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

Adaçayı / Şalfey sorma tablet 1 x 20 Salvia officinalis folium dry extract - 10.9 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
8.8 mg, Salvia officinalis essential oleum - 1.9 mg

Sorbitol, Calcium stearate, Silicon dioxide, 
Sodium alginate, Citric acid, Sucralose Evalar QSC Rusiya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adaçayı / Şalfey (sorma tablet № 

20) adlı məhsul  C vitamininin əlavə mənbəyi kimi, boğazda 
qıcıqlanmanı aradan götürən, tənəffüsü və udqunmağı yüngülləşdirən 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 

Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L11015; İstehsal tarixi: 05.03.2021; Son 
istifadə tarixi: 05.09.2023) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 

Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L11014; İstehsal tarixi: 05.03.2021; Son 
istifadə tarixi: 05.09.2023) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 

Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 
paket №10) (Seriya nömrəsi: L11011; İstehsal tarixi: 03.03.2021; Son 
istifadə tarixi: 03.09.2023) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Adefosin Kapsul 6 x 10

Phospholipids - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Cynara scolymus 
leaf extract - 100 mg, Ademetionine - 100 mg, Glutathione - 100 mg, 
Silybum marianum fruit extract - 70 mg, Inositol - 50 mg, Helichrysum 

arenarium flower extract - 30 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 02.06.2021 Müsbət

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

qaraciyərin və öd yollarının funksional 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:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

AEvitamin Kapsul 1 Vitamin E (as alpha- retinol palmitate ) - 109.8  mg, Vitamin A (as 
alpha-tocopherol acetate) - 3.9 mg

Refined Soybean Oil, Gelatin, Glycerol, Purified 
Water Evalar QSC Rusiya 11.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AEvitamin (kapsul  №30) adlı 
məhsul A və E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,  vitamin A-nın dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilen həddindən yüksəkdir. (maksimum 3 mg).

Afden Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50.000 IU (1 drop/166 IU), Vitamin E (D-

alpha tocopheryl acetate) - 2 mg Sunflower seed oil Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 18.06.2021 Müsbət

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin.

Agnuvit Bio Kapsul  №1 (içərisində 
30 kapsul)

Vitex agnus castus seed dry extract - 120 mg, Serratiopeptidase - 10 
mg/ 35 000 İU, Vitamin E(as DL-alpha- tocopheryl acetate) - 20 mg, 

Vitamin D3( as Cholecalciferol - 14 mcg,Vitamin B12( as 
Cyanocobalamin)- 4 mcg; Vitamin B9( Folic acid) - 400 mcg, , 

Turmeric( Curcuma longa) root powder - 25 mg, Papain-25 mg/

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatine

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agnuvit BIO(kapsul, №30) adlı  
məhsul qadınlarin  reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini və ümumi 
sağlamlığını qorumaq 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.

Agrix Plus Tablet 6 x 10

Horny goat weed (Epimedium grandiflora) stem and leaf extract - 150 
mg, L-arginine - 100 mg, Eleutherococcus spiny root extract - 1 mg, 

Eurycoma longifolia root extract - 25 mg, Cordyceps sinensis extract - 
25 mg, L-taurine - 50 mg, Pine bark extract - 25 mg, Yohimbe bark 

extract - 15 mg, Panax ginseng root  exract - 15 mg, Capsicum 
annuum fruit extract - 3 mg

Silicified microcrystalline cellulose, Dibasic 
Calcium Phosphate Dihydrate, Croscarmellose 

sodium, Magnesium stearate
Natstim Ltd Bolqarıstan 14.06.2021 Müsbət

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

Kişi reproduktiv 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.



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

Albecor Omega-3 Şərbət 150 ml Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 11.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


         “Nes Group MMC” şirkətinin 07.04.2021-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.” 
şirkətinin istehsalı olan Albecor Omega-3 (şərbət, 150 ml) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhlulun 
həcmi 140.0 ml (145.5 -- 154.5 ml) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlmir. Bundan başqa, C vitamininin miqdari təyinatı zamanı 
vitamin C -- 12.44 mq/10 ml aşkar olunmuşdur ki, əslində 35 mq/10 ml 

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

doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 
hesab olunmur.



Alfa-Lipoy Turşusu Kapsul 1 Alpha lipoic acid - 100 mg Medium chain tryglycerides, Polysorbat 80, 
Gelatin, Titanium dioxide, Glycerin, Purified water Evalar QSC Rusiya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa-Lipoy Turşusu (kapsul, № 30) 

adlı məhsul orqanizmin antioksidant müdafiəsi və detoksikasiyası 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Aloe Vera Extra Fresh məhlul 500 ml № 1

Aloe vera NFC juice - 99.6 %, Vitamin B6( as Pyridoxine hydrochloride) 
- 2.4 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin 0.1 % in ground with mannit) - 

3.6 mcg, Vitamin C - 240 mg, Biotin - 160 mcg, Pantothenol(as 
Calcium D-pantothenate )- 7.2 mg

Citric acid, Ascorbic acid, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate

Medicure Naturproducte 
AG Almaniya 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aloe Vera Extra Fresh( məhlul, 500 

ml) 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.

Alpha Men Tablet 1

Vitamin A - 501 mcg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 12 mg, Vitamin K - 
25 mcg, Vitamin C - 80 mg, Thiamin - 12.6 mg. Riboflavin - 12.6 mg, 
Niacin - 25 mg, Vitamin B6 - 12.6 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin 

B12 - 126 mcg, Biotin - 150 mcg, Pantothenic acid - 50 mg, Calcium - 
354 mg, Phosphorus - 157.8 mg, Zinc - 15 mg, Copper - 0.2 mg, 
Manganese - 1.5 mg. Selenium - 80 mcg, Chromium - 100 mcg, 

Molybdenum - 25 mcg, Korean ginseng extract - 50 mg, Ginkgo biloba 
extract - 20 mg, Alpha lipoic acid - 25.5 mg, Royal jelly extract - 25.5 
mg, Citrus bioflavonoids - 25 mg, Kelp powder - 20 mg, Nettle leaf 
extract - 12.5 mg, Grape seed extract - 6.25 mg, Inositol - 12.5 mg, 

Bromelain - 12.5 mg, Lipase - 12.5 mg, Papain - 12.5 mg, Amylase - 
2.5 mg, Coenzyme Q10 - 2.5 mg, Lutein - 250 mcg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Talc, Glycerine, Maltodextrin, 

Magnesium stearate, Sunflower oil, Antioxidants: 
Vitamin C, Vitamin E, Rosemary extract, Acacia 

gum, Maltodextrin, (DL-Choline bitartrate, 
Magnesium oxide, Potassium chloride, 

Magnesium sulphate, Disodium tetraborate - no 
nutritional fact)

Myprotein (a The Hut 
Group company) İngiltərə 07.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alpha Men (tablet, №120) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

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

dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 

əsasən  məhsulun tərkibində olan Tiamin (maksimum yol verilən həddi 
5 mg), Riboflavin (maksimum yol verilən hədd 6 mg), Vitamin B6 ( 
maksimum yol verilən həddi - 6 mg), Vitamin B12 (maksimum yol 

verilən həddi 9 mcg), Pantoten turşusu (maksimum yol verilən həddi 15 
mg) maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddindən yüksəkdir.
Qeyd: Bundan başqa məhsulun tərkibə aid sənədi düzgün tərtib 

edilməyib. Belə ki, əsas və köməkçi inqredientlər ayrıca verilməyib və 
bəzi inqredientlərin miqdarı faizlə verilib ki, spesifikasiyada bu 

maddələrdən alınan komponentlər (miqdarları) göstərilməyib (həmin 
maddələr "köməkçi maddələr" siyahısında mötərizədə verilib).

Aminodens Kapsul 3 x 10

Soy lecithin (of whitch Phosphatidylcholine – 75 mg, 
Phosphatidylinositol – 38 mg, Phosphatidylethanolamin – 30 mg) – 

250 mg, Vitamin B1 (as thiamin hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B2 (as 
riboflavin) – 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 6 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 6 mcg, Ginkgo leaves (Ginkgo 

biloba L.) dry extract 3% ginkgoflavonoids – 80 mg, Glycine - 150 mg

Dibasic calcium phosphate, Vegetable 
magnesium stearate, Silica, Glazing agents: 

Gelatin, titanium dioxide Talc
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 22.06.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Aminostyl Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

L - arginine - 1.2 mg, L - histidine - 0.7 mg, L - isoleucine - 1.18 mg, L - 
leucine - 3.66 mg, L - lysine - 5 mg, L - methionine - 1.84 mg, L - 

phenylalanine - 1 mg, L -threonine - 0.85 mg, L - tryptophan - 1 mg, L - 
valine - 1.34 mg, L - alanine - 1 mg, L - asparagine - 1 mg, L - aspartic 
acid - 1 mg, L - cysteine - 1 mg, L - glutamic acid -  1 mg, L - glutamine 
- 1 mg, Glycine - 2 mg, L - serine - 1 mg, L - tyrosine - 1 mg, L - proline 

- 1 mg, Vitamin C - 80 mg

Glycerol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Sucralose, Flavouring, Citric acid, Water Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.06.2021 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul amin turşuların və C vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:İstfadə üzrə təlimatda qeyd edilən "qəbul qaydası" bəndi, 
qablaşma və rəydə qeyd edilən "istifadə qaydaları və doza" bəndi ilə 

uyğunlaşdırılsın.



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

Antinon Şərbət 100 ml

Calendula (Calendula officinalis L.) flowers liquid extract – 3 ml, 
Caraway (Carum carvi L.) fruit liquid extract – 3 ml, Thyme (Thymus 

vulgaris) herb liquid extract – 3 ml, Marshmallow (Althaea officinalis L.) 
root liquid extract – 3 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, Citric 
acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2021 Müsbət

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

uşaqlarda qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Qəbul müddəti 1 aydan çox olmamalıdır" 
məzmunlu qeyd göstərilsin.

