinium 

corymbosum, Brassica oleracea var. italica, Spinacia 
oleracea, Brassica oleracea var. acephala, Beta 

vulgaris, Daucus carota var. sativus, Cucurbita pepo, 
Vitis vinifera, Malus domestica, Malpighia glabra L., 

Brassica oleracea var. capitata, Allium cepa) - 40 mg

Sorbitol, Xylitol, Citric Acid, 
Grape flavour, Grape skin 

extract, Stearic Acid, Peach 
flavour, Sucralose, Silicon 

Dioxide, Magnesium Stearate, 
Guar Gum, Maltodextrin

Aloe vera of America, İnc ABŞ 16.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Keys (tablet, №120) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 
gündəlik dozaları, gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada 
tərtib olunması, İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 
6) uyğun olaraq tərtib olunm ası  zəruri hesab olunur.



Forkid Cofsen məhlul 100 ml
Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althea officinalis 
root extract - 85 mg, Plantago lanceolata leaf extract - 

45 mg, Zinc sulphate - 12.7 mg

Glycerol, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Deionized water  

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forkid 

Cofsen (məhlul 100 ml) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yolları xəstəlikləri 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 dərm an vasitəsi deyil 

Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərildiyi kimi tərtib 
olunması zəruridir.

Fromiq Kapsul (3 x 10)

Magnesium oxide (60 % Magnesium) - 100 mg, 
Curcuma longa (Turmeric) extract - 25 mg, 

Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract - 23.33 mg, 
Tanacetum parthenum extract - 8.33 mg, Vitamin B2 - 2 

mg

Microcrystalline cellulose, 
Capsules, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 17.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

FROMİQ(kapsul № 30) adlı məhsul miqren və sinir 
ağrılarının müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsin.İstifadə üzrə 

təlimatda Azərbaycan dilində olan bitki inqredientlərinin 
xammalı, istifadə form ası da qeyd olunsun.



Glysmind Şərbət 120 ml

Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria 
recutita dry flowers powdered - 250 mg, Mentha 

pipperita dry powdered leaves - 200 mg, Vitamin B5 
(Pantothenic acid) - 10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan 
gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium 

benzoate, Deionized water  

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glysmind (məhlul 120) 
adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil 

Qeyd: qablaşma üzərində Nanə (Mentha pipperita dry 
powdered leaves) bitkisinin xammalının tərkibə aid 

sənəddə təqdim olunan kimi göstərilməsi zəruri hesab 
olunur.

Golden Fox Kapsul 1 S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 10.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Jala Pharma” MMC – nin 21.05.2019-cU il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Ruminiyanın 

“S.C.Laboratoarele Medica S.r.L.” şirkətinin istehsalı 
olan Golden Fox  (kapsul, №40) adlı məhsulun dərman 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 0.5492 q, tərkibi 

– 0.4503 q (NS-ə əsasən 0.4+/-5%) olaraq aşkar 
edilmişdir.


Həmçinin, tərkibə aid sənəddə Jenşen bitkisinin elmi 
latın adları qeyd edilməyib, istifadə üzrə təlimatda isə 

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 bəndinin Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına 
dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi 

məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən 
sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə 
saxlayın”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və 
ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” 

yazıları qeyd edilməyib.

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Gravidam Tablet 2 x 30 Folic acid - 600 mcg, Vitamin B6 – 1.9 mg, Vitamin B12 
– 3.5 mcg, Iron - 3.5 mg

Lactose, bulking agent: 
microcrystalline cellulose, anti-

caking agent: magnesium 
salts of fatty acids

C.Hedenkamp GmbH & 
Co.KG Almaniya 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gravidam  (tablet №60) adlı məhsul fol turşusunun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Hair Loss Control Zəif saçları gücləndirir 10 ml

Su-q.s 100, Diaminopirimidin oksid-1.0%, Triqonella 
Foenum Qraekum Toxumu Ekstraktı-0.5%, Sodium 

Xondroitin Sulfat-0.3%, Kofein-0.2%, Niasinamid-0.2%, 
Piridoksin HCL-0.1%, Sink Sulfat-0.1%, Biotin-0.1%, 
Serenoa Serrulata Meyvəsinin Ekstraktı-0.1%, Taurin-

0.1%, Azelaik Turşusu-0.02%, Mis Tripeptid–1 -0.005%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hair Loss Control 
(inyeksiya üçün məhlul 1x10 ml) adlı məhsul 

kosmetologiyada saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hair Vital Zəif saçları gücləndirir 10 ml

Su-q.s 100, Metilsilanol Mannuronat-1%, Alanin-0.5%, 
Arqinin-0.5%, Qlisin-0.5%, Prolin-0.5%, Valin-0.5%, 
Adenosin Trifosfat-0.5%, Lisin HCL-0.4%, Leusin-

0.3%, Fenilalanin-0.3%, Teronin-0.3%, Kofein-0.25%, 
Histidin-0.2%, Maqnezium  Qlükonat-0.2%, Niasinamid-
0.2%, Pantenol-0.2%, Biotin-001%, Sistein HCL-0.1%, 

Metionin-0.1%, Triptofan-0.1%, İzoleysin-0.05%, 
Piridoksin HCL-0.05%, Taurin-0.05%, Adenosin-

0.01%, Sistin-0.01%, Qinko biloba Yarpağı Ekstraktı-
0.01%, Sink Sulfat-0.01%, Mis Tripeptid – 1-0.005%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hair Vital (inyeksiya 
üçün məhlul 1x10 ml) adlı məhsul kosmetologiyada saç 

tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.



Halibut Krem 50 q

Helianthus Annuus Seed Oil 4.9%, Talc 4%, Zinc Oxide 
2.5 %, Glycine Soja Oil 2.3%, Triticum Vulgare Bran 
Extract 0.08%, Equisetum Arvense Extract 0.008%, 

Tilia Cordata Flower Extract 0.008%, Achillea 
Millefolium Extract 0.0046%, Betula Alba Leaf Extract 
0.0046%, Rosmarinus Officinalis Extract 0.0046%, 

Salvia Officinalis Leaf Extract 0.0046%, Urtica Dioica 
Extract 0.0046%, 

Aqua, Paraffinum Liquidum, 
Ethylhexyl Isononanoate, 

Propylene Glycol, 
Hydrogenated Castor Oil, 

Sorbitan Isostearate, 
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 

Cera Alba, Ceresin, 
Magnesium Sulfate, 

Tocopheryl Acetate, Parfum, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl 

Glycol, Glucose, o-Cymen-5-
ol, Linoleic Acid, Retinyl 

Palmitate, BHA, BHT, Lactic 
acid, Tocopherol, Sodium 

Benzoate, Potassium Sorbate, 
Caramel, Tartaric Acid

Farmalabor-Produtos 
Pharmaseuticos S.A Portuqaliya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Halibut, yerli istifadə 
üçün krem, 50 g, tubda N1, uşaqlarda bez istifadəsi ilə 
bağlı yaranan səpkilərin qarşısının alınması və dərinin 
qorunması üçün gündəlik nəzərdə tutulmuş kosmetik 

vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.

HerbaStress Tablet 3 x 10

Passifloranın quru ekstraktı - 50 mq, Mayaotu 
hamaşçiçəyinin quru ekstraktı - 50 mq, Yulaf 

toxumlarının quru ekstraktı - 50 mq, Çobanyastığının 
quru ekstraktı - 30 mq, Sibir jenşeni kökünün quru 

ekstraktı - 30 mq, Piridoksin hidroxlorid (Vitamin B6) - 2 
mq, Sianokobalamin (Vitamin B12) - 3 mkq

Susuz kalsium hidrofosfat 
(E341), Mikrokristallik 

sellüloza (E460), Krospovidon 
(E1202), Maqnezium stearat

SC Qrindeks Latviya 18.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş HerbaStress (tablet 
№30) adlı məhsul MSS-nin funksional-fəaliiyətini 

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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi) qeyd edilməsi zəruridir.

HerbaStress Yuxu Üçün Kapsul 2 x 10

Pişikotu kökünün quru ekstraktı - 50 mq, Mayaotu 
hamaşçiçəyinin quru ekstraktı - 125 mq, Piridoksin 
hidroxlorid - 1.4 mq, 5-hidroksitriptofan - 101 mq, 

Melatonin - 1 mq

Mikrokristallik sellüloza 
(E460), Maqnezium stearat 

(E470), Susuz kolloidal 
silisium dioksid (E551)

SC Qrindeks Latviya 17.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş HerbaStress (kapsul 
№20) adlı məhsul sağlam yuxunu dəstəkləmək üçün 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji 

fəallığa malik qida əlavəsi) qeyd edilməsi zəruridir.