Apoksi-L Şərbət 150 ml

Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) – 0.65 mg, Vitamin B2 ( as 
Riboflavin) - 0.55 mg, Vitamin  B3  (as Nicotinamide)- 4 mg, Vitamin B5  

(as Calcium Pantothenate) -1.94 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine 
Hydrochloride) – 0.86 mg, Vitamin B9 ( as Folic Acid) – 2.5 mcg, 
Vitamin B12  (as Cyanocobalamin) – 1.66 mcg, Vitamin C (as L-
Ascorbic Acid) – 35 mg, İnositol – 5 mg, Biotin - 7 mcg, Zinc (Zinc 
sulphate monohydrate) - 3 mg, L-carnitine – 151.5 mg, L - lysine – 

18.8 mg

Sucralose, Potassium sorbate, Orange flavor, 
Sodium benzoate, Deionized water  

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.06.2021 Müsbət

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

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

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

Arasti White with lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml Sodium hyaluronate 24mg, Lidocaine 3mg/ml, 
Phosphate-buffered saline, pH7 q.s. Ayrı qeyd edilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 01.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Arasti White with lidocaine, inyeksiya 
üçün gel, 1.1 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

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

Arginon-L Kapsul 1 L-arginine - 500 mg Gelatin (Bovine) (E441), Vegetable Magnesium 
Stearate (E470b), Silica (E551)

NBTY Manufacturing, 
LLC ABŞ 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arginon-L (kapsul №50) (Seriya 
nömrəsi: 532537-08; İstehsal tarixi: 01.11.2020; Son istifadə tarixi: 

01.11.2024) adlı məhsul argininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Asbon Şərbət 150 ml
Calcium citrate - 1800 mg, Magnesium citrate - 200 mg, Vitamin D3 - 
800 IU, Vitamin C - 200 mg, Phytin - 100 mg, Vitamin B5 (as Calcium 

pantothenate) - 20 mg, Zinc sulfate - 10 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

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

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

Askoliv Kapsul 2 x 15
L-Ornithine - 150.05 mg, Cynara scolymus leaf extract 3 % (eq. to 2.12 
mg Cynarins) - 70.55 mg, Milk Thistle extract 50% (eq. to 30.125 mg 

Silymarin) - 60.25 mg, L-Glutathione - 0.1 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Capsule shell (red iron oxide, titanium dioxide, 

gelatin)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Askoliv (kapsul, №30) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində "Cynarine" 
sözünün tərcüməsi düzgün verilsin. 

Aspermed-L Tablet 1
L-arginine - 500 mg, Zinc oxide - 15 mg, Maca (Lepidium meyenii) root 
dry extract - 200 mg, Fructose - 200 mg, Vitamin E( as α-tocopherol) - 

100 mg.

Tricalcium phosphate, Maltodextrin, Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aspermed-L (tablet, №    60) adlı  

məhsul  orqanizmi möhkəmləndirən, cinsi fəaliyəti 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.

Asqlükan / Asglucan Tablet 3 x 10
Beta 1.3/1.6 glucan (70% purity) (Beta 1.3/1.6 glucan) - 50 mg, L-

Ascorbic acid (Vitamin C) - 60 mg, Zinc gluconate (Zinc - 5 mg) - 34.85 
mg

Microcrystalline cellulose, Cross-linked sodium 
carboxy methyl cellulose, Magnesium salts of 

fatty acids

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asqlükan / Asglucan (tablet, №30) 

adlı  məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Barovit Tablet 1

Coenzyme Q10 – 5 mg, Red Korean Ginseng – 50 mg, Beta-1/3, 1/6-
glucan – 10 mg, Retinyl palmitate (eq. to 250 IU Vitamin A) – 500 mcg, 

Thiamine hydrochloride (eq. to 0.87 mg Vitamin B1) – 1.1 mg, 
Riboflavin (eq. to 1.4 mg Vitamin B2) – 1.4 mg, Nicotinamide (eq. to 16 

mg Vitamin B3) – 16 mg, D-calcium pantothenate (eq. to 5.89 mg 
Vitamin B5) – 6 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq. to 1.15 mg Vitamin 

B6) – 1.4 mg, Folic acid (eq. to 0.4 mg Vitamin B9) – 0.4 mg, 
Cyanocobalamine (eq. to 2.5 mcg Vitamin B12) – 2.5 mcg, L-ascorbic 

acid (eq. to 80 mg Vitamin C) – 80 mg, , Cholecalciferol (eq. to 1 IU 
Vitamin D3) – 10 mcg, Vitamin E acetate 50 % CWS (eq. to 1.38 mg 
Vitamin E) – 6 mg, Biotin (eq. to 50 mcg Vitamin B7) – 50 mcg, PABA 

(equiv. 10 mg Vitamin B10) – 10 mg, , Calcium carbonate (eq. to 16.02 
mg elemental Calcium) – 40 mg, Magnesium oxide (eq. to 21.71 mg 
elemental Magnesium) – 36 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 1.8 
mg elemental Zinc) – 5 mg, Sodium selenite anhydrous (eq. to 25.25 
mcg elemental Selenium) – 55 mcg, Potassium iodide (eq. to 88.95 
mcg elemental Iodine) – 150 mcg, Copper sulphate (eq. to 0.4 mg 
elemental Copper) – 1 mg, Manganese sulphate (eq. to 650 mcg 

elemental Manganese) – 2 mg, Chromium picolinate (eq. to 4.97 mcg 
Chromium) – 40 mcg, Iron fumarate (eq. to 1.64 mg elemental Iron) – 
5 mg, Inositol – 10 mg, Cholin chloride – 10 mg, L-Ornithine – 5 mg, L-

Methionine – 10 mg, Molybdenum - 50 mcg, L-Taurine – 10 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.06.2021 Müsbət

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

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

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

Beneflor Kapsul 2 x 15

(Lactobacillus Acidophilus LA02, Lactobacillus Casei subssp paracasei 
LPC00, Bifidobacterium longum BL03, Bifidobacterium breve BR03, 
Lactobacillus rhamnosus LR06, Streptococcus thermophiles YO8, 

Bifidobacterium bifidum BB01, Lactobacillus casei LC03, Lactobacillus 
plantarum LP09) - 4.5 X 10 9, Fructooligosaccharide (FOS) – 25 mg

Magnesium salts of fatty acids, Microcrystalline 
cellulose, Capsule shell: Gelatin, Titanium dioxide Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beneflor (kapsul, № 30) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətinitənzimləmək 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.

Berol-M Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml
GABA - 200 mg, Glutamine - 200 mg, Glycine - 100 mg, Riboflavin - 

2.5 mg, Niacinamide - 30 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3 mg, 
Cyanocobalamin - 4 mcg

Potassium sorbate, Deionized water
Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi

Türkiyə 21.05.2021 Müsbət

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

50 ml) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Best-Rest Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata flower extract - 200 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Crataegus monogyna flower extract - 100 mg, 

Valeriana officinalis root extract - 120 mg, Magnesium (as Magnesium 
oxide) - 200 mg

Alpha lactose monohydrate Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: a) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin.
b) İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində istehsalçının ünvanı 

düzgün qeyd edilsin.

Beta Zim Kapsul 3 x 10
Beta glucan - 180 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 100 mg, Selenium 
(as Sodium selenate) - 150 mcg, Zinc oxide (eq.to Zinc - 16.06 mg) - 

20 mg, Vitamin E (Alpha tococpherol) - 15 mg
Magnesium stearate/Calcium stearate, Lactose Verteks MMC Ukrayna 22.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beta Zim (kapsul №30) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Betacan-Zn toz 1 Beta-glucan – 550 mg, Zinc gluconate -  23 mg, Vitamin C – 100 mg, 
Vitamin B6 – 3 mg Silica, Fructose, Sucrester, Orange flavour BioDue S.p.A İtaliya 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betacan-Zn (toz saşe №20) (Seriya 

nömrəsi: 0051; İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə tarixi: 
01.03.2023)adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Betacan-Zn toz 1 Beta-glucan – 550 mg, Zinc gluconate -  23 mg, Vitamin C – 100 mg, 
Vitamin B6 – 3 mg Silica, Fructose, Sucrester, Orange flavour BioDue S.p.A İtaliya 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betacan-Zn (toz saşe №20) (Seriya 

nömrəsi: 0041; İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə tarixi: 
01.03.2023)adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Beybi Formul Mişki İmmunitet Çeynəmə Pastil 1(içərisində 30 
çeynəmə pastil)

Zink citrate -10,54 mg, Sea buckthom fruit extract- 15,00 mg, Vitamin E 
(as α tocopherol acetate 64.6%)- 8.84 mg , Elderberry black fruit 

extract –10,00 mg, Sea Buckthorn leaf extract-8,00 mg, Elderberry 
black flower—50,00 mg, Vitamin C (Ascorbic acid)- 22 mg, Elderberry 

black fruit extract –10,00 mg, Elderberry black flowers —50,00 mg,  
Sea buckthorn leaf extract -8,00 mg , Sea buckthom fruit extract- 15,00 

mg.

starch syrup,  sugar , gelatin , citric acid, black 
currant natural flavor,  glazer, purified water.  Evalar QSC Rusiya 23.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki İmmunitet 
(çeynəmə pastil № 30) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsidir. 

Belə ki, məhsulun tərkibində çaytikanın yarpaqlarından hazırlanmış 
ekstrakt (Buckthorn leaf extract) istifadə olunmuşdur. Çaytikanı  

meyvələrinin (ofisinal  xammaldır)  pediatriyada istifadəsi haqqında 
kifayət qədər məlumat var, onun  yarpaqları isə  az öyrənilmiş 

xammaldır və ərizəçi bu xammala aid  monoqrafiya ilə  onun BFMQƏ-
nin tərkibində uşaqlarda  istifadəsinə dair kifayət qədər məlumat təqdim 

etməmişdir. Təqdim olunmuş material bu vasitənin  dərman 
preparatlarının  tərkibində istifadəsinə aiddir; göstərilmiş normativ 

sənəd isə Kömrük İttifaqına daxil olan ölkələrə şamil olunur. 