Hyaluronic Acid İnyeksiya üçün məhlul 10 ml Su-q.s. 100, Sodium Hialuronat-1.0%, Sodium 
Qlükonat-0.5% Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyaluronic acid 
(inyeksiya üçün məhlul 1x10 ml) adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyalux 2,5% inyeksiya üçün gel 2 ml Sodium hyaluronate-25 mg

Sodium chlorid, Sodium 
hydrogen phosphate, 
Disodium hydrogen 

phosphate, Water for injection

Shandong Bouliga 
Biotechnology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 03.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyalux 2.5%, inyeksiya 
üçün gel, 1x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyalux 3% inyeksiya üçün gel 2 ml Sodium hyaluronate-30 mg

Sodium chlorid, Sodium 
hydrogen phosphate, 
Disodium hydrogen 

phosphate, Water for 
injection

Shandong Bouliga 
Biotechnology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 04.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyalux 3%, inyeksiya 
üçün gel, 1x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyomax Pure inyeksiya üçün gel 2 q Sodium Hyaluronate-20mg, Sodium Chloride-9mg, 
Sterile water for injection-ad Ayrıca qeyd edilməyib Hyamed SA İsveçrə 04.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hyomax Pure, inyeksiya 
üçün gel, 1x2.0g, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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



İmmunace / İmmuneys Tablet 2 x 15

Vitamin A - 800 mcg, Natural mixed Carotenoids - 3 
mg, Vitamin E - 40 mg, Vitamin C - 150 mg, Vitamin D - 

10 mcg, Vitamin B6 - 10 mg, Vitamin B1 - 18 mg, 
Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin B12 - 14 mcg, Niacin - 27 

mg, Folic acid - 500 mcg, Vitamin K - 70 mcg, 
Pantothenic acid - 20 mg, Zinc - 15 mg, Iron - 8 mg, 

Copper - 0.5 mg, Magnesium - 50 mg, Manganese - 4 
mg, Selenium - 180 mcg, Chromium - 100 mcg, L-

cystine - 40 mg, L-carnitine - 30 mg, İodine - 200 mcg, 
Citrus bioflavonoides - 30 mg

Microcrystalline cellulose, 
Ethyl cellulose, Dibasic 

calcium phosphate, 
Polyvinylpyrrolidone, Potato 

starch, Purified talc, 
Magnesium silicate, 

Magnesium stearate, Syloid, 
İnsta Moistshield IC-MS-5950, 
Ready Mix wincoat WT - AQ - 

01264 Brown

Vitabiotics Ltd Böyük Britaniya 17.07.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunace (tablet, №30) 
adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 

tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan B1,B6, B12 vitaminləri və 
Selenium inqredienti Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya 
Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş «Təbii mənşəli preparatların dərman 
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-

in tələblərinə əsasən gündəlik istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşır. B1 vitamininin gündəlik 

istehlak həddi 5 mq miqdarında, B6 vitamininin gündəlik 
istehlak həddi 6 mq miqdarında, B12 vitamininin 

gündəlik istehlak həddi 9 mkq miqdarında, Selenium 
mineralının gündəlik istehlak həddi 150 mkq miqdarında 

tövsiyə olunur.

İnoFer Duo Kapsul  2 x 15 İron – 30 mg, Folate – 132 mcg, Viamin D – 5.65 mcg, 
Vitamin C – 5.56 mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg

Refined sunflower oil, 
Soybean oil, Bovine gelatin, 
Beeswax white, Water, Iron 

oxide, Titanium dioxide

Capsulgel SAS Fransa 22.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İnoFer Duo (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: məhsulun istifadə yaş həddinin rəydə göstərilən 
«istifadə qaydaları və doza» bölməsində olduğu kimi 

tərtib olunması, "İnova" loqasının qablaşma üzərindən 
götürülməsi zəruridir.

Juvederm Eclat İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Aqua-99.35525%, Glutathione-0.5%, Sodium 
hydroxide-0.06%, Folic acid-0.05%, Halidrys siliquosa 

extract-0.02428%, Pueraria lobata symbiosome 
extract-0.008%, Pentylene glycol-0.00125%, 

Phenoxyethanol- 0.00050%, Superoxide dismutase-
0.00025%, Tromethamine-0.00025%, Potassium  
sorbate-0.00015%, Sodium benzoate-0.00008%

Ayrıca qeyd edilməyib Vital Esthetique Fransa 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Juvederm Eclat, 
inyeksiya üçün məhlul, 5x5.0 ml, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Juvederm Visage İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Aqua-98.1913%, Dimethylaminoethanol tartrate-1.0%, 
Sodium hyaluronate-0.5%, Sodium hydroxide-0.1%, 

Sodium DNA-0.1%, Sodium benzoate-0.0005%, 
Potassium sorbate-0.0002%

Ayrıca qeyd edilməyib Vital Esthetique Fransa 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Juvederm Visage, 
inyeksiya üçün məhlul, 5x5.0 ml, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Kalinor Tablet 15
Potassium citrate 1 · H2O – 2.17 g, Potassium 

hydrogen carbonate – 2.00 g, Anhydrous citric acid – 
2.057 g

Mixture of sucrose and 
glucose syrup 99,5:0,5 

(granulated confectioner’s 
sugar), Macrogol 6000, 

Lemon flavour, spraydried, 
Saccharin

Nordmark GmbH & Co. KG Almaniya 22.07.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalinor (tablet №15) adlı 
məhsul  kalium çatışmazlığının müalicəsində istifadə 

edilən ATC kodu A12BA olan, aptekdən resept 
əsasında buraxılan və öz tərkib və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsidir. Qeyd edilən məhsul müxtəlif 

qeydiyyat vəsiqə sahibləri tərəfindən Bolqarıstan, 
Xorvatiya, Çexiya, Almaniya, Litva, Meksika, Ruminiya 
və Türkiyə respublikasında dərman vasitəsi kimi dövlət 

qeydiyyatına alınmışdır. Təqdim edilən nümunə 
12.11.2009-cu il tarixində TİTCK (Türkiye İlaç və Tıbbi 
Cihaz Kurumu) tərəfindən 129/33 qeydiyyat nömrəsi ilə 
reseptli dərman vasitəsi kimi Türkiyə respublikasında 

dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Kalzed Fışıldayan tablet 3 Calcium carbonate (elemental calcium) - 1250 mg (500 
mg), Vitamin D3 - 11 mcg (440 IU)

Sorbitol, Citric acid, Lemon 
flavour, Sodium bicarbonate, 

Sodium carbonate, Sucralose, 
Polyethylene

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 29.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalzed 

(fışıldayan tablet № 60) adlı məhsul D3 vitamini və 
kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.



Kit Regenyal Bioregen İnyeksiya üçün məhlul 1 ml Sodium Hyaluronate-1.6%

Disodium hydrogen 
phosphate, Sodium 

dihydrogen phosphate, 
Sodium chloride, Water for 

injection

Regenyal Laboratories Srl İtaliya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kit Regenyal Bioregen  
(inyeksiya üçün məhlul 3x1 ml) adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Laksobest Kapsul 2 x 15

Aloe vera Leaves extract (Aloe vera L.) – 100 mg, 
Plantago Psyllium Herb Extract (Plantago psyllium L.)– 
50 mg, Prunus Fruit extract (Prunus domestica L.)– 50 
mg, Rheum Root extract (Rheum officinale L.) – 50 mg, 

Fennel Fruit extract (Foeniculum vulgare) – 50 mg, 
Senna Cassia acutifolia (Cassia angustifolia Vahl.) – 

35 mg, Dandelion root (Taraxacum officinale) – 30 mg, 
Trimagnesium citrate anhydrous – 100 mg.

Bovine gelatin, Titanium 
dioxide, Water Europharma Alliance Sp.z.o.o Polşa 16.07.2019 Müsbət

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

peristaltikasını yaxşılaşdırmaq və qəbizliyi aradan 
qaldırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının "istifadə qaydası və doza" 
bölməsində göstərilən kimi tərtib olunması, istifadə üzrə 

təlimatda "Aptekdən buraxılma şərti: reseptsiz" 
ifadəsinin götürülməsi  zəruridir. 

Larinqo Boğaz üçün sprey 20 ml Tinctura Calendulae (1:10) 9.7 g/100 g, Solution 
Propolisi 1.6 % spir. 71 g/100 g Purified water, Glycerine Silvanols Latviya 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş Laringo, boğaz üçün sprey, 20 ml, 
flakonda N1, iltihab zamanı ağız boşluğunun və boğazın 

selikli gişasının qulluğu üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

L-Carnetine Concentrate məhlul 500 ml VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 09.07.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy 
aldığı üçün

Lineks uşaqlar üçün Damcı 8 ml Bifidobacterium animalis subsp. lactis  (BB-12)

günəbaxan yağı (günəbaxan 
yağı, antioksidləşdirici DL-alfa 

tokoferol və limon turşusu), 
liofilizəolunmuş saxaroza, 

maltodekstrin, 
antioksidləşdirici natrium 

askorbat)

Biofarma S.p.A İtaliya 17.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Lineks uşaqlar üçün(daxilə qəbul üçün məhlul- damcı, 
8ml) 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.

Lipo Jest Kapsul 100

Caffeine anhydrous - 100 mg, Green tea extract - 100 
mg of which EGCG (Epigallocatechin gallate) - 50 mg, 
Green coffee extract - 50 mg, Coleus extract - 50 mg, 
L-theanine - 50 mg, Cocoa extract - 50 mg, Ginseng 

extract - 28.2 mg

Anti-caking agent (E470b), 
Colouring agents (E172, 

E171, E129), Gelatin, May 
contain traces of dairy 

products (including lactose), 
Gluten-containing cereals, 

soybeans and eggs

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 10.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipo 
Jest(kapsul № 100) adlı məhsul böyüklərdə bədənin 
piy kütləsinin azaltması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:Qablaşdırmada tərkib rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin (istehsalçının tərkib haqqında təqdim etdiyi 

sənədə əsasən).