Beybi Formul Mişki Spokoystvie Çeynəmə pastili 1
Extract Mentha piperita folium —17,50   mg, Extract ex foliis et caulibus 
Melissa officinalis -17, 50  mg,Glycine-  55,0 mg, Magnesium lactate- 

55 mg, B6 vitamin ( as Pyridoxine hydrochloride)  -0,770  mg.

starch syrup, sugar, gelatin, glazing,lemon acid, 
natural red dye, natural flavor “Strawberry , 

purified water .
Evalar QSC Rusiya 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki 

Spokoystvie(çeynəmə pastil, № 30) adlı  məhsul  uşaqlarda mərkəzi 
sinir sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Beybi Formul Mişki Vitamin D3 Çeynəmə Pastil 1 Vitamin D3 - 10 mcg (Vitamin D in the form of a Cholecalciferol 
100000 IU - 3 mg)

Starch syrup, Sugar, Gelatin, Citric acid, Citrus 
pectin, Concentrated apple juice, Nnatural yellow 

dye (lemon) , Natural flavoring “Tutti-frutti", 
Glazing agent, Purified water

Evalar QSC Rusiya 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Vitamin D3 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Biotin Kapsul 1
Saw palmetto extract - 178 mg, Wheat extract - 153 mg, Nettle leaf 

extract - 101.75 mg, Horsetail extract - 51 mg, Zinc gluconate - 50 mg, 
Keratin - 50 mg, Biotin - 1.25 mg (1250 mcg)

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methyl 
cellulose

Talya Bitkisel Ürünler 
Tic. San. Ltd. Şti Türkiyə 21.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biotin (kapsul  №60) adlı məhsul 
dəri, saç və dırnaqların sağlamlığının qorunması məqsədilə tövsiyə 
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,  Biotin inqredientinin dozası gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilen həddindən yüksəkdir (maksimum 300 mcg).

Biotop Tablet 3 x 10

Glutamine - 50 mg, Magnesium sulfate heptahydarte - 60 mg, Calcium 
carbonate - 200 mg, Vitamin A (Retinol) - 1113 IU, Vitamin B1 (as 

Thiamine hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.6 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.002 mg, Vitamin B7 - 

0.055 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.1 mg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 50 mg, Passiflora incarnata aerial part dry extract - 100 mg, 

Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
stearate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 03.06.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Butifar® Kapsul 3 x 10 Sodium butyrate 50% in the fat shell with sodium alginate (Sodium 
butyrate granulate - 150 mg) - 300 mg

Completely hydrogenated palm oil, Sodium 
alginate, Mono and diglycerides of fatty acids, 
Glycerol monolaurate, Cap/body composition 

(Hydroxypropyl methylcellulose, Titanium dioxide, 
Purified water)

Sensilab Ltd Sloveniya 29.06.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 2100191, istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 
01.02.2024) adlı məhsul bağırsaq 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:Qablaşma içərisinə yerləşdirilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş 
həddi "böyüklər (18 yaşdan yuxarı)"qeyd edilsədə, dosye içərisində 

olan təlimatda yaş həddi "14 yaşdan yuxarı" qeyd edilib.

Butifar® Kapsul 3 x 10 Sodium butyrate 50% in the fat shell with sodium alginate (Sodium 
butyrate granulate - 150 mg) - 300 mg

Completely hydrogenated palm oil, Sodium 
alginate, Mono and diglycerides of fatty acids, 
Glycerol monolaurate, Cap/body composition 

(Hydroxypropyl methylcellulose, Titanium dioxide, 
Purified water)

Sensilab Ltd Sloveniya 29.06.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 2001141, istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə tarixi: 
01.11.2023) adlı məhsul bağırsaq 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:Qablaşma içərisinə yerləşdirilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş 
həddi "böyüklər (18 yaşdan yuxarı)"qeyd edilsədə, dosye içərisində 

olan təlimatda yaş həddi "14 yaşdan yuxarı" qeyd edilib.

B-Vit daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 0.7 mg, Niacinamide - 1.5 mg, Choline - 1.2 mg, Vitamin 
B5 (as D-calcium pantothenate) - 1.15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.6 mg, Biotin - 0.02 mg, Folic acid - 0.13 mg, Vitamin 

B12 (as Cyanocobalamin) - 1.2 mcg

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən B-Vit (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) adlı məhsul B qrup 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.



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

Caputan məhlul 100 ml Magnesium sulfate heptahydrate - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
Hydrochloride) - 0.5 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 14.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caputan (məhlul 100 ml)) adlı 
məhsul maqnezium və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Cartisin Şərbət 150 ml L - Carnitine - 500 mg
Strawberry flavor, Potassium sorbate, Methyl 
paraben, Sucralose, Glycerine, Xanthan gum,  

Deionized water

Turkuaz Sağlık 
Hızmetleri Medical 
temizlik Kimyasal 

Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Türkiyə 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cartisin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Centrum® Multivitamin 
complex from A to Zinc / 

Centrum® A-dan Sinkə qədər 
multivitamin kompleksi

örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, 
Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 

62.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Pantothenic acid - 7.5 mg, 
Niacinamide - 20 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, 
Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin B12  - 2.5 mcg, Calcium - 162 mg, 

Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 5.0 
mg, Magnesium – 100 mg, Manganese – 2 mg, Molybdenum - 50 

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

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Opadry 

II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly 

S.R.L
İtaliya 25.06.2021 Müsbət

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

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

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

Centrum® Silver Multivitamin 
complex from A to Zinc 

(Centrum® Silver multivitamin 
kompleksi A-Sinkə qədər)

örtüklü tablet 1

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-α-
Tocopheryl acetate) - 18 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg, 

Vitamin C - 120 mg, Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic 
acid - 9 mg, Niacinamide - 24 mg, Vitamin B1 - 1.65 mg, Riboflavin 
(Vitamin B2) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 2.1 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, 

Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 
100 mcg, Iron - 2.1 mg, Magnesium - 100 mg, Manganese - 2 mg, 

Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 
125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Opadry 

II Grey 47U175002

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly 

S.R.L
İtaliya 24.06.2021 Müsbət

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

complex from A to Zinc (Sentrum® Silver multivitamin kompleksi A-
Sinkə qədər) (tablet, № 30) adlı məhsul 50 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Cerebrovin Tablet 2 x 15

Phosphatidylserine 30% / Phosphatidylcholine 20% - 100 mg, Ginkgo 
Biloba extract - 80 mg, Dimethylglycine HCL - 100 mg, Inositol - 100 
mg, Vitamin B1 – 1.1 mg,  Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 -1.4 mg, 

Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 – 2.5 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, Sodium 
Croscarmellose, Silicon Dioxide, Vegetable 

Grade Stearic Acid, Vegetable Grade Magnesium 
Stearate, Acacia Gum, Dicalcium Phosphate, 

Soybean phospholipides, Coating: Opadry freen 
(Hypromellose, Titanium Dioxide, Copper 

Chlorophyllin), Glycerine phEur vegetable grade

SIA "Primea" Latviya 04.06.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Chela-Zinc Kapsul 2 x 15 Zinc bisglycinate (Zinc amino acid chelate Albion®) - 75 mg (Zinc 15 
mg)

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, Hard gelatine 

(bovine), Colour: E171

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chela-Zinc (kapsul, №30, Seriya 

nömrəsi: 00040121, istehsal tarixi: 04.01.2021, son istifadə tarixi: 
03.01.2024) adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində stiker qaydalara 
uyğun tərtib olunsa da, nümunənin üzərinə yapışdırılmamışdır.

Chondrocsil Tablet 3 x 10 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 400 mg, 
Methylsulfonylmethane - 375 mg

Polyvinylpyrrolidone, Hydroxypropyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Vegetable magnesium 

stearate, Silica Glazing agent: Pregelatinized 
modified starch (E 1420), talc (E 470b), glycerol 

(E 422), shellac (E 904), Titanium dioxide (E 171), 
Yellow iron oxide (E 172) 

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.06.2021 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Citelat Şərbət 90 ml Citicoline (as Citicoline sodium)- 250 mg invert sugar syrup, fructose syrup, potassium 
sorbate (E 202), purified water

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 14.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Citelat(şərbət, 90 ml) adlı  məhsul 

MSS sisteminin, xüsusən də beyin fəaliyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uygün olaraq göstərilsin

Collagen Tablet 1
Hydrolyzed collagen - 454 mg, L-Ascorbic acid (Vitamin C) - 156 mg, 
Hyaluronic acid - 83 mg, Grape seed extract - 49 mg, Pomegranate 

fruit peel extract - 43 mg, Coenzyme Q10 - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicium dioxide

Talya Bitkisel Ürünler 
Tic. San. Ltd. Şti Türkiyə 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen (tablet №60) adlı məhsul 
dərinin ümumi vəziyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: Rəyə müvafiq "əks göstərişlər" bəndi qeyd edilsin.



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

Cortex Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10
L-carnitine – 500 mg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) – 200 mg, Vitamin 
B6 (as Prydoxine hydrochloride) – 6 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 

600 mcg, Vitamin B12  (as Cyanocobalamin) – 9 mcg

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

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik Bitkisel 
və Tarım Ürünleri Gıda 
Turizm İth. İhr. San ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cortex (məhlul 10 ml №10) adlı 

məhsul orqanizmdə metabolik prosesləri 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.

Creatine Monohydrate 
Unflavoured toz 500 q Creatine monohydrate - 100 % yoxdur Myprotein (a The Hut 

Group company) İngiltərə 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Monohydrate Unflavoured 

(toz 500 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Creatine Monohydrate 
Unflavoured toz 250 q Creatine monohydrate - 100 % yoxdur Myprotein (a The Hut 

Group company) İngiltərə 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Monohydrate Unflavoured 

(toz 250 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Cystolux Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, 
Arctostaphylos uva - ursi leaf dry extract - 170 mg, Solidago virgaurea 

herb dry extract - 60 mg, Tri potassium citrate - 19 mg, Tri sodium 
citrate - 16 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Folic 

acid - 200 mcg

Maltodextrin, Tri calcium phospate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

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

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Day Moon Şərbət 150 ml

Chamomille (Matricaria recutita) flowers extract – 25 mg, Mellisa 
officinalis leaves extract – 30 mg, Magnesium chloride – 21 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin) – 0.5 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 
0.5 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 1 mg

Deionized water, Sucralose,  Glycerin, Orange 
flavour, Potassium sorbate

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Day Moon (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Deasedin Forte Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegys monogyna) leaf and flower dry 

extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, 
Magnesium carbonate (Magnesium - 14.4 mg) - 50 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deasedin forte (kapsul, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.     

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

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Demica məhlul 30 ml

L-Arginin – 0.5 mg, L-carnitine – 10 mg, Glycine – 0.5 mg, L-lysine – 
2.5 mg, L –tryptophan – 0.5 mg, L-methionine – 0.8 mg, L – 

phenylalanine - 0.5 mg, L- valine - 0.5 mg, L - glutamine – 0.25 mg, 
Vitamin C (as Ascorbic Acid) – 75 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine 

Hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 ( as Folic Acid) – 0.2 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demica (məhlul, 30 ml) adlı məhsul 

vitaminlərin və aminturşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Denkos Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Glycine - 300 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2.8 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize 

water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 14.06.2021 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Denomaks Kapsul 2 x 15 Vitamin D3 0.1 MIU/g - 10 mg (Vitamin D3 25 mcg) Magnesium stearate, Inulin, Gelatin (capsule 
shell) Solepharm LTD Latviya 04.06.2021 Müsbət

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

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

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

DetriBus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed oil TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 24.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Diapo-Care Krem 40 q Solanum Tuberosum Callus Culture Extract 5.000%, Panthenol 
5.003%

Aqua 51.048%, Decyl Oleate 10.000%, 
Caprylic/Capric Triglyceride 6.000%, Cetearyl  
Alcohol 3.500%, Petrolatum 3.000%, Glycerin 
6.000%, Glyceryl Stearate se 2.400%, Glyceryl 

Stearate 1.500%, Polyacrylate Crosspolymer-11 
1.000%, Dimethicone 0.800%, Sodium Stearoyl 

Glutamate 0.450%, Xanthan Gum 0.300%, 
Phenylpropanol 0.12%, Caprylyl Glycol 0.6%, 

Methylpropanediol 3.28% 

Delarange Cosmetics 
B.V Niderland 03.06.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Diapo-Care , krem, 40q”, adlı məhsul 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dəriyə bərpaedici təsir göstərən 
dərman vasitəsidir. Bu məhsulun tərkibi ilə eyni olan dərman vasitəsi 

Azərbaycanda dövlət qeydiyyatina alınıb və Azərbaycan 
Respublikasının dövlət reyestrında mövcuddur.

Dortil Complex Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract – 150 mg, Crataegus monogyna 
leaf and flower extract – 200 mg, Mellisa officinalis leaf dry extract – 

200 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) – 200 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg

Cornstarch, Gelatine Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 31.05.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Dr. Asos Şərbət 150 ml AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Ağayev Mehman Azər oğlu təfərindən  04.03.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan 2120017 seriyalı Dr. 
Asos (çərbət 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

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

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
pH:  -- 2.42  (3.00 - 8.50) -- UYĞUN DEYİL

Məhsul içində olan komponentlərə əsasən 18 yaşdan aşağı istifadə 
olunmamalıdır.

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

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



Ecoflakton Kapsul 2 x 10

Fibersol - 250 mg, Maltodextrin – 94.5 mg, FOS - 5 mg, Lactobacillus 
acidophilus - 6 x 10⁸ CFU Bifidobacterium bifidum - 2 x 10⁸ CFU, 

Bifidobacterium lactis - 2 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum - 2 x 10⁸ 
CFU

Talc, Silica, Vegetal magnesium stearate, 
Hydroxypropyl methylcellulose Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ecoflakton (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: istehsalçı tərəfindən NS-də verilən texniki səhvin düzəldilməsinə 

əsasən məhsulun yararlıq müddəti rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni 
qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Ekstrakol Kapsul 3 x 10 Acetyl-L-carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, L-Ascorbic acid - 
120 mg, Vitamin E - 75 mg

Tri calcium phosphate, Magnesium stearate, 
Starch

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 04.06.2021 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.   

Elurox Tablet 2 x 15

Birch (Betula pendula) leaves dry extract-86,2 mg;Cranberry 
(Vaccinium macrocarpon) fruit dry extract,standardized in 1% 

Proanthocyanidin- 80 mg(equal to  0, 8 mgProanthocyanidin); Vitamin 
C(as Ascorbic acid)- 35 mg; Magnesium citrate- 30 mg;Hawthorn 

(Crataegus oxyacantha) fruits dry extract- 30 mg; Cowberry (Vaccinium 
vitis idaea) fruits dry extract- 26 mg; Potassium citrate- 20 mg; 

Centaury (Centarium erythraea) tops powder- 18 mg; Rosemary 
(Rosmarinus officinalis) leaves dry extract- 18 mg; Lovage(Levisticum 

officinalis) leaves powder- 18 mg; Vitamin B6(as Pyridoxini 
hydroochloridum)- 2 mg).

microcrystalline cellulose,magnesium stearate, 
colloidal silica. 

ValueMed Pharma 
S.R.L San-Marino 07.06.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 10091 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 
01.02.2024)   sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

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

vasitəsi deyil.

Enzywise Kapsul 3 x 10
Pancreatin (Lipase 6750 Ph.Eur; Amylase 6300 Ph.Eur; Protease 450 
Ph.Eur ) – 150 mg, Thymus vulgaris leaf and flower extract – 50 mg, 

Pepsin – 10 mg, Bromelain – 100 mg, Papain – 100 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon 
dioxide, Magnesium stearate

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 02.06.2021 Müsbət

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

həzm sistemi fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: məhsulun buraxılış formasında texniki səhvə yol verildiyi üçün 
rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.



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

Epam 4 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Valerianae officinalis rhizomata 
cum radicubus - 600 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 mg, 
Betulae pendulae folia - 60 mg, Althaeae officinalis radices - 60 mg, 
Inulae helenii rhizomata et radices - 60 mg, Hyperici perforati herba - 

60 mg, Urticae dioicae folia - 60 mg, Maidis styli cum stigmatis - 60 mg, 
Menthae piperitae folia - 60 mg, Taraxaci officinalis radices - 60 mg, 
Achilleaea millefolii herba - 60 mg, Rosae majalis fructus - 60 mg, 

Mumijo - 60 mg

Glycerin (E 422), Ethyl alcohol, Potassium 
sorbate (E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 4 (daxilə qəbul üçün məhlul, 

30 ml) (Seriya nömrəsi: 17, istehsal tarixi: 02.12.2020, son istifadə 
tarixi: 01.12.2022) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Epam 7 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Herba Echinaceae purpureae - 810 mg, Fructus crataegi chlorocarpae 
- 630 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 252.9 mg, Mumijo - 60 mg, 

Herba Thymi serpylli - 45 mg, Flores Helichrysi arenarii - 45 mg, Herba 
Achilleae millefolii - 45 mg, Herba Origani vulgaris - 45 mg, Herba 

Hyperici perforatii - 45 mg, Folia Urticae dioicae - 45 mg, Foliae 
Menthae piperitae - 45 mg, Folia Plantaginis majolis - 45 mg, Herba 

Leonuri quinquelobati - 45 mg, Flores Chamomillae recutitae - 45 mg, 
Rhizomata Berginae crassifoliae - 45 mg, Gemmae et folia Pini 

silvestris 22.5 x 22.5 mg, Folia et gemmae Betulae 22.5 x 22.5 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 7 (daxilə qəbul üçün məhlul, 

30 ml) (Seriya nömrəsi: 17, istehsal tarixi: 06.11.2020, son istifadə 
tarixi: 05.11.2022) adlı məhsul orqanizmin müdafiə funksiyasını 

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. 

Epam 96 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Leonuri cardiaca herba - 600 mg, 
Eleutherococci senticosi rhizome et radices - 450 mg, Royal jelly - 300 

mg, Propolis - 294 mg, Bergeniae crassifoliae rhizomata - 60 mg, 
Origani vulgaris herba - 60 mg, Hypericum perforati herba - 60 mg, 
Urticae dioicae folia - 60 mg, Juniperus communis fructus - 60 mg, 
Plantaginis majoris folia - 60 mg, Chamomillae recutitae flores - 60 
mg, Carum carvi fructus - 60 mg, Achilleae millefolii herba - 60 mg, 

Thymi serpylli herba - 60 mg, Betulae pendulae folia et gemmae 30 x 
30 mg, Mumijo - 9 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 96 (daxilə qəbul üçün məhlul, 

30 ml) (Seriya nömrəsi: 16, istehsal tarixi: 02.09.2020, son istifadə 
tarixi: 01.09.2022) adlı məhsul böyrək və sidik-sisteminin funksiyasını 

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. 

Epokal Forte Tablet 2 x 15

Calcium Citrate - 400 mg, Calcium Carbonate - 200 mg, Phytinum - 50 
mg, Zingiber officinale root dry extract - 50 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc (as Zinc Sulphate) - 15 mg, Manganese 
(as Manganese sulfate) - 0.5 mg, Copper (as Copper sulfate 

anhydride) - 0.5 mg, Boron (Sodium borate) - 50 mcg

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

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.06.2021 Müsbət

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

məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə edilən 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 doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Erbolak Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Actilight 950 P - Fructooligosaccharides - 4.5 g, Lactulose - 3 g, 
Fibruline S20 - Inulin - 2.5 g, Nutriose FM - Corn fiber - 1 g

Citric acid, Potassium sorbate, Lemon flavor, 
Demineralized water

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 07.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbolak (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 
ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:  U083 , istehsal tarixi: 01.03.2021 , 

son istifadə tarixi: 01.03.2024)  bağırsaq peristaltikasını 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.

Erospin paket 10

L-arginine- 263 mg; L- carnitine tartrate- 34 mg; Fermented poliflora 
pollen- 30 mg; Maca root(Lepidium meyenii) powder- 30 mg; White 

ginseng(Panax ginseng) powder- 10 mg; Red ginseng(Panax ginseng) 
powder- 10 mg; Cordyceps(Cordyceps sinensis) powder-9 mg; 

Hawthorn(Crataegus monogyna) fruits powder- 7 mg; Wheat germs- 7 
mg.

Empty capsule: gelatin, purified water, dye/ 
titanium dioxideç carmoisine, patent blue V

S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 14.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Erospin (kapsul,№ 10) adlı məhsul 
kişilərdə reproduktiv funksiyanı 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.