Liverkaps Kapsul 5 Sulu soya lesitini - 500 mq (Essensial fosfolipidləri - 
300 mq)

Jelatin, Qliserin, Natrium 
benzoat E - 211, Təmizlənmiş 
su, Boyayıcı sarı dəmir oksidi 

E - 172, Boyayıcı qırmızı 
dəmir oksidi E - 172, Boyayıcı 

qara dəmir oksidi E - 172, 
Titanium dioksid E - 171

Minskinterkaps Belarus 03.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Liverkaps (kapsul, N 50) adlı  məhsul essensial 

fosfolipidlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Dərman 
Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən 

məhsul ilə tərkibi eyni olan bir neçə dərman 
vasitələrinin olmasına baxmayaraq, ərizəçi tərəfindən 
edilən müraciət (zəmanət məktubu: məhsul sifarişlə 
istehsal olunduqda tərkibindəki inqrediyentlərin doza 

həddi aşağı salınacaqdır!) əsas tutularaq və məktubla 
birlikdə təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

ekspertizası onun yüksək keyfiyyətini, həmçinin 
istehsalçı ölkədə BFMQƏ kimi qeydiyyatdan keçməsini 
və müvafiq ədəbiyyat mənbəyinə istinad edərək (Karl-

Josef Gundermann, Simon Gundermann, Marek 
Drozdzik, and VG Mohan Prasad.Essential 

phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin Exp 
Gastroenterol. 2016; 9: 105–117) məhsulun tərkibində 

əsas təsiredici maddə olan essensial fosfolipidlərin 
xarici ölkələrdə bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri 

kimi istifadə olmasını aşkar etmişdir. Belə ki, bu 
birləşmələr - qidanın minor komponenti olub, zəhərli, 
narkotik, güclü təsirə malik olan dərman maddələrinə 

aid deyl və hepatoprotektiv təsirlidir, hüceyrə 
membranlarının struktur-funksional tamlığınının 

normallaşdırılmasına və hüceyrənin normal 
metabolizmini bərpa etməyə kömək edir, eyni zamanda 

Livselon daxilə qəbul üçün 
suspenziya 250 ml

Silybum marianum  L. (hydrolat) - 2.5 g, Urtica dioica 
root dry extract (8:1) - 150 mg, Myo-inositol - 750 mg, 

Alpha lipoic acid - 50 mg

Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 
Citric acid, Sucralose, Purified 

water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 17.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Livselon (daxilə qəbul üçün suspenziya, 250 ml) adlı 
məhsul  bir çox xəstəliklərin müəlicəsində metabolik 

proseslərini yaxşılaşdıran   köməkçi  vasitə kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.


Lumiksa Göz damcı 10 ml Cross-linked hyaluronic acid 0.15 %, mix Liposome 10 
% Phospholipids  6%, Crocine 0.0005 %

Deionized water, Boric acid, 
Sodium tetraborate, Sodium 

chloride, Sodium edetate
Omisan Farmaseutici S.r.l İtaliya 17.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lumiksa, göz damcısı, 
10 ml, flakonda N1, adlı məhsul göz guruluğu zamanı 
nəmləndirici təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.



Magneleks Kapsul 2 C.Hedenkamp GmbH & 
Co.KG Almaniya 16.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər


         “Azəri Med MMC” şirkətinin 23.05.2019 -ci il 

tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Almaniyanın 
“C.Hedenkamp GmbH & Co.KG” şirkətinin istehsalı 
olan L9160-1 seriyalı Magneleks (kapsul № 30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
təqdim olunmuş məhsulda orta çəkisi istehsalçı 

tərəfindən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı orta çəki 

0.7735 q (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş 
sənədlərdə 0.81955-0.95245 q intervalında olduğu 

qeyd olunmuşdur) olaraq aşkar edildi.  
         Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk 
ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi 
mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, 

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

olunmur.

Magnolac Daxilə qəbul üçün 
məhlul 300 ml Medicure İlaç Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 09.07.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy 
aldığı üçün

Matrix İnyeksiya üçün məhlul 10 ml
Su-q.s 100, Sodium Hialuronat-0.4%, Metisilanol 

Mannuronat-0.25%, Sink Sulfat-0.2%, Piruvik Turşusu-
0.15%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Matrix (inyeksiya üçün 
məhlul 1x10 ml) adlı məhsul kosmetologiyada 

ekstraselulyar matriksin canlanmasını stimulya etmək 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

MediHot toz 8 q Vitamin C - 12 mg, Boswellia serata resin  - 3 mg

Sugar, Citric acid, Tri calcium 
phosphate, Titanium dioxide, 
Honey aroma, Lemon aroma, 

Menthol aroma

Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 15.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MediHot (saşe, toz 8 q 
№ 12) adlı məhsul immuniteti yaxşılaşdırıcı, qrip, 

zökəm, soyuqdəymə və öskürək zamanı simptomatik 
əlamətləri aradan götürən  BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Meflovan N Kapsul 2 x 20 Soybean (Glycine max) extract (equiv. 40 mg of 
isoflavones) – 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium carbonate, Talc, 

Magnesium salts of fatty 
acids, Silicon dioxide, Gelatin, 

Titanium dioxide

JSC Aconitum Litva 06.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Meflovan N (kapsul №40) adlı məhsul  qadın 
xəstəliklərinin profilaktıkasında 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.

Memofit Kapsul (3 x 10)

Lesitin - 140 mg, Qara buynuz (Ballota nigra) otunun 
quru ekstraktı - 50 mg, Xolin bitartrat - 50 mg, İkidilimli 
ginkgo(Ginkgo biloba) yarpaqlarının quru ekstraktı - 40 

mg

Mikrokristallik sellüloza, 
laktoza, kalsium və ya 

maqnesium stearat
Verteks Əczaçılıq Firması Ukrayna 27.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Memofit(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 və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırma "tərkib" 
hissəsi, istifadə qaydalar və dozalar rəyə uyğun olaraq  

yazılsın.



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

flavone glycoside ≥ 24% - 25 mg

Sorbitol solution 70%, 
Vegetable glycerin, Sodium 
benzoate, Propylenglycol, 

Purified water

Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 22.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersobil (daxilə qəbul 
üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.


Qeyd: ADA-nın (EMEA) tövsiyələrinə görə Ginko biloba 
bitkisindən alınan  preparatlar 18 yaşdan yuxarı tövsiyə 
olunduğu üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda yaş həddinin rəyə müvfiq olaraq 18 
yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Mersobil Tablet 2 x 15 Citicoline - 200 mg, Ginkgo biloba standardised extract, 
as flavone glycoside ≥ 24% - 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Crosdcarmellose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, 
Brown Nutraficient 

114F265032

Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 25.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersobil (tablet, №30) 
adlı məhsul beyin 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 dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: ADA-nın (EMEA) tövsiyələrinə görə Ginko biloba 
bitkisindən alınan  preparatlar 18 yaşdan yuxarı tövsiyə 
olunduğu üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda yaş həddinin rəyə müvfiq olaraq 18 
yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Milos Baby Şərbət 150 ml

Calcium lactate (Calcium - 46 mg ) - 250 mg, Calcium 
phosphate (Dibasic) dehydrate (Calcium - 23.25 mg, 

Phosphorus - 18 mg ) - 100 mg, Magnesium hydroxide 
(Magnesium - 29.2 mg) - 70 mg, Cholecalciferol - 200 

IU, Zinc sulphate (Zinc - 2 mg) - 5 mg, Copper 
gluconate (Copper - 0.7 mg) - 5.3 mg, Menaquinone - 4 

(Vitamin K2) - 40 mcg

Deionized water, Glycerin, 
Banana flavours, Xanthan 

gum, Sodium benzoate, Citric 
acid, Sodium saccharin

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 04.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Milos 

Baby (şərbət  150 ml) adlı  məhsul  kalsium və digər 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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



More Help Kapsul 3 x 10

Omega 3 oil - 1000 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 
1 mg, Vitamin B2 - 1.27 mg, Vitamin B6 – 2,05 mg, 

Vitamin B12 - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, Biotin - 50 mcg, 
Vitamin C - 75 mg, Nicotinamide - 7.5 mg, Zinc - 15 mg, 

İron - 20 mg, İodum - 200 mcg, Selenium - 50 mcg

hydroxypropyl methylcellulose Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 04.06.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş More Help (kapsul №30 ) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsull 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan, Vitamin 

B12 (maksimum yol verilən həddi - 9 mcg) maddəsinin 
miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən 

yüksəkdir.

Moviment Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml - 30 damcı) Olive oil, BHA

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Moviment ( daxilə qəbul üçün məhlul,15 ml) adlı  məhsul   
  D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

dərm an vasitəsi deyil.



Moviment-D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 5 ml Vitamin D3 - 50.000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San 

ve Tic Ltd Şti Türkiyə 05.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Moviment-D3 (məhlul-damcı, 5 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.



Multi-Royal Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml x 10

Royal jelly - 1.05 g, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 
3.68 mg, Vitamin B5 - 1.38 mg, Vitamin B6 - 0.35 mg, 

Vitamin B1 - 0.33 mg, Vitamin B9 - 56 mcg, Vitamin H - 
12.5 mcg, Vitamin B12 - 0.55 mcg

Water, Fructose, Orange 
flavour, Preservatives 

(Potassium sorbate and 
sodium benzoate)

Pharmalink,S.L İspaniya 04.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multi - 

Royal  (daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml, № 10) adlı  
məhsul  arı südü və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə oluna BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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


Qeyd:"İstifadə qaydası və doza" bəndində rəyə 

müvafiq olaraq düzəliş edilməsi zəruridir.

Muttarin Tablet 3 x 10

Gamma - aminobutyric acid (Gaba) - 125 mg, 
Glutamine - 100 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin B6 - 0.5 

mg, Magnesium hydroxide (eq to Magnesium - 23 mg) - 
50.2 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin
Panacea 2001 Bolqarıstan 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Muttarin (tablet № 30) adlı məhsul beyin qan dövranını 
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. 