Eskavit daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Omega-3 Kapsul 1 Total omega 3 fatty acids - 300 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg Gelatin, Glycerin, D-alpha tocopherol, Refined 
soya oil

Myprotein (a The Hut 
Group company) İngiltərə 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Omega-3 (kapsul №90) 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Sorbents İntestinal 
Defense / Essential Sorbents 

Bağırsaq Fitosorbenti

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 80 q

Common centaury (Centaurium erythraea) herb - 22 g, Tanacetum 
parthenium flower - 21 g, Guar gum (Cyamopsis tetragonoloba) - 15 g, 
Sacred thyme (Thymus serpyllum) herb - 12 g, Helianthus tuberosus 

root powder - 10 g, Apple (Malus domestica) fruit powder (pectin 
concentrate) - 10 g, Plantain (Plantago major) seed shells - 7 g, 
Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 2 g, Senna (Cassia 

acutifolia) fruit extract - 1 g

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents İntestinal 

Defense / Essential Sorbents Bağırsaq Fitosorbenti (daxilə qəbul 
olunan məhlul hazırlamaq üçün toz , 80 q) (Seriya: 05, istehsal tarixi: 

29.01.2021, son istifadə tarixi: 29.01.2023) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Essential Sorbents Joint 
Comfort / Essential Sorbents 

Oynaq Üçün Fitosorbent

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 80 q

Rose hips fruits powder (Rosa majalis Herrm.) – 28.3 g, Peptinex 
collagen hydrolysate  – 21.6 g, Guar (Cyamopsis tetragonoloba) gum  - 
20 g, Jerusalem artichoke(Helianthus tuberosus) root powder – 16 g, 

Apple (Malus domestica) fruit powder (pectin concentrate) – 13 g, 
Willow (Salix alba) bark dry extract – 1.1 g 

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 24.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents Joint Comfort / 

Essential Sorbents Oynaq Üçün Fitosorbent (daxilə qəbul olunan 
məhlul hazırlamaq üçün toz , 80 q) adlı məhsul oynaq və birləşdirici 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Essential Vitamins Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Fraction of vegetable oils capril - capric triglycerides- 24,8 mg;Vitamin 
D3 (Cholecalciferol)  1.0 million IU / g- 0,2 mg ( eqv. to Vitamin D3- 5 

mcg).
ayrıca göstərilməyib Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins Vitamin D3(daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı,  30 ml) adlı  məhsul D3i vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Evekost Şərbət 150 ml Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 11.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         “Nes Group MMC” şirkətinin 07.04.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.” 

şirkətinin istehsalı olan Evekost (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhlulun həcmi 

136.0 ml (145.5 -- 154.5 ml) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 
gəlmir. Bundan başqa, məhsulun tərkibində Vitamin D3 göstərilməsinə 

baxmayaraq eynilik təyini zam anı aşkar edilm əm işdir.

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

doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 
hesab olunmur

Evolyx Kapsul 2 x 15

Omega - 3 - 200 mg, Folic acid  - 200 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) - 1.2 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.5 mg, Vitamin B6 (as 

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

tocopheryl acetate) - 13 mg, Biotin - 60 mcg, Vitamin B3 (Niacinamide) 
- 15 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-panothenate) - 5 mg, Potassium 

iodate  - 100 mcg, Zinc gluconate - 2.25 mg, Sodium selenite - 30 mcg

Mono and diglycerides of fatty acids, Soybean 
lecithin, Silicon dioxide, Beeswax yellow, Bovine 

gelatin, Glycerol, Water, Yellow iron oxide, 
Candurin cold lustre

Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.06.2021 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Exbona Kapsul 2 x 15
Vitamin Е (source d-alpha tocopherol) - 200 IU, Vitamin А (source 

retinol palmitate) - 800 IU, Zinc (source zinc sulfate) - 25 mg, Selenium 
(source sodium selenite) - 150 mcg

Sunflower oil, Clover Yellow Beeswax, Sunflower 
lecithin, Gelatin, Glycerin, İron dioxide, Titanium 

dioxide
Primea Limited Latviya 07.06.2021 Müsbət

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

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

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

Femavag vaginal tablet 1 x 10
Lactobaccillus acidophilus (150x109 CFU/g)  106.7 mg, Lactic acid 
(60%)  15 mg, Soy(Glycine max,seeds), extract standardized 40% 

isoflavones  18 mg

Mannitol 983.3mg, Sodium Carboxymethyl-
cellulose 60mg, Glycerol behenate 70mg, Starch 

2mg, Silicon Dioxide 45mg
NTC S.r.L İtaliya 08.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Femavag, vaginal tablet, №10", vaginal 
floranın normallaşdırılması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitədi, öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Femegyl Bioaktiv Məhlul, dəridaxili implantant 6,5 ml Aqua, sodium hyaluronate, organic germanium chelate complex with 
gamma-aminobutyric acid (stabilizer), sodium phosphate buffer Ayrı qeyd edilməyib Tulskaya İndustriya LTD Rusiya 02.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Femegyl Bioaktiv, dəridaxili implantant 
6.5ml", adlı məhsul dəri qüsürlarının korreksiyası və biorevitalizasiyası 

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

Qeyd:  Məhsulun seriya nömrəsi, istehsal və son istifadə tarixi 
məhsulun ikincili qablaşdırması (karton qutu qablaşma) üzərində 

göstərilsin.

Femegyl Biolift Məhlul, dəridaxili implantant 6,5 ml Aqua, sodium hyaluronate, organic germanium chelate complex with 
succinic acid (stabilizer), sodium phosphate buffer Ayrı qeyd edilməyib Tulskaya İndustriya LTD Rusiya 02.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Femegyl Biolift, dəridaxili implantant 
6.5ml", adlı məhsul dəri qüsürlarının korreksiyası və 

biorestrukturizasiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:  Məhsulun seriya nömrəsi, istehsal və son istifadə tarixi 

məhsulun ikincili qablaşdırması (karton qutu qablaşma) üzərində 
göstərilsin.

Femised Kapsul 2 x 15

Valerian(Valerana officinalis) root extract-100 mg; Glycine-150 mg;  St. 
John's wort extract (Hypericum perforatum)-100 mg; Hawthorn 
(Crataegus monogyna) flowers extract-100 mg; Vitamin B6(as 

Pyridoxine chloride)-5 mg.

Granulac 200 (Alpha-lactose monohydrate); 
capsula shell: bovine gelatin Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 14.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMİSED(kapsul, №    30) adlı  
məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edilən 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Femol Kapsul 3 x 10 Folic acid - 400 mcg Corn starch, Gelatin İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.06.2021 Müsbət

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

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

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



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

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

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

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma, Germany) Sloveniya 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən FERAPİN (şərbət, 200 ml) (Seriya nömrəsi: 11888; 
İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə tarixi: 01.09.2022)adlı  məhsul  

qanyaranma prosesini yaxşılaşdıran, damarları möhkəmləndirən vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Feroks Kapsul 1

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik Bitkisel 
və Tarım Ürünleri Gıda 
Turizm İth. İhr. San ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 08.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Nağıyev İsmayıl Fəxrəddin oğlu təfərindən  22.04.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç 

Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San 
ve Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan EXPFRK-0421seriyalı Feroks 

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

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

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Qeyd: sildenafil -- aşkar edildi (NS-ə əsasən sildenafil olmamalıdır) 
UYĞUN DEYİL

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

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



Fidasleep Kapsul 4 x 10

Daily capsul: Hypericum perforatum L. herb dry extract – 40 mg, 
Leonurus cardiaca L. herb dry extract – 40 mg, Mentha x piperita L. 

folium dry extract – 20 mg, Fagopyrum esculentum Moench. herb dry 
extract – 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 2 mg, 

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 1.5 mg
Night capsul: Eschscholzia californica Cham. herb dry extract – 100 

mg, Passiflora incarnata L. herb dry extract – 55 mg, Fagopyrum 
esculentum Moench. herb dry extract – 6.25 mg

Maize starch, Microcrystalline cellulose, Hard 
gelatin capsule, Magnesium stearate

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 14.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fidasleep (kapsul № 40) adlı 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Fire Start Energy Gel+Caffeine gel 36 q

Maltodextrins - 15540 mg, Fructose - 7690 mg, Magnesium salts of 
citric acids - 600 mg, Taurine – 500 mg, Sodium chloride – 260 mg, 

Potassium chloride - 140 mg, Guarana seed extract (Paullinia cupana 
Kunth.) – 100 mg (of which caffeine 50 mg), Thiamin hydrochloride – 1 

mg 

Water, Citric acid, Flavourings, Sorbic acid Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fire Start Energy Gel+Caffeine (gel. 

saşedə 36 q №20) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Fitin örtüklü tablet 4 x 10 Phytin - 250 mg

Wheat starch,Microcrystalline cellulose (E460), 
Lactose monohydrate, Talc (E553b), Magnesium 
stearate (E470b), Purified water, Opadry II white 

33G28707 (Hypromellose E464, Titanium dioxide, 
Lactose monohydrate, Macrogol 3000 E1521, 

Triacetin E1518)

SOPHARMA  AD Bolqarıstan 23.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitin (tablet, №40) adlı məhsul 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:Qablaşma içərisinə yerləşdirilimiş Azərbaycan dilində istifadə 
üzrə təlimatın "əks göstərişlər" bəndində "4 yaşdan aşağı uşaqlara əks 

göstəriş" olduğu qeyd edildiyi halda, dosyedə verilmiş təlimatda "2 
yaşdan aşağı uşaqlara əks göstəriş" olduğu qeyd edilib.Hər iki sənəddə 

"əks göstərişlər" bəndində "4 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstəriş 
olması barədə" məlumat qeyd edilsin.

Fitolaks Çeynəmə tablet 1 x 20

Extract folium Cassia acutifolia, Cassia senna, Cassia angustifolia (the 
content of anthracene derivatives in terms of chrysophanic acid) - 105 

mg, Powder fructus (Prunus armeniaca) - 170 mg, Extract folium 
(Plantago lanceolate, Plantago major, Plantago media ) - 7.5 mg, 

Extract fructus Aneth graveolens - 0.1 mg

Fructose, Croscarmellose sodium, Silicon dioxide 
colloidal, Calcium stearate or Magnesium 

stearate, Natural flavor Strawberry, 
Microcrystalline cellulose

Evalar QSC Rusiya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fitolaks (çeynəmə tablet, №20) adlı məhsul 

bağırsaq 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. 

Flanzen Kapsul 2 x 15 Serratiopeptidase (equiv. to 40 000 IU) - 15.7978 mg Maltodextrin, Silicone dioxide, Magnesium 
stearate, Capsule

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.06.2021 Müsbət

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

serrapeptidaza fermentinin çatışmazlığı zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
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Fletox Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract - 12 ml, Plantago major leaf liquid 
extract - 7 ml, Origanum vulgare herb liquid extract - 5 ml, Althaea 

officinalis root liquid extract - 7 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 7 
ml

Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 09.06.2021 Müsbət

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

bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin.

Fomiks Kapsul 2 x 10
Lactobacillus acidophilus - 1.3 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium bifidum - 1.3 

x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 1.0 x 10⁹ CFU, Streptococcus 
thermophilus - 0.4 x 10⁹ CFU, Maltodextrin - 398.93 mg

Gelatin, Potato starch, Magnesium stearate, 
Titanium dioxide, Silicon dioxide Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomiks (kapsul, №20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının 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.

Forever Calcium Tablet 1

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

Manganese (as Manganese Glycinate chelate) - 2 mg, Copper (as 
Copper Glycinate chelate) - 1 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 20 

mcg (800 IU)

Silicified Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Stearic acid, Sodium 

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

Trisodium citrate

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 22.06.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 110920B , istehsal tarixi: 11.09.2020, son istifadə 
tarixi: 11.09.2024) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə ekspertizanın nəticəsində 
son istifadə tarixində texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirlir.

Forever Garlic-Thyme Kapsul 1 Thyme powdered (leaves) – 50 mg, Odorless Garlic concentrate liquid 
(bulb) – 10 mg

Canola oil, Lecithin, Beeswax, Gelatin, Glycerin, 
Purified water, Carob extract

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 23.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Garlic-Thyme (kapsul, № 

100) (Seriya nömrəsi: 010221A , istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə 
tarixi: 01.02.2025) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik 

məqsədlə tövsiyə olunan 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 Keys / Forever Kiz Tablet 1

Zinc (as Zinc bisglycinate) - 7.5 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 80 
mg, Vitamin E (as D-Alpha-Tocopherol acetate) – 12 mg, Iron (as 

Ferrous bisglycinate) - 4 mg, Niacin (as Niacinamide) - 16 mg, Vitamin 
A (as Retinyl palmitate) - 800 mcg RE, Pantothenic acid (as Calcium D-

Pantothenate) - 6 mg, Biotin (as D-biotin) - 50 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin D3 ( as 
Cholecalciferol) - 5 mcg, , Vitamin B6 (as Prydoxine HCl) – 1.4 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) - 1.1 mg,

 Fruit an veggie pre-blend (Malus domestica fruit powder, Beta vulgaris 
root , Oryza sativa grain flour, Capsicum annuum fruit powder, 

Lycopersicon esculentum fruit, Fragaria Ananassa fruit, Vaccinium 
macrocarpon fruit, Acerola (Malpighia glabra L.) juice concentrate, 
Spinacia olerace leaf powder,  Brassica oleracea var. capitate head 
powder, Allium cepa bulb powder, Brassica oleracea var. italic stem 

powder, Brassica oleracea var. sabellica leaf powder, Garcinia 
mangostana L. fruit powder, Cucurbita pepo powder, Beta vulgaris L. 
root powder, Vaccinium angustifolium fruit powder, Euterpe oleracea 
Mart. fruit powder, Lycium barbarum L. fruit powder, Daucus carota 
var. sativus root powder, Vitis vinifera fruit juice concentrate, Punica 

granatum fruit juice concentrate) – 40 mg

Sorbitol, Xylitol, Citric Acid, Grape flavour, Grape 
skin extract, Microcrystalline cellulose, Stearic 

Acid, Peach flavour, Sucralose, Silicon Dioxide, 
Magnesium Stearate, Guar Gum, Maltodextrin, 
Sunflower lecithin, Calcium malate, Magnesium 

malate, Copper gluconate

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Keys / Forever Kiz (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 dərman vasitəsi deyil.

Forever Nature-Min / Forever 
Natur-Min Tablet 1

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

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

gluconate - 18.18 mg (Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 14.58 
mg (Copper - 2 mg), L-selenomethionine - 7.2 mg (Selenium - 36 

mcg), Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), Sodium 
molybdate - 0.12 mg (Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 
Croscarmellose Sodium

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 18.06.2021 Müsbət

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

Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 160221C , istehsal tarixi: 
16.02.2021, son istifadə tarixi: 16.02.2025) adlı məhsul mineral 

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

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

Qeyd: Məhsulun istehsal və son istifadə tarixlərində düzəliş edildiyi 
üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.
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Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Men / Formul 2. 
Kişilər üçün vitaminlər və 

minerallar kompleksi

Tablet 1

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 680 mcg, Thiamine 
(Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, 
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 

mg, Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid 
(Vitamin B9) - 174 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, 
Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 75 mcg, Beta-

carotene - 0.72 mg, Iron - 5.58 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 250 mg, 
Magnesium - 111.6 mg, Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, 

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

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 
770, Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 

6000, Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 
mg), Stearic acid, Silicon dioxide, Iron oxide 

yellow (Iron - 0.42 mg)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Men / Formul 2. Kişilər üçün vitaminlər və minerallar 

kompleksi (tablet, №60) adlı məhsul kişilər üçün vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 
əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi" ifadəsi "bioloji fəallığa malik  

qida əlavəs"ilə əvəz olunsun.

Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Women / Formul 2. 
Qadınlar üçün vitaminlər və 

minerallar kompleksi

Tablet 1

Premix, Mineral Vitamin FT 162848EU (Vitamin A - 425 mcg, Thiamine 
(Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, 
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 

mg, Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg, Folic acid 
(Vitamin B9) - 324 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, 
Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 80 mcg, Beta-
carotene - 0.45 mg, Iron - 12.94 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 300 
mg, Magnesium - 111.6 mg, Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, 

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

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 
770, Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 

6000, Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 
mg), Stearic acid, Silicon dioxide, Iron oxide red 

(Iron - 0.06 mg)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & Mineral Complex Woman / 

Formul 2. Qadınlar üçün vitaminlər və minerallar kompleksi (tablet, № 
60) adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 
əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi" ifadəsi "bioloji fəallığa malik  

qida əlavəs"ilə əvəz olunsun.

Fortika Şərbət 150 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc gluconate - 35 mg (eq. to 5 mg 
Zinc)

Fructose, Glycerin vegetable, Sorbitol solution 
70%, Potassium sorbate, Lemon flavour, Purified 

water

 Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 16.06.2021 Müsbət

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

C vitamini və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Friska forte Tablet 2 x 10 AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

 “Bayramova Dilarə Mehti qızı” tərəfindən göndərilmiş 05.05.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştii” şirkətinin istehsalı olan Friska forte (tablet, 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı D3 
vitamininin miqdarı  -- 0.007303 mq/tablet, 0.14% olaraq aşkar 

edilmişdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Fuqardin Kapsul 3 x 10
GABA - 150 mg, Glutamic acid - 50 mg, Glycine - 75 mg, Magnesium 
carbonate - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.5 mg, Folic acid - 0.05 

mg
Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 02.06.2021 Müsbət

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

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

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

Gamafen Şərbət 1 Gamma aminophenylbutyric acid - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1.5 mg

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

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 23.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamafen (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
preparat, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, məhsulun tərkibinə daxil olan qamma amin fenil yağ turşusu  
(Gamma aminophenylbutyric acid) mərkəzi sinir sisteminə güclü 

farmakoloji təsir (anksiolitik, nootrop) göstərir və BFMQƏ-lərin 
tərkibində istifadəsi yolverilməzdir.

Gamino Baby Şərbət 150 ml
Vitamin B5  (as D-Calcium Pantothenate) – 6 mg, Vitamin B2 ( as 

Riboflavin 5-Phosphate) – 1.4 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine 
Hydrochloride) – 1.4 mg, Glycine – 50 mg, Glutamine – 100 mg

Glycerol, Sucralose, Orange flavor, Deionized 
water, Potassium sorbate

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

məhsul vitaminlər və aminturşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.
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Gamma boğaz ağrısı və 
öskürək əleyhinə bitki mənşəli 
pastillər(Bal və limon dadı ilə)

Pastil 2 x 12

Piper longum fruit extract – 25 mg, Alpinia galanga rhizome extract – 
20 mg,  Glycyrrhiza glabra root extract – 20 mg, Zingiber officinale 
rhizome extract – 10 mg, Phyllanthus emblica fruit extract – 10 mg, 
Ocimum basillicum leaves extract – 5 mg, Adhatoda vasica leaves 

extract – 5 mg, Mentha viridis leaves extract – 7 mg.

 citric acid, sugar, liquid glucose, tatrazine, lemon 
flavour, honey flavour, purified water Ananta Medicare Ltd Hindistan 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamma boğaz ağrısı və öskürək 

əleyhinə bitki mənşəli pastillər/bal və limon dadı ilə (pastil,№  24 ) adlı  
məhsul (Seriya nömrəsi:1220112 , istehsal tarixi: 01.11.2020, son 

istifadə tarixi: 01.10.2023)    böyüklərdə öskürək ilə müşayiət olunan 
yuxarı tənəffüs orqanlarının müalicəsində köməkçi vasitə kimi 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 m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyi

Qeyd:Ərizəçinin 11.06.2021 il tarixli müraciətinə əsasən son istifadə 
tarixinin yazılışında texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Gamma boğaz ağrısı və 
öskürək əleyhinə bitki mənşəli 

pastillər(Nanə dadı ilə)
Pastil 2 x 12

Piper longum fruit extract – 25 mg, Alpinia galanga rhizome extract – 
20 mg,  Glycyrrhiza glabra root extract – 20 mg, Zingiber officinale 
rhizome extract – 10 mg, Phyllanthus emblica fruit extract – 10 mg, 
Ocimum basillicum leaves extract – 5 mg, Adhatoda vasica leaves 

extract – 5 mg, Mentha viridis leaves extract – 7 mg.

 citric acid, sugar, liquid glucose, brilliant blue, 
mint flavour, purified water. Ananta Medicare Ltd Hindistan 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamma boğaz ağrısı və öskürək 

əleyhinə bitki mənşəli pastillər/Nanə dadı ilə (pastil,№  24 ) adlı  
məhsul(Seriya nömrəsi:  1520122, istehsal tarixi: 01.12.2020, son 

istifadə tarixi: 01.11.2023 )     böyüklərdə öskürək ilə müşayiət olunan 
yuxarı tənəffüs orqanlarının müalicəsində köməkçi vasitə kimi 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 m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Ərizəçinin 11.06.2020 il tarixli müraciətinə əsasən  son istifadə 
tarixində texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti 

ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Gastro Fast Tablet 3 x 10

Zingiber officinale rhizome dry extract - 100 mg, Foeniculum vulgare 
fruit dry extract - 5 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 50 mg, 

Gentiana lutea root dry extract - 50 mg, Cynara scolymus leaf dry 
extract - 50 mg, Capsicum frutescens fruit dry extract - 15 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Ginjal urit Kapsul 1 plastik flakonda 
№ 60 kapsul

Granberry(Vaccinium macrocarpon) fruit extract-200 g; 
Rosemary(Rosmarinus officinalis) leaf extract- 60 mg; Elderberry 

(Sambucus nigra) fruit extract- 50 mg; Damiana(Turnera diffusa) herb 
extract- 30 mg; Ginseng(Panax ginseng) root extract- 12 mg.                                                        

natural gelatin(capsula shell), titanium dioxide (E 
171) Herbalmed Polşa 25.06.2021 Müsbət

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

məhsul  sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
qıdanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Ginkoum® Bio Kapsul 2 x 15 Ginkgo biloba folium dry extract (the amount of flavonol glycosides is 
not less than 22-27%) - 40 mg, Glycine - 20 mg

Colloidal silicon dioxide, Calcium stearate or 
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 

Capsule shell (Gelatin, Iron oxide black, Iron 
oxide red, Titanium dioxide)

Evalar QSC Rusiya 02.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkoum® Bio (kapsul, №30) adlı 
məhsul beyin qan dövranını 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:"Tərkib, istifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 
qeyd edilsin.