Navilipo Oftalmoloji məhlul 10 ml
Sodium hyaluronate 0.03 %, Vitamin E -TpGS 0.002 %, 
Aloe vera gel 0.935 %, Chamomile fluid extract 0.327 

%, 

Purified water, Boric acid, 
Sodium tetraborate, Disodium 

EDTA, Carboxymethyl 
betaglucan, PEG-400, Sodium 

chloride, PHMB, Liposomes

Novax Pharma Monako 17.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Navilipo, göz damcısı, 10 
ml, flakonda N1, adlı məhsul göz guruluğu zamanı 
nəmləndirici təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

NBL Probiotic Gold toz 20

Fructooligosaccharide – 562.5 mg, Polydextrose – 
400.325 mg, Vitamin C - 75 mg, Vitamin E – 7.5 mg, 

Vitamin A – 600.6 mcg, Vitamin B6 – 1.9844 mg, 
Vitamin B2 – 1.6 mg, Vitamin B1 – 1.404 mg, 

Enterococcus faecium – 8.2x108, Lactobacillus 
acidophilus – 4.3x108, Lactobacillus rhamnosus - 

4.3x108, Bifidobacterium longum - 4.3x108, 
Bifidobacterium bifidum - – 4.3x108

                      

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

fatty acids, Soy

Cell Biotech Co.Ltd. Cənubi Koreya 08.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL 

Probiotic Gold (saşe, №20) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək və 

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

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

Nobelux Tablet 6 x 10
Calcium citrate - 800 mg, Zinc oxide - 5 mg, 

Magnesium oxide - 150 mg, Vitamin K1 - 30 mcg, 
Vitamin D3 - 10 mcg

Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 27.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nobelux (tablet №60) adlı məhsul kalsium və vitamin 
D3-ün əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda hamiləlik və laktasiya 
dövründə məhsulun istifadəsinə dair göstərişin 

götürülməsi zəruridir.

Nurkavir Tablet 3 x 10

Vitamin A - 1 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D3 - 200 
IU, Vitamin E - 10 mg, Vitamin K1 - 0.07 mg, Vitamin B1 

- 1.5 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, 
Vitamin B6 - 2 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 
0.002 mg, Biotin  - 0.05 mg, Vitamin B5 - 5 mg, Calcium 

carbonate - 300 mg, İron fumarate - 50 mg, İodine - 
0.05 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Zinc oxide - 25 
mg, Sodium selenite - 150 mcg, Copper gluconate - 3 
mg, Manganese - 3 mg, Chromium picolinate - 0.1 mg, 

Phosphor - 48 mg, 

Maltodextrin, Tri calsium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 11.07.2019 Müsbət

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

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.



Nutricomp Standart məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, 
Monounsturated fatty acids - 0.54 g, Polyunsaturated 
fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, 

DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 
0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 
0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 
mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, 

Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, Mn - 
0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, 

Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 
mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin 
B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.3 mcg, Vitamin C  - 10 mg, 
Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic acid - 

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

Water, Maltodextrine B.Braun Melsungen AG Almaniya 02.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Nutricomp Standart 
(məhlul, 500 ml) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər 

üçün tövsiyə olunan qida olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "lactose" inqredientinin miqdarında texniki səhvə 
yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi eyni qalmaqla 

rəy dəyişdirilir.

Oksikarsin Şərbət 100 ml Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 23.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Omega Vit New Omega 3 Kapsul 6 x 10 Fish oil - 1000 mg, Omega - 3 fatty acid (EPA - 180 
mg, DHA - 120 mg) - 350 mg

Gelatin, Glycerol, Purified 
water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega Vit New Omega 
3 (kapsul № 60) adlı məhsul omeqa- 3 doymamış yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. 

OMK 1 Oftalmoloji məhlul 10 ml Sodium Hyaluronate 0.2 %, Citicoline sodium salt 2 %

Benzalkonium chloride, water 
for injection, sodium 

phosphate monobasic 
monohydrate, sodium 

phosphate dibasic 
dodecahydrate, sodium 

chloride.

Omikron Italia S.r.l., İtaliya 17.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş OMK 1, göz damcısı, 10 
ml, flakonda N1, adlı məhsul göz guruluğu zamanı 

nəmləndirici təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

OMK 2 Oftalmoloji məhlul 10 ml Sodium Hyaluronate 0.2 %, Citicoline sodium salt 2 %, 
Cyanocobalamine 0.05 %

Benzalkonium chloride, water 
for injection, sodium 

phosphate monobasic 
monohydrate, sodium 

phosphate dibasic 
dodecahydrate, sodium 

chloride.

Omikron Italia S.r.l., İtaliya 17.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş OMK 2, göz damcısı, 10 
ml, flakonda N1, adlı məhsul göz guruluğu zamanı 

nəmləndirici təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Optimum Forte Kapsul 5 x 10
Omega - 3  - 500 mg, EPA - 130 mg, DHA - 230 mg, 
Vitamin E - 2 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B1 - 1 

mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Zinc sulphate - 5 mg, 
Gelatin, Glycerin, Water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 

Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 12.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Optimum Forte (kapsul, №50) adlı  məhsul   doymamış 
yağ turşuları, sink mineralı və bəzi vitaminlərin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

deyil.

Parametabol Şərbət 150 ml

L-carnitine - 500 mg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin B1 - 1 
mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B3 - 12 mg, Vitamin 
B5 - 4 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin B9 - 160 mcg, 

Vitamin B12 - 2 mcg, Vitamin A - 266 mcg, Vitamin D - 
10 mcg, Vitamin E - 110 mcg, Iron - 10 mg, Copper - 

200 mcg, Zinc - 5 mg

Sugar, Sucralose, 
Saccharine, Glycerol/E422, 

Linseed oil, Tutti -frutti flavour, 
Citric acid/E330, Xanthan 

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

water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 31.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Parametabol (şərbət 150 
ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Phosphointellect Kapsul 2 x 15

Lecithin (35% of Phosphatidylcholine) - 114 mg, Fish oil 
(DHA - 116 mg, EPA - 23 mg) - 244 mg, Calcium 
ortophosphate (Phosphorus - 20 mg) - 91 mg, L - 

glutamine - 50 mg, L - arginine - 50 mg, 
Phosphatidylserine - 10 mg, Pyridoxine hydrochloride - 
2 mg, Thiamine mononitrate - 1.4 mg, Riboflavin - 1.6 

mg, Pteroylmonoglutamic acid - 200 mcg 

Gelatine fish, Glycerol, 
Beeswax yellow HC Clover S.L İspaniya 27.07.2019 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Phosphointellect  (kapsul 
№ 30) adlı məhsul beyin fəaliyyətinin 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 göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda və stiker üzərində istifadə qaydası bəndinin 

rəyə uyğun olaraq qeyd edilməsi və istehsalçının adının 
düzgün qeyd edilməsi zəruridir.



Pirox Tablet 1 Magnesium sulfate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts 

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 26.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pirox 
(tablet №60) adlı məhsul magnezium və vitamin B6-ın 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.  

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istifadə göstərişlərinin 
rəydə göstərilənə uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.

Proenzi Arthro Tablet 1

Glucosamine sulphate – 500 mg, MSM 
(methylsulphonylmethan) – 300 mg, Chondroitin 

sulphate – 200 mg, Collagen II type – 6.7 mg, Vitamin C 
– 4 mg

Cellulose microcrystalline, 
Calcium carbonate, Talc, 

Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Pea starch, Polyfructose, 
Triglyceride

Wallmark a.s Çex respublikası 27.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Proenzi Arthro  (tablet №60) adlı məhsul dayaq-

hərəkət sistemi funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Proinviv Gel 50 q
Bishofitum-60mg, Oleum Abietis-10mg, Oleum 

Menthaepiperitae-5mg, Extractum Symphytis-50mg, 
Dimexidum-60mg

Purified water, Hydroxypropyl, 
Starch Phosphate, 

preservatives

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Proinviv (xarici istifadə 
üçün gel, 50q) adlı məhsul vətərlərin, bağların və 
əzələlərin dartılması zamanı tövsiyyə olunan tibbi 

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

Proven Krem / gel 60 q

Water-78.515%, Aesculus Hippocastanum Extract-
3.5%, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder-3.5%, 
Tocopherol Acetate-3.5%, Cetyl Alcohol-2.26%, 

Glyceryl Stearate-1.08%, Menthol-0.9%, Commiphora 
Myrrha Oil-0.7%, Panthenol-0.7%, Stearic Acid-0.7%, 

Isopropyl Myristate-0.68%, Glycerin-0.65%, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil-0.5%, (Benzyl 
alcohol, Salicylic acid, Glycerin, sorbic acid)-0.5%, 
Triethanolamine-0.49%, Peg-40 Stearate-0.45%, 

Salvia Sclarea oil-0.35%, Carbomer-0.32%, Propylene 
Glycol-0.3%, Sorbitan tristearate-0.175%, Chamomilla 
recutita Oil-0.08%, Pogostemon Cablin Leaf Oil-0.08%, 

Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil-0.07%

Ayrıca qeyd edilməyib Dan Pharm Ltd İsrail 10.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Proven (Krem/gel 60q) 
adlı məhsul dəriyə bərpaedici, təravətləndirici və 

stimullaşdırıcı  təsir göstərən kosmetik tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərm an vasitəsi deyil.

Quick Sleep Sprey 10 ml Farmalink S.L İspaniya 09.07.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Avromed Company” QSC -nin 01.05.2019-cu il  tarixli 
AVR/REG 249/2019 saylı məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, İspaniyanın “Pharmalink S.L.” şirkətinin 

istehsalı olan Quick sleep  (sprey, 10 ml) adlı məhsulun  
 dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair 
keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən 

edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə 
laborator ekspertizanın nəticələri arasında  

uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator 
ekspertizası zamanı məhlulun xarici görünüşü şəffaf, 
sarımtıl –narıncı rəngli, spesifik qoxulu maye (NS-ə 

görə sarımtıl rəngli) olduğu aşkar edilmişdir. Həmçinin, 
məhsulun yararlılıq müddəti 30 ay olduğu halda, 

Azərbaycan dilində məlumat olan stikerdə 36 ay kimi 
göstərilib.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda “istifadə qaydası” bəndində yaş 
həddi (böyüklərə) qeyd edilm əyib.

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-

olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. 
Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş 

uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim 

edilməlidir.