Ginkqo biloba Evalar Tablet 2 x 20 Ginkgo biloba folium dry extract (the amount of flavonol glycosides is 
not less than 22-27%) - 40 mg, Glycine - 25 mg

Colloidal silicon dioxide, Croscarmellose sodium, 
Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Tablet coat (Hydroxypropyolmethylcellulose, 

Titanium dioxide, Iron oxide brown, Iron oxide red, 
Polysorbate - 80, Polyethylene glycol, Purified 

water)

Evalar QSC Rusiya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkqo biloba Evalar (tablet, №40) 

adlı məhsul beyin qan dövranını 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:"Tərkib, istifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 
qeyd edilsin.

Gold Whey (Milk Chocolate 
Flavour) toz 500 q

Whey protein concentrate - 92 % (75 g protein), Amino acid profile per 
100 g protein:  L-Alanine - 4.7 g, L-Arginine - 2.5 g, L-Aspartic acid - 

10.7 g, L-Cysteine - 1.9 g, L-Glutamic acid - 16.8 g, L-Glycine - 1.9 g, L-
Histidine - 2.1 g, L-Isoleucine - 6.6 g, L-leucine - 10.7 g, L-Lysine - 8.9 
g, L-Methionine - 1.9 g, L-Phenylalanine - 3.3 g, L-Proline - 6.7 g, L-

Serine - 4.6 g, Threonine - 6.5 g, L-Tryptophan - 1.8 g, L-Tyrosine - 2.7 
g, L-Valine - 5.7 g

Low fat cocoa powder, Flavouring, Acesulfame K, 
Sodium cyclamate, Sodium saccharin, Soya 

lecithins, Mono- and diglycerides of fatty acids, 
E150c

Anona GmbH (for 
Weider Germany 

GmbH)
Almaniya 03.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Whey (Milk Chocolate Flavour) 

(toz, 500 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Gold Whey (Milk Chocolate 
Flavour) toz 2 kq

Whey protein concentrate - 92 % (75 g protein), Amino acid profile per 
100 g protein:  L-Alanine - 4.7 g, L-Arginine - 2.5 g, L-Aspartic acid - 

10.7 g, L-Cysteine - 1.9 g, L-Glutamic acid - 16.8 g, L-Glycine - 1.9 g, L-
Histidine - 2.1 g, L-Isoleucine - 6.6 g, L-leucine - 10.7 g, L-Lysine - 8.9 
g, L-Methionine - 1.9 g, L-Phenylalanine - 3.3 g, L-Proline - 6.7 g, L-

Serine - 4.6 g, Threonine - 6.5 g, L-Tryptophan - 1.8 g, L-Tyrosine - 2.7 
g, L-Valine - 5.7 g

Low fat cocoa powder, Flavouring, Acesulfame K, 
Sodium cyclamate, Sodium saccharin, Soya 

lecithins, Mono- and diglycerides of fatty acids, 
E150c

Anona GmbH (for 
Weider Germany 

GmbH)
Almaniya 03.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Whey (Milk Chocolate Flavour) 

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

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

vasitəsi deyil.



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

Golden Tabs Fışıldayan tablet 1
Taurine - 800 mg, L-ascorbic acid - 50 mg, Caffeine - 30 mg, Niacin 

(Vitamin B3) - 12 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 4 mg, Pyridoxine 
(Vitamin B6) - 1.2 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 0.8 mg

Citric acid (E330), Sodium bicarbonate (E500), 
Sorbitol (E420), Tutti-frutti aroma, Aspartame, 

Maltodextrin, Caramel 
Brupharmexport Srl Belçika 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Golden Tabs (tablet №12) adlı 

məhsul orqanizmin ümümi müqavimətini artırmaq məqsədilə tövsiyə 
edilən 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: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Greensept Kapsul 1 Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 200 mg, Urtica dioica  leaf dry 
extract – 100 mg, Hordeum vulgare  grain extract – 100 mg

Corn starch, Natural gelatin  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2021 Müsbət

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

məhsul  sidik- cinsiyyət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdlrmaq 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

GutenFer Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Ferrous pyrophosphate (Ferrous) - 8.5 mg, Prebiotic component Inulin - 

10 mg
Glycerol, Corn starch, Sunflower lecithin, Carob 

extract, Potassium sorbate

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 21.06.2021 Müsbət

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

damcı, 15 ml) adlı məhsul qanyaranma sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil. 

HelpRem Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml № 10 

Citicoline – 100 mg, Gamma aminobutyric acid – 150 mg, Uridine 
monophosphate – 60 mg, Cytidine – 60 mq, Glycine – 100 mg, Vitamin 

B1 (Thiamine) – 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) – 6 mg, L-
Carnitine – 100 mg.

Deionized water,Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Glycerine, Aroma, Xanthan gum

Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.06.2021 Müsbət

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

15 ml № 10 ) adlı məhsul MSS-nin,  xüsusən də beynin  fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

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

Hepatrin Kapsul 2 x 15

Lipoid C-30 (Lecithin) - 180 mg, including Silymarin not less (Silybium 
marianum extract) - 40 mg, Cynara scolymus (Artichoke) extract - 90 
mg, Vitamin E not less than (as α-tocopherol acetat 50% - 10 mg TE, 

Vitamin B6 not less than (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 mg, 
Vitamin B1 not less than (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin 

B2 not less than (Riboflavin) - 1.8 mg

Magnesium stearate, Colloidal silica dioxide, Rice 
starch, Capsule shell (Titanium dioxide, Gelatin, 

Iron oxide)
Evalar QSC Rusiya 01.06.2021 Müsbət

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

qaraciyərin və öd yollarının funksional 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. 

İlozar məhlul 10 ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 1x10⁸ viable cells Sunflower oil, Silicon dioxide
O.F.İ. OFFİCİNA 

Farmaceutica İtaliana 
S.p.A

İtaliya 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İlozar (mэhlul 10 ml) (Seriya 

nömrəsi: 21040006; İstehsal tarixi: 01.04.2021; Son istifadə tarixi: 
01.04.2023)adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 

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

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

İmmunostrong Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Beta (1.3/1.6)-D-glucan - 150 mg, Ascorbic acid (97 % Vitamin C) - 
92.784 mg (90 mg), Zinc picolinate - 71.429 mg (Zinc 15 mg), 

Selenomethionin (5000 mcg/g) - 12 mg (Selenium 60 mcg), DL-alpha-
tocopheryl acetate - 22 mg (Vitamin E 10 mg), Vitamin D3 (100 000 

IU/g) - 4 mg (Cholecalciferol 10 mcg), Vitamin A (as Retinol acetate) - 
400 mcg / 1333 IU

Maltitol, Glyerin, Water, Banana aroma, 
Potassium sorbate, Sucralose Labo Phytophar NV Belçika 11.06.2021 Müsbət

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

məhlul, 150 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd: Məhsulun istehsalçısına dair ISO 22000 sənədinin məhsulun 
Azərbaycana idxalı zamanı təqdim olunacağına dair zəmanət məktubu 

verilmişdir. 

Impact Whey Protein 
Chocolate Smooth toz 2.5 kq Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin) – 86.2 %, 

Whey Protein Concentrate – 9.6 %

Maltodextrin, Cocoa Powder, Triacetin, Gum 
Acacia, Flavouring Substances, Natural 

Flavouring Substances, Sucralose

Myprotein (a The Hut 
Group company) İngiltərə 02.06.2021 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.

Impact Whey Protein 
Chocolate Smooth toz 1 kq Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin) – 86.2 %, 

Whey Protein Concentrate – 9.6 %

Maltodextrin, Cocoa Powder, Triacetin, Gum 
Acacia, Flavouring Substances, Natural 

Flavouring Substances, Sucralose

Myprotein (a The Hut 
Group company) İngiltərə 02.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Impact Whey Protein Chocolate 

Smooth (toz 1 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.



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

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

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

E171, E141ii)
Pleuran S.r.O Slovakiya 29.06.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: V8330321, istehsal tarixi: 24.03.2021, son istifadə 
tarixi: 28.02.2023) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 

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

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

İmuno-Sitoz Kapsul 2 x 15 Beta-Glucan 1.3/1.6 Gluco Polysaccharides (Saccharomyces 
cerevisiae) – 180 mg

Magnesium stearate (fatty acid magnesium salts), 
Inulin, Gelatin Solepharm LTD Latviya 01.06.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İnameston Şərbət 150 ml

Lutein - 10 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 30 mg, Blueberry 
(Vaccinium myrtillus) fruit extract - 200 mg, Beta carotene - 3 mg, 

Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 75 
mg, Vitamin E (as Alpha tocopherol acetate) - 10 mg, Selenium 

(Sodium selenite - 0.34 mg) - 150 mcg

Glycerol, Sucralose, Orange flavor, Potassium 
sorbate, Deionized water

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 31.05.2021 Müsbət

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

məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

İnamiton Şərbət 150 ml

Lecithin - 20 mg, Phosphatidylcholine - 4 mg, Phosphatidylserine - 3 
mg, Phosphatidylethanolamine - 4.2 mg, Bacopa monnieri leaf extract - 

50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 100 mg, Coenzyme Q10 - 6 mg, 
Vitamin B6 - 5 mg

Glycerol, Sucralose, Orange flavor, Potassium 
sorbate, Deionized water

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnamiton (şərbət, 150 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

IroNes Kapsul 3 x 10
Iron (as Iron pyrophosphate (Lipofer 8.3 % iron)) - 40 mg, Vitamin C 
(as Ascorbic acid 97 %) - 60 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Folic acid - 

0.4 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Hydroxypropylmethylcellulose Labo Phytophar NV Belçika 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən IroNes (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

İronlink Kids (Ayronlink uşaqlar 
üçün) məhlul 10 x 8 ml Iron (AB-Fortis) (Iron - 10 mg) - 25 mg

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

liquid flavour, Sodium benzoate, Citric acid
Pharmalink S.L. İspaniya 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ironlink Kids (Ayronlink uşaqlar 

üçün)(məhlul, 8 ml № 10 ml) adlı məhsul  dəmir inqredientinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Kalsium qlükonat Tablet 6 x 20 Calcium gluconate - 500 mg Corn starch, Calcium stearate, Silicon dioxid Evalar QSC Rusiya 08.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsium qlükonat (tablet  №120) 
adlı məhsul Kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat 

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,  
Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatı reysterində eyni tərkibli, eyni adlı 
və dozası eyni olan dərman vasitəsi mövcuddur və  "Dərman vasitələri 
haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU"-nun 14-1.2 
və 14-1.6.bəndlərini əsas tutaraq bildiririk ki, bioloji fəallığa malik qida 
əlavələri dərman vasitəsi ilə eyni tərkibli, eyni adlı və eyni dozalı ola 

bilməz.