Refamin Şərbət 100 ml

Choline chloride – 100 mg, L-glycine – 50 mg, Folic 
acid – 50 mcg, Vitamin B2 – 1 mg, Vitamin B3 – 11 mg, 
Vitamin B6 – 0.9 mg, Vitamin B12 – 8 mcg, Magnesium 

– 50 mg

Distilled water, Glycerine, 
Guar gum, Orange aroma,  

Sodium Benzoate, Sucralose

Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 29.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Refamin (şərbət 100 ml) adlı məhsul mərkəzi sinir 
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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir.

Rehidron Bio toz 6.4 q

Glucose - 3020 mg, Sodium citrate - 580 mg, Sodium 
chloride - 360 mg, Potassium chloride - 300 mg, Maize 
maltodextrin - 1900 mg, Lactobacillus rhamnosus GG 

350 mld UFC/g - 100 mg

Strawberry flavouring, Silicon 
dioxide, Sucralose S.İ.İ.T SRL İtaliya 03.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Rehidron Bio (toz, saşe №10) adlı məhsul böyük maye 
itkisi zamanı peroral rehidratasiya üçün, eləcə də 

normal bağırsaq mikroflorasının bərpa olunması və 
qorunub saxlanması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də tərcüməsinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Rekal Fışıldayan tablet 20 Calcium carbonate (Elemental calcium) - 2500 mg 
(1000 mg)

Sorbitol, Sodium carbonate, 
Sodium bicarbonate, Citric 

acid, Lemon flavor, 
Polyethylene glycol, 
Sucralose, Riboflavin

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rekal 
(fışıldayan tablet № 20) adlı məhsul kalsium mineralının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Resistant Kapsul 3
Spore bacillus clausii – 1 billion cfu, Bifidobacterium 
longum – 1 billion cfu, Lactobacillus acidophilus – 4 

billion cfu, Inulin – 50 mg

Rice flour, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 

Hypromellose, Titanium dioxide
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 25.07.2019 Müsbət

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

Restofer Tablet 1 İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 
mcg, Vitamin B 12 - 2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg 

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 26.07.2019 Müsbət

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

Restovit Tablet 1

Vitamin A - 1 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D3 - 200 
IU, Vitamin E - 10 mg, Vitamin K1 - 0.07 mg, Vitamin B1 

- 1.5 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, 
Vitamin B6 - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, Vitamin B12 - 2 

mcg, Biotin - 0.05 mg, Vitamin B5 - 5 mg, Calcium 
carbonate - 300 mg, Iron fumarate - 50 mg, Iodine - 
0.05 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Zinc oxide - 

25 mg, Sodium selenite - 0.15 mg, Copper gluconate - 
3 mg, Manganase - 3 mg, Chromium picolinate - 0.1 

mg, Phosphor - 48 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 30.07.2019 Müsbət

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

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.



Restructurer İnyeksiya üçün məhlul 25 ml
Su-q.s-100, Qlütation-2.5%, Askorbin Turşusu-1.0%, 

Superoksid Dismutaza-0.5%, Sodium Hialuronat-0.2%, 
Tioktik Turşusu-0.05%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Restructurer (inyeksiya 
üçün məhlul 1x25 ml) adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisini cavanlaşdırmaq, qırışları və sallanmanı aradan 

qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Rinogel Burun üçün sprey 20 ml

Tinctura Calendulae (1:10) 1 g/100 g, Tinctura 
Echinaceae (1:4) 1 g/100 g, Oleum eucalypti 0.2 g/100 

g, Oleum Abietis 0.15 g/100 g, Oleum Menthae 
piperitae 0.2 g/100 g, Oleum Hippophaes 0.15 g/100 g

Purified water, Ethanol, 
Glycerin, Sodium chloride, 

Gelatine, Sodium 
carboxymethylcellulose

Silvanols Latviya 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş Rinogel,burun üçün sprey,20 ml, 
flakonda N1, zökəm zamanı burunla nəfəs almanı 
asanlaşdırmaq üçün, həmçinin rinitin profilaktikası 

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

Rokasit K Daxilə qəbul üçün 
məhlul 500 ml

Vaccinium oxycoccos leaf, fruit - 520 mg, Equisetum 
arvense herb - 420 mg, Betula sp. leaf - 220 mg, Salvia 

officinalis leaf - 70 mg, Rosmarinus officinalis leaf - 
170 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf - 170 mg, Melissa 

officinalis leaf - 170 mg, Matricaria recutita flowers, 
herb - 100 mg, Agropyron repens rhizoma - 170 mg, 

Ortosiphon sp. leaf - 100 mg

Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Rokasit K(Daxilə qəbul üçün məhlul, 500 ML) adlı 

məhsul sidik- ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun istifadə üzrə təlimatının "xüsusiyyətləri" 
bəndində ikinci cümlə ləğv olunmalıdır;"Tərkib" 
bəndində isə  bitkilərin  beynalxalq(latın) adları 

göstərilməlidir. Belə ki, BFMQƏ farmakoloji 
xüsusiyyətlərə malik ola bilməz.

Rudefar Tablet 1

Vaccinium macrocarpon fruit juice powder- 300 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 150 mg, 

Equisetum arvense herb dry extract - 100 mg, Dried 
zea mays silk powder - 150 mg, Urtica dioica leaf dry 

extract - 100 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 27.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Rudefar (tablet №30) adlı məhsul sidik- ifrazat 

sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşıran 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: Məhsulun istifadə üzrə təlimatının "Tərkib" 

bəndində bitkilərin beynalxalq (latın) adları 
göstərilməlidir.

Ruvenor Kapsul 5 x 10 Horse chestnut extract (Aesculus Hippocastanum) - 
100 mg, Ruscus aculeatus - 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Gelatin, Titanium 
dioxide, İron oxide

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 19.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ruvenor (kapsul № 50) adlı məhsul aşağı ətraf venoz 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 
bəndində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) qeyd 

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



Sabal Forte Kapsul 3 Oily saw palmetto fruit extract - 320 mg Gelatin, Glycerol, Sorbitol, 
Water 

Vitasan Gecco İmport Export 
GmbH Avstriya 10.05.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

SABAL FORTE(kapsul №60) adlı məhsul sidik-ifrazat 
sisteminin iltihabİ xəstəliklərinin müalicəsində  tövsiyə 
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsidir.Belə ki,adı göstərilən məhsulla 

tərkibi və istifadə göstərişləri eyni olan Azərbaycan 
Respublikasının Dərman Vasitələrinin  Dövlət 

Qeydiyyat Reyestrində "Prostakar" adlı dərman 
vasitəsi mövcuddur. Qeyd edək ki, adı göstərilən 
dərman vasitəsinin gündəlik dozası təqdim edilən 

məhsuldan  3 dəfə   belə aşağıdır və terapevtik dozanı 
aşır. Təqdim olunan məhsulun hətda uşaqlara  və 

qadınlara  sübut olunmamış tövsiyəsi(Avropa 
Dərmanlar Agentliyi/ EMEA-nın  məlumatlarına görə 

belə şübhə doğrudur.

SafloHyal Oftalmoloji məhlul 10 ml

Purified Water-q.s. 100, Enoxolone glucuronide-2.5%, 
Copolymer PEG/PPG-1.5%, Dibasic Sodium 

phosphate (Na2HPO4)-0.4%, Monobasic Sodium 
Phosphate (NaH2PO4)-0.15%, Hyaluronic acid sodium 

salt-0.1%, Hydroxide potassium-0.123%, Sodium 
Chloride-0.36%

Ayrıca qeyd edilməyib İtaldevice srl İtaliya 12.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş SafloHyal  (oftalmoloji 
məhlul, 10 ml) adlı məhsul gözdə qaşınma, yad cisim 
hissi və qizartı ilə müşayiət olunan iltihabı proseslərin 
kompleks simptomatik müalicəsi üçün tövsiyyə olunan 

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

Sedifactor Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Passiflora incarnata flowers dry extract - 1400 mg, 
Melissa officinalis leaf dry extract - 800 mg, 

Eschscholzia californica herb dry extract - 540 mg, 
Matricaria recutita flowers dry extract - 106 mg, Vitamin 

B3 - 120 mg, Vitamin B6 - 12 mg

Glycerol, Sorbitol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, 

Purified water 
Panacea 2001 Bolqarıstan 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Sedifactor (daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı 

məhsul sinir 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.

Sedofast Kids Şərbət 120 ml

Melissa officinalis leaf dry extrcat - 50 mg, Matricaria 
recutita (Chamomillae recutita) flower dry extract - 148 
mg, Tilia cordata flower dry extract - 153 mg, Lavandula 

angustifolia flower dry extract - 25 mg, L-tryptophan - 
25 mg, Glycine - 25 mg, Magnesium oxide - 20 mg

Water, Citric acid 
monohydrate, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Raspberry flavour, Xanthan 

gum, Sucralose

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedofast kids (şərbət 
120 ml) adlı məhsul MSS fəalliyətini 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə uyğun olaraq 
yazılması zəruridir.

Sedomix Plus Tablet 1
GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 09.07.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

 “Gold Pharm” MMC -nin 06.05.2019-cu il  tarixli 034 
saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“GH Yıldız İlac ve Kozmetik” şirkətinin istehsalı olan 
Sedomix plus  (tablet, №30) adlı məhsulun  dərman 

vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair keçirilmiş 
müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 
məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator 
ekspertizanın nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. 
Belə ki, eyniliyin təyini zamanı məhsulun tərkibində 

qlisin və qam m a-am in yağ turşusu aşkar edilm əm işdir. 

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-

olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. 
Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş 

uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim 

edilməlidir.





Serrabest Kapsul (3 x 10) Serratiopeptidase - 60 mg, Nattokinase - 100 mg, 
Phospholipids - 50 mg

Monostarch phosphate, 
Hydroxy propyl methyl cellulose

Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 04.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Serrabest (kapsul № 30) adlı məhsul serrapeptaza və 
nattokinaza fermentinin çatışmazlığı zamanı yaranan 
xəstəliklər zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil.

Sharkoliv Kapsul 3 x 10 Shark liver oil - 500 mg (Omega 3 - 15 mg) Sun Flower, Gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sharkoliv (kapsul № 30) adlı məhsul omega-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının 

qeyd edilməsi zəruridir.

Sharkoliv Şərbət 150 ml Shark liver oil - 500 mg, Omega 3 - 100 mg

Water, Citric acid 
monohydrate, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Orange flavour, Xanthan gum, 

Sucralose, Glucose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sharkoliv (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omega-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının 

qeyd edilməsi zəruridir.

Simbiomax toz 5 q

Bifidobacterium infantis - 8 x 10⁸ CFU, Lactobacillus 
acidophilus - 8 x 10⁸ C F U ,  L a c to b a c illu s  rh a m n o u s  - 	8  x  

10⁸ CFU, Lactobacillus plantarum - 0.25 x 10⁹ CFU, 
Lactobacillus casei8 x 10⁸ CFU, Saccharomyces 

boulardii - 8 x 10⁷ CFU, Inulin -12 mg

Maltodextrin, Spernat 22s, 
Magnesium stearate, Banana 

flavor, Sucralose

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 25.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Simbiomax (toz, saşedə №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.

Singderm inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-24mg, Lidocaine hydrochloride-3mg, 
Phosphate buffer pH 7.2 q.s-1 mg Ayrıca qeyd edilməyib Hangzhou Singclean Medical 

Products Co,. Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 04.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Singderm, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Singfiller Deeper inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-20mg, NaCl-8.5mg, Na2HPO4-
0.85mg, NaH2PO4-0.25mg, Water for injection Ayrıca qeyd edilməyib Hangzhou Singclean Medical 

Products Co,. Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 04.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Singfiller Deeper, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Sinlon Kapsul 2 x 10

Lysozyme - 20 mg, Lactobacillus sporogenes - 150 
mln, Lactobacillus rhamnosus - 200 mln, Lactobacillus 

casei - 200 mln, Lactobacillus plantarum - 200 mln, 
Lactobacillus bulgaricus - 150 mln, Bifidobacterium 
longum - 100 mln, Bifidobacterium breve - 100 mln, 
Bifidobacterium infantis - 100 mln, Streptococcus 

thermophiles - 150 mln, FOS - 100 mg 

Talc, Microcrystalline 
cellulose, Glazing agents 

(Capsule): Gelatin, Titanium 
dioxide (E 171)

Gricar Chemical SRL İtaliya 16.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sinlon (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 dərm an vasitəsi deyil.



Sinorest Burun boşluğunu 
təmizləmək üçün məhlul 1 Sodium Chloride-95.5%, Sodium Bicarbonate-4%, 

Hyaluronic Acid-0.5% Ayrıca qeyd edilməyib
İyon Sağlık Medikal Kozmetik 
İthalat İhr. Ve San. Tic. Ltd. 

Şti., Türkiyə
Türkiyə 09.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sinorest (1 ədəd 240 ml 
plastik flakon, 20 ədəd saşe) adlı məhsul burun 

boşluğunda toplanmış möhtəviyatın yumuşalmasına və 
asan xaric olmasına yardım etmək, selikli qişasında 
ödemi aradan qaldırmaq, tənəffüsü yaxşılaşdırmaq 

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

Skin - F22 inyeksiya üçün gel 1 ml
Hyaluronic acid-2.175-2.215%, Water for injections-

96.52%, BDDE-0.127%, Glycine-0.09-0.100%, L-
proline-0.09-0.100%

Ayrıca qeyd edilməyib İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin - F22, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Skin - F24 inyeksiya üçün gel 1 ml
Hyaluronic acid-2.370-2.400%, Water for injections-

96.22%, BDDE-0.129-0.139%, Glycine-0.09-0.100%, 
L-proline-0.09-0.100%

Ayrıca qeyd edilməyib İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin - F24, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Skin - F26 inyeksiya üçün gel 1 ml
Hyaluronic acid-2.575-2.615%, Water for injections-

95.92%, BDDE-0.141-0.151%, Glycine-0.09-0.100%, 
L-proline-0.09-0.100%

Ayrıca qeyd edilməyib İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin - F26, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Skin-B İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Hyaluronic acid sodium salt- 0.95-0.105 g, L-
isoleucyne - 0.11-0.13 g, L-leucine - 0.15-0.17 g, L-

lysine hydrochloride - 0.17-0.19 g, L-valine - 0.11-0.13 
g, glycine - 0.19-0.21 g, L-serine - 0.19-0.21 g, L-
proline - 0.19-0.21 g, L-alanine - 0.22-0.26 g, L-

cysteine - 0.0045-0.0055 g 

Sodium bicarbonate, water İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-B  (inyeksiya üçün 
məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri 

zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Skin-Colin İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Hyaluronic acid – 0.95-0.105g, Choline bitartrate – 
0.143-0.158g, L-lysine hydrochloride – 0.17-0.19g, 

glycine – 0.19-0.21g, L-serine – 0.19-0.21g, L-proline – 
0.19-0.21 g, L-alanine – 0.22-0.26 g, L-cysteine – 

0.0045-0.0055g

Sodium phosphate dibasic 
dihydrate, sodium phosphate 
monobasic dihydrate, water

İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Skin-Colin (inyeksiya 
üçün məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri 
zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Skin-OX İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Hyaluronic acid – 0.95-0.105g, L-leucine – 0.15-0.17g, 
L-lysine hydrochloride – 0.17-0.19g, glycine – 0.19-

0.21g, L-serine – 0.19-0.21g, L-proline – 0.19-0.21g, L-
alanine – 0.22-0.26g, L-cysteine – 0.0045-0.0055g, L-
valine – 0.11-0.13g, reduced gluthatione – 0.19-0.21 g, 

ascorbyl sodium phosphate – 0.21-0.09g

Sodium phosphate bibasic 
dihydrate, sodium phosphate 
monobasic dihydrate, water 

İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-OX (inyeksiya üçün 
məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri 

zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Skin-R İnyeksiya üçün məhlul 5 ml
Hyaluronic acid – 0.95-0.105 g, L-lysine hydrochloride 
– 0.85-0.95g, glycine – 0.55-0.65 g, L-proline – 0.85-

1.05 g

Sodium phosphate bibasic 
dihydrate, sodium phosphate 
monobasic dihydrate, sodium 

chloride, water 

İtalfarmacia Srl İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-R  (inyeksiya üçün 
məhlul 5 ml, №3) adlı məhsul dəri zədələnmələri 

zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan tibbi vasitə 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Slim Fort Şərbət 200 ml

Calcium carbonate – 150 mg, Calcium citrate – 150 
mg, Magnesium hydroxide – 150 mg, Zinc sulphate 

monohydrate – 5 mg, Vitamin D3 – 15 mcg, Vitamin A – 
1000 mcg, Vitamin C – 50 mg

Deionized water, Strawberry 
aroma, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Xanthan gum

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozamtik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 29.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slim 

Fort (şərbət 200 ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir.



Solidofer Kapsul (2 x 15) Iron - 28 mg, Vitamin C - 55 mg, Folic Acid - 400 mcg
Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate, Gelatin, 
Titanium dioxide

İndusen S.A İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Solidofer (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və dozanın rəyə uyğun 
yazılması zəruridir.

İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması zəruridir.

Somafer® toz 28
Lipofer® (coated iron pyrophophate) - 166.667 (Iron - 

14 mg), Vitamin C - 80 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Folic 
acid - 200 mcg

Xilitab® (xylitol, sodium 
carboxymethylcellulose), 
Mannitol E421, Orange 

flavour, Citric acid anhydrous 
E330, Sorbitol E420, 

Aspartame E951, Sucralose 
E955, Acesulfame K E950

E-Pharma Trento S.P.A İtaliya 03.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Somafer® (saşe, №28) adlı məhsul dəmir mineralının 
və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd1:İstifadə qaydasının və dozanın rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Qeyd2: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşma üzərində 
köməkçi maddələrin rəyə müvafiq olaraq (istehsalçının 
təqdim etdiyi tərkibə aid sənədə əsasən) qeyd edilməsi 

zəruridir.

SperAK Pronatal Tablet 6 x 10

Vitamins for 1 tablet : Vitamin premix – 230 mg, Vitamin 
A – 500 mcg RE, Beta-carotene – 1 mg, Vitamin D3 – 
4 mcg, Vitamin E – 10 mg, Vitamin K – 30 mcg, Vitamin 
C – 70 mg, Vitamin B1 – 1.2 mg, Vitamin B2 – 1.2 mg, 
Vitamin B6 – 1.5 mg, Niacin – 14 mg NE, Folic acid – 

350 mcg, Vitamin B12 – 2.4 mcg, Biotin – 28 mcg, 
Pantothenic acid – 4 mg. Minerals for 1 tablet: 

Magnesium - 50 mg, Calcium - 150 mg, Zinc - 10 mg, 
Iron - 15 mg, Copper - 0.9 mg, Selenium - 60 mcg, 

Chromium - 20 mcg, Iodine - 150 mcg, Manganese - 1 
mg 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Sodium starch 
glycolate

Natstim Ltd Bolqarıstan 24.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

SperAK Pronatal(tablet № 60) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəsi 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.

Spirgen Şərbət 150 ml

Trigonella foenum graecum - 275 mg, Spirulina maxima 
- 275 mg, Curcuma longa essential oil - 0.009 mg, 

Zingiber officinale essential oil - 0.008 mg, Cichorium 
endivia - 275 mg, Nasturtium officinalis - 275 mg, 

Vitamin C (Ascorbic Acid) - 12 mg,Copper( Copper 
gluconate) - 0.28 mg 

Sorbitol E420, Glycerol E 422, 
Potassium sorbate E202, 
Sodium benzoate E211, 
Polysorbate 80 E433, 

Flavouring pineapple, Water

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 13.07.2019 Müsbət

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

stimullaşmasına, həzm prosesinin yaxşılaşmasına, 
bağırsaq mikroflorasının normallaşmasına kömək edən 

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

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

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

QEYD:Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda 
məhsulun tərkibini rəyə uyğun olaraq qeyd etmək, tərkib 

haqqında sənədə müvafiq olaraq. Beıə ki, təqdim 
olunan qablaşma eskizinin üzərində digər tərkib qeyd 

olunub, istifadə üzrə təlimatda da məhz mis( mis 
qlükonat şəklində)  kim i qeyd olunm ası zəruridir.

Symbiotic + Kids toz 1
Saccharomyces cerevisae var. boulardi DCM 27112 - 
1.25 billion CFU, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 

53103 - 3 billion CFU, Inulin - 25 mg

Crystalline glucose, Creamy 
flavouring Sensilab Ltd Sloveniya 27.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Symbiotic + Kids (toz-saşe № 10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilənə uyğun 
olaraq tərtib olunması zəruri hesab olunur



Teff Tohumlu çay Çay 5 qr x 30 Teff toxumu. Funda. Yaşıl qəhvə. Chia toxumu. Limon 
otu. Rozmarin. Lepidyum. Yaşıl çay

Bamya Çiçəyi. Sandalos 
sakkızı. Kitre Zamki. Darçın. 
Mate yarpağı. İtburnu. Kuinoa 
Toxumu. Barıt ağacı qabığı. 
Aspir toxumu. Macha. albalı 

meyvəsi sapı. Açai

Sahe  Grup Gida İlaç 
Kozmetik San  və Ticaret 

Ltd.Şti
Türkiyə 09.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy 
aldığı üçün

Tigf İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Su-q.s. 100, Askorbin Turşusu-1.0%, Qlisin-1.0%, 
Metisilanol Mannuronat-1.0%, Prolin-1.0%, 

Hidroksiprolin-0.3%, Leysin-0.3%, Lizin Hidroxlorid-
0.3%, Qlutamik Turşusu-0.2|%, Asetil Sistein-0.1%, 
Sistein HCL-0.1%, Sodium Hialuronat-0.1%, Taurin-

0.1%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tigf (inyeksiya üçün 
məhlul 1x10 ml) adlı məhsul kosmetologiyada böyümə 
faktorlarının sintezini artırmaq üçün tövsiyyə olunan 

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

Tonorex Calcium D3 / 
Tonoreks 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 23.07.2019 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   kalsium və D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş məlumat 

vərəqəsində qeyd edilən müalicə xarakterli tövsiyənin 
ləğv edilməsi, "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", 
"Dərman vasitəsi deyil", “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz” yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Totalvit 9 b-complex Tablet 4

Niacin - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Choline - 3 mg, 
İnositol - 3 mg, PABA - 2 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, 

Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Folic acid - 
200 mcg, Biotin - 50 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Neutral methacrylate 

copolymer, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Magnesium salts of fatty 
acids, Titanium dioxide, Talc, 
Medium chain triglycerides, 
Hydroxypropylcellulose, Iron 
oxide yellow, Iron oxide red

Soria Natural S.A İspaniya 04.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasənTotalvit 

9 b-complex (tablet № 28) adlı məhsul B qrup 
vitaminləri 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 dərm an vasitəsi deyil.

Tron-D Şərbət 200 ml

Calcium lactate - 250 mg (as elemental Ca 46 mg), 
Calcium phosphate dehydrate - 100 mg (as elemental 
Ca 23.25 mg, as elemental P 18 mg) Total Calcium - 
69.5 mg, Magnesium hydroxide - 70 mg (as elemental 

Mg 29.2 mg), Cholecalcipherol - 200 IU, Zinc sulphate - 
5 mg (as elemental Zinc 2 mg), Copper gluconate - 5.3 
mg (as elemental Cu 0.7 mg), Menaquinone-4 (Vitamin 

K2) - 40 mcg

Deionized water, Glycerin, 
Banana flavours, Xanthan 

gum, Sodium benzoate, Citric 
acid, Sodium saccharin

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 04.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tron-

D (şərbət, 200 ml) adlı məhsul kalsium və digər 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.

Tuvia Tablet 1

Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Glycine - 50 
mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, 

Magnesium sulphate - 200 mg, Crataegus sp.leaf, fruits 
- 150 mg. Vitamin B6 - 1 mg

Maltoextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tuvia (tablet №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1:ADA-nın (EMEA)tövsiyələrinə görə yemişan  
preparatları 18 yaşdan yuxarı tövsiyə olduğu üçün, 

qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda yaş həddinin rəyə müvfiq olaraq 18 

yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Qeyd2:Məhsulun hamilələrə təhlükəsizliyi ilə bağlı 
müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim edilmədiyi 
üçün Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda hamilələr üçün qeyd edilən tövsiyənin ləğv 

edilməsi zəruridir.



Ufron Şərbət 100 ml

Aloe Vera leaf extract - 100 mg, Horsetail leaf and 
stems extract (Equisetum arvense) - 200 mg, 

Cranberry fruit extract (Vaccinium macrocarpon)- 200 
mg, Apple fruit concentrate (Pyrus malus) - 300 mg

Deionized water, Apple 
aroma, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Xanthan gum 

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozamtik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ufron 

(şərbət 100 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi 
xəstəliklərinin profilaktıkasında tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "Cranberry" 
bitkisinin adı düzgün tərcümə olunmamışdır (quşüzümü 

deyil, mərcanı kimi tərcümə olunmalıdır), müvafiq 
düzəliş edilməlidir. Ümumiyətlə BFMQƏ qablaşmasında 

onun tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq 
adları göstərilməlidir.  İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər»inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir

Ultra Co-Q10 / Ultra Ko-Q10 Tablet 4 x 15 Coenzyme Q10 – 50 mg

Maltodextrin, Microcrystalline 
Cellulose, Potato Starch, 

Croscarmellose Sodium, Gum 
Acacia Bp, Syloid- (Colloidal 

Silica, Silicon Dioxide), 
Purified talc, Magnesium 
Silicate Prep, Magnesium 

Stearate

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 22.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 
Co-Q10 (tablet, №60) adlı məhsul koenzim Q10-un 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Ultra Glucosamine & 
Chondroitin / Ulta 

Glukozamin və Xondroitin 
Tablet (4 x 15)

Glucosamine sulphate (as D-glucosamine sulphate 
2KCl (5% PVP) DC 710 mg) - 500 mg, Chondroitin 

sulphate (as Chondroitin sulphate sodium (shark) 435 
mg) - 400 mg

Microcrystalline cellulose, 
Syloid-(Colloidal silica, Silicon 

dioxide), Stearic acid, veg., 
Magnesium stearate, Opadry 

II yellow ochre, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Glycerin

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 19.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 

Glucosamine & Chondroitin/Ulta Glukozamin və 
Xondroitin  (tablet №60) adlı məhsul sümük və qığırdaq 

toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Urifar toz 1 D-mannose - 1500 mg, Dry extract of pomegranate 
hulls - 250 mg

Fructose, Citric acid E330, 
Silicon dioxide E551, 

Sucralose E955
Sensilab Ltd Sloveniya 23.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urifar 

(toz-saşe, №14) adlı məhsul sidik yollarının iltihabi 
xəstəliklərinin profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 
uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.



Urosol Kapsul 4

Horsetail oil - 50 mg, Prickli pear oil - 50 mg, Steritis oil - 
 50 mg, Rosemary oil - 50 mg, Rupturewort oil - 50 mg, 
Lemon balm, leaves oil - 50 mg, Water elder oil  - 50 

mg, Ferula oil - 50 mg, Ferula elaeochytris oil - 50 mg, 
Artichoke, leaves oil - 25 mg, Stevia oil - 25 mg

gotərilməyib
Nurs Lokman Hekim Gida 
Bitki ve Botanik Med. San. 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.07.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Urosol (kapsul № 60) adlı məhsul  bir cox farmakoloji 
təsirlərə (diuretik,litolitik, spazmolitik,antibakterial, 
antioksidant )malik olan vasitə olub, öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Dosyeda 
köməkçi maddələr haqqında heç bir məlumat təqdim 

olunmamışdır. Həmçinin,məhsulun tərkibində  Tribulus 
cinslərinə aid olan bitki mövcuddur, bu da ki, 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 
“Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə 
əsasən BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan 

olunan bitkilərin siyahısına daxildir.

Utidoc Şərbət 300 ml

D-mannoza - 350 mg, Vaccinium oxycoccos fruit - 280 
mg, Orthosiphon stamineus leaves - 200 mg, 

Hydrangea arborescens root - 150 mg, 
Eupatoriadelphus purpureus root - 120 mg, Chanca 

Piedra extraxt leaves, flowers, seeds and stems 
extract - 100 mg, Equisétum arvénse, herba equisety - 

100 mg

Sugar, Water, Sodium 
benzoate, Potasium sorbate, 

Orange flavor

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 04.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Utidoc 
(şərbət, 300 ml) adlı məhsul böyrək və sidik yollarının 
xəstəliklərində profilaktika 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.

Velaktoz-A Şərbət 200 ml
Lactulose - 30 mg, Plum extract (Prunus domestica) - 
10 g, Fig extract (Ficus carica) – 10 g, Fennel seeds 

extract (Foeniculum vulgare) – 10 g

Deionized water, Glycerol, 
Blackberry flavor, Sucralose

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Velaktoz-A (şərbət 200 
ml) adlı məhsul bağırsaqların peristaltikasını 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxılış 

forması: reseptsiz" ifadəsinin götürülməsi, "Blackberry" 
inqredientinin düzgün tərcümə olunması (böyürtkən) 

zəruridir.

Venokaps Forte Kapsul (2 x 15)

Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) seed 
extract (7:1) - 80 mg, Quercetin (in rutin terms) - 40.4 

mg, Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) leaf extract (4:1) - 30 
mg, Green tea (Camellia sinensis) leaf extract (8:1) - 

30 mg, Pine (Pinus sylvestris) bark extract (2:1) - 10 mg

Beet fibre, Gelatine (capsule 
shell) Silvanols Latviya 23.05.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Venokaps Forte(kapsul № 30) adlı məhsul venoz-
limfatik sistemin funksional vəziyyətinin qorunub 

saxlanması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd1:Məhsulun Azərbaycan dilində olan istifadə üzrə 
təlimatı və qablaşması Azərbaycan Respublikası 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm ası zəruridir!

Qeyd2:İstehsalçı tərəfindən verilən təsdiqləyici sənədə 
əsasən məhsulun yararlılıq müddəti 3 il qeyd 

olunmuşdur.

Vetogab Şərbət 100 ml
GABA - 58 mg, Glycine - 35 mg, Folic acid - 25 mcg, 
Vitamin B6 - 0.5 mg, Magnesium - 21.82 mg, Vitamin 

B3 - 2.5 mg, 

Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Stevia, Erythritol, 

Sugar, Banana flavour, 
Sucralose, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.07.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vetogab (şərbət, 100 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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



Vetolec Damcı 30 ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 
İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 23.07.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər


         “Healty Life MMC” şirkətinin 23.05.2019 -ci il 

tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“Koç Pharmaceuticals Co.Ltd” şirkətinin istehsalı olan 
(məhsul 2 ci dəfə verilməsinə baxmayaraq seriya və 

istehsal tarixi eyni olaraq qalır) HM0218 seriyalı 
Vetolec (məhlul 30 ml) adlı məhsulun dərman 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulda dəmir sulfatın miqdarı istehsalçı tərəfindən 
təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı 

dəmir sulfat 74.68 % olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı 
tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 85.0-115.0% 

intervalında olduğu qeyd olunmuşdur). Məhlulun 1 ml-
nin ehtiva etdiyi damcı sayı göstərilməmişdir. Eyni 

seriyalı məhsul 2ci dəfə verilm işdir.

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Vikogen Kapsul 3 x 10

L-carnitine – 100 mg, Vitamin C – 90 mg, Creatine 
monohydrate – 50 mg, Guarana ectract – 25 mg, 

Korean ginseng extract – 20 mg, Cola extract – 20 mg, 
Eleutherococcus extract – 5 mg, Vitamin E – 5 mg

Calcium phosphate, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Gelatin, Titanium 
dioxide, İron oxide

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vikogen (kapsul №30) 
adlı məhsul fiziki yüklənmə 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 

Visionace Original / 
Visioneys Original Tablet 2 x 15

Vitamin A - 300 mcg, Betacarotene – 3 mg, Vitamin D3 
– 2.5 mcg, Vitamin E – 60 mg, Vitamin C – 150 mg, 

Vitamin B6¬ – 10 mg, Thiamin (Vitamin B1) – 12 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) – 4.8 mg, Vitamin B12 – 9 mcg, 
Niacin (Vitamin B3) – 18 mg, Folacin (Folic Acid) – 400 

mcg, Pantothenic Acid – 20 mg, Iron – 6 mg, 
Magnesium – 60 mg, Zinc – 15 mg, Chromium – 50 

mcg, Selenium – 150 mcg, Copper – 1 mg, Manganese 
– 2 mg, İodine – 100 mcg, Citrus Bioflavonoids – 15 

mg, Bilberry – 60 mg, Lutein – 4 mg

Microcrystalline Cellulose, 
Croscarmellose Sodium, 
Syloid – (Colloidal Silica, 

Silicon Dioxide), Stearic Acid, 
Veg, Magnesium Stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Dibasic Calsium Phosphate, 
Tablet coating: Yellow colour 

dispersion, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Glycerin

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 22.07.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Visionace Original  
(tablet №30) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan vasitə olub, 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan  Thiamin 
(maksimum yol verilən həddi 5 mg), Vitamin B6 ( 

maksimum yol verilən həddi - 6 mg), Pantothenic Acid 
(maksimum yol verilən həddi 15 mg) maddələrinin 

miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən 
yüksəkdir.

Vita Baby Şərbət 150 ml

Vitamin C - 80 mg, Zinc (as Zinc sulfate monohydrate - 
20.6 mg) - 7.5 mg, Vitamin E - 4.8 mg, Iron (as Iron 
sulfate - 6.37 mg) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 1.05 mg, 

Vitamin B1 - 0.5 mg, Vitamin B2 - 0.42 mg, Vitamin A - 
480 mcg, Iodine - 30 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin 

B12 - 1 mcg

Sugar, Glycerin, Orange 
flavour, Xanthan gum, 

Kolliphor Rh - 40, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 

Sucralose, Deionized water

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 03.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vita Baby (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində Bioloji 

fəallığa malik qida əlavəsi yazısının qeyd edilməsi 
zəruridir.



Vita Balance Tablet 3 x 10

Vitamin C - 60 mg, Vitamin E acetate std. 50% (of 
which Vitamin E - 10 mg) - 20 mg , Vitamin B3 - 18 mg, 
Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin A acetate 500000 IU/g (of 
which Vitamin A - 800 mcg) - 5,33 mg, Vitamin B6 - 2 

mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin B2 - 1,6 mg, Vitamin B1 
- 1,4 mg, Vitamin K1 - 20 mcg, Folic acid - 200 mcg, 

Biotin - 150 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Ferrous 
fumarate (of which Iron - 14 mg) - 42,5 mg, Chromium 
chloride std. 1% (of which Chromium - 100 mcg) - 30 
mg, Zinc oxide (of which Zinc - 12,5 mg) - 15,5 mg, 

Manganese sulphate (of which Manganese - 1,1 mg) - 
3,1 mg , Sodium selenite (of which Selenium - 23 mcg) - 
 50 mcg, Dibasic calcium phosphate (of which Calcium - 

 200 mg, of which Phosphorus - 143 mg ) - 622 mg, 
Magnesium hydroxide (of which Magnesium - 120 mg) - 
324 mg, Cupric gluconate (of which Copper - 700 mcg) 
- 5 mg, Potassium iodide (of which Iodine - 150 mcg) - 

200 mcg, Lutein std. 20% from Tagetes (of which 
Lutein - 1 mg ) - 5 mg, Resveratrol std. 98% from 

Polygonum (of which Resveratrol - 0,98 mg) - 1 mg

Microcrystalline cellulose 
E460, Hydroxypropyl cellulose 
E463, Silica E551, Vegetable 
magnesium stearate E572, 

Cross-linked sodium carboxy 
methylcellulose E468

Gricar Chemical SRL İtaliya 01.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vita Balance (tablet № 
30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində qeyd edilən "Qida 

əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Vitamin Complex Dəridə vitamin defisiti 
üçün vitamin kompleksi 25 ml

Su-q.s.100, Qlisin-1.0%, Metilsilanol Mannuronat-1.0%, 
Prolin-1.0%, Leysin-0.3%, Lisin HCL-0.3%, Niasinamid-

0.3%, Pantoten Turşusu-0.3%, Maqnezium Qlükonat-
0.2%, Mannitol-0.2%, Sodium Qlütomat-0.2%, Asetil 

Sistein-0.1%, Biotin-0.1%, Sistein HCL-0.1%, Sodium 
Hialuronat-0.1%, Taurin-0.1%, Sink Sulfat-0.1%, 

Piridoksin HCL-0.025%

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratorio Innoaesthetics İspaniya 08.07.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamin Complex 
(inyeksiya üçün məhlul 1x25 ml) adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin vitamin defisitini aradan 
qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Vitroftal Kapsul 2 AORA HEALTH S.L İspaniya 11.07.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Referans” MMC – nin 28.03.2019-cu il tarixli 19/098 
saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İspaniyanın 
“Aora Health S.L.” şirkətinin istehsalı olan Vitroftal  

(kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

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

məhsulun xarici görünüşü göy rəngli , iki hissəli kapsul, 
tərkibi: açıq qəhvəyi , ağ hissəcikli toz (NS-ə əsasən 
kapsul qırmızı rəngli olm alıdır) olaraq aşkar edilm işdir.

Həmçinin, BFMQƏ-nin istehsalçısının HACCP və ya 
GMP sertifikatları, məhsulun uyğunluq sertifikatı təqdim 
edilməyib.Təqdim edilən nümunə üzərində hesperidinin 
alınma mənbəyi olan “Citrus aurantum” bitkisi barədə 

məlumat qeyd edildiyi halda, normativ sənədlərdə, 
qablaşma eskizi və Azərbaycandilində tərtib edilən 

istifadə üzrə məlumatda bu bitki barədə məlumat qeyd 
edilməyib.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş həddi (18 yaşdan 
yuxarı) qeyd edilməyib.

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.



Vomil-Stop Kapsul 2 S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 09.07.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

 “Med Corporation” MMC -nin 13.05.2019-cu il  tarixli 
MC-047 saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,  

Ruminiyanın “S.C.Laboratoarele Medica S.r.L.” 
şirkətinin istehsalı olan Vomil – stop  (kapsul, №20) adlı 

məhsulun  dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına 
dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən 

edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə 
laborator ekspertizanın nəticələri arasında  

uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator 
ekspertizası zamanı orta çəkisi 0.5032 q, tərkibi: 

0.4068 q (normativ sənədlərə əsasən 0.4275-0.4725) 
olaraq aşkar edilmişdir. 

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitəsi olub-

olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək mümkün deyil. 
Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş 

uyğunsuzluqların səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi” Qaydalarına əsasən yenidən təqdim 

edilməlidir.
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