Kandidor Kapsul 3 x 10
Caprylic acid - 600 mg, Juglans nigra (Black walnut shell )leaf dry 

extract - 64 mg, Inula helenium root dry extract - 72 mg, Rubus idaeus 
leaf dry extract - 64 mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules, 
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.06.2021 Müsbət

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

göbələk  mənşəli törəmələr zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədi ilə 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.

Kaprovit daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Kartil-MS Super Forte Kapsul 3 x 10
Glucosamine sulphate potassium chloride - 350 mg, Chondroitin 

sulphate sodium - 150 mg, Essential phospholipids - 100 mg, Vitamin 
C - 2 mg, Vitamin E - 50 IU, Methyl sulfonyl methane - 125 mg

Talcum, Magnesium aluminum silicate hydrate, 
Butylated hydroxy toluene, Sodium benzoate Nabros Pharma Pvt. Ltd Hindistan 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kartil-MS Super Forte (kapsul № 
30)(Seriya: CMS-006, İstehsal tarixi: 01.03.2021, Son istifadə tarixi: 

29.02.2024) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığını 
qorumaq 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. 

Krilom Şərbət 150 ml Fish oil (Total Omega 3 - 705 mg, EPA - 376 mg, DHA - 235 mg) - 
2350 mg

Deionized water, Xylitol (E 967), Polysorbate 80 
(E 433), Tocopherol-rich extract (E 306), Citric 

acid (E 330), Orange flavour, Guar gum (E 412), 
Calcium acetate, Potassium sorbate (E 202), 

Sodium benzoate (E 211), Xanthan gum (E 415), 
Sucralose (E 955)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Kron-9 Kapsul 3 x 10

Mellisa officinalis aerial part extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract – 60 mg, Passiflora incarnate aerial part extract -100 mg, 

Hypericum perforatum herb and flower extract - 100 mg, Tilia cordata 
flower extract - 50 mg, Magnesium lactate - 10 mg.

Maltodextrin, Calcium stearate Euro Plus Ukrayna 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kron-9 (kapsul № 30) adlı məhsul  
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

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

Vegetal magnesium stearate (E 470b), Silica (E 
551), Microcrystalline cellulose (E 460), Glazing 
agents; Pregelatinized modified starch (E 1420), 
talc (E 470b), glycerol (E 422), shellac (E 904)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 22.06.2021 Müsbət

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

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

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

Laksoren Kapsul 2 x 15

Senna (Cassia angustifolia, maltodextrins) leaves d.e. 7% Sennosides - 
100 mg, Frangula (Rhamnus frangula L. maltodextrins) bark d.e. 8% 

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

maltodextrins) fruit d.e. 1% essential Oil - 25 mg, Mallow (Malva 
sylvestris L. maltodextrins) leaves d.e. 30% Polysaccharides - 25 mg, 
Glycine - 10 mg, Vitamin B12 - 1.02 mcg (pure Vitamin B12 content 

1.00 mcg)

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

Microcrystalline cellulose

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laksoren (kapsul № 30) adlı məhsul  
qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Liv-Aktiv Tablet 2 x 15

Artichoke (Cynara scolumus L., maltodextrins) leaves d.e. 5% 
Chloregenic acid - 150 mg, Milk thistle (Silybum marianum Gaertn.) 

fruits d.e. 80% Silymarin - 143.75 mg, L-Methionine - 150 mg, L-
Glutathione - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Tricalcium phosphate, 
Vegetable Magnesium stearate, Maltodextrins, 
Coating agents: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, E171, E141, Gum 
arabic, Silicon dioxide

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 18.06.2021 Müsbət

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

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

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

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

Livolen Plus Tablet 3 x 10

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 300 mg, Alpha - lipoic acid - 
50 mg, Shiitake mushroom (Lentinula edodes) dry extract - 10 mg, 

Reishi mushroom (Ganoderma lucidum) extract - 5 mg, Sodium 
Selenate (Selenium - 50 mcg) - 0.12 mg, DL-alfa-tokoferil asetat 

(50%) (vitamin E - 100 IU) - 200 mg

Cellulose (E 460), Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate (E 341), Opadry II yellow 85F32410, 
Croscarmellose sodium (E 468), Magnesium 

stearate (E470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Livolen plus (tablet №30) adlı məhsul 

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

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

Lizoston Daxilə qəbul üçün məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 600 mg, 
Sideritis clandestine herbs powder - 170 mg, Rosmarinus officinalis 

spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg, Cynodon dactylon herbs 
powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis spirituous liquid extract 

(1:1) - 170 mg

Potassium sorbate, Purified water
Farmabest İlaç 

Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti

Türkiyə 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lizoston (daxilə qəbul üçün məhlul, 
600 ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda düzgün tərcümə üçün "Dəmləmə" ifadəsi 

"bişirmə" ilə əvəz edilsin.

Magnolac daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 23.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Makafertil Kapsul 1 Maca (Lepidium mejenii) root extract - 280 mg Gelatin, Caramel S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Makafertil (kapsul, №90) adlı 

məhsul reproduktiv fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
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Mamabox Hamiləlik bərk kapsul, yumşaq  
kapsul, tablet 30

 Ingredients per Capsule Complex 1.  (620 mg): Incromega™ Fish Oil 
Concentrate- 601.38 mg, including: Omega-3 PUFAs- 526.6 mg; 

DHA-421.3 mg; EPA- 51.2 mg; DL-Alpha-Tocopherol Acetate-17 mg, 
including Vitamin Е- 17 mg ТЕ; Retinyl Palmitate-1 mg, including 

Vitamin А-1000 mcg RE; Cholecalciferol (1 mln IU/g) -0.5 mg, 
including Vitamin D3- 12.5 mcg; Phylloquinone- 0.12 mg, including 
Vitamin К1-120 mcg; Ingredients per Tablet Complex 2. (1370 mg): 

Calcium Carbonate- 505.83 mg, including Calcium- 202.3 mg; 
Magnesium Citrate- 493.92 mg, including Magnesium-74 mg;Vitamin 

Premix-100 mg(Vitamin В1- 0.85 mg,Vitamin В2-1 mg, Vitamin В6-
1.15 mg,Vitamin В12- 1.75 mcg,Vitamin С- 50 mg, Niacin-11 

mg,Pantothenic Acid- 3 mg,Folic Acid-300 mcg); Ingredients per 
Capsule Complex 3.(455 mg):Dry Fucus (Fucus vesiculosus L.)Thallus 

Extract- 234.98 mg, includingIodine- 235 mcg; Ferrous Fumarate-
112.15 mg. including Iron -34 mg; Zinc Citrate- 53.4 mg, including Zinc-

15.9 mg; Lalmin Se 2000 (Selenomethionine)-32.58 mg, including 
Selenium-65.2 mcg; Manganese Aspartate- 17.08 mg, including 

Manganese- 2.34 mg; Copper Aspartate-4.81 mg, includingCopper- 
1.12 mg.

 for a soft gelatin capsule- gelatin capsule: 
Gelatin, Glycerin,Purified Water,Sorbitol, 

Ethylvanillin; 
 for a tablet- Microcrystalline Cellulose, Purified 

Water,Nutrafinish Coating,Magnesium 
Stearate,Talcum Powder; 

 for hard gelatin capsule- Gelatin Capsule 
:Gelatin.

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mamabox Hamiləlik(paket, № 30) 

adlı  məhsul hamiləliyin planlaşdırılması və hamiləlik dövrlərində 
vitamin, mineral və  Omeqa-3  komleksin polidoymamış yağ 

turşularının ələvə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır  və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Mammavit Tablet 2 x 15 MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 16.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Promostrim MMC təfərindən  03.02.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Çex respublikasının “MedPharma, spol.s.r.o” 

şirkətinin istehsalı olan L1811131 seriyalı Mammavit (tablet №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 
olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Miqdari təyini:  -- vitamin C -- 65.57 mg/tab və ya 65.57 % UYĞUN 
DEYİL, vitamin B6 -- 1.233 mg/tab və ya 61.68 % UYĞUN DEYİL.

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

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

Max Ultralac Kapsul 1 x 10

Bifidobacterium bifidum HA-132 - 0.25 mlrd, Bifidobacterium breve HA-
129 - 0.5 mlrd, Bifidobacterium longum HA-135 - 0.25 mlrd, 

Lactobacillus acidophilus HA-122 -  1.0 mlrd, Lactobacillus casei HA-
108 - 1.0 mlrd, Lactobacillus helveticus HA-128 - 0.25 mlrd, 

Lactobacillus plantarum HA-119 - 0.5 mlrd, Lactobacillus rhamnosus 
HA-111 - 0.75 mlrd, Lactococcus lactis ssp lactis HA-136 - 0.25 mlrd, 
Streptococcus thermophilus HA-110 - 0.25 mlrd, Fibregum (soluble 

fibre from acacia) - 40 mg, Inulin - 40 mg

Glucose, Bovine gelatin, Sodium ascorbate, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, 

Monosodium glutamate, Inositol, Titanium dioxide

Zaklady 
Farmaceutyczne 

Colfarm S.A
Polşa 30.06.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 010421, istehsal tarixi: 01.04.2021, son istifadə tarixi: 
01.05.2023) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 

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

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

vasitəsi deyil.

Medelin Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml
Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti

Türkiyə 16.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Yunimed MMC təfərindən  03.02.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti” şirkətinin istehsalı olan EXPFRK-2001 seriyalı Medelin (məhlul 15 

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

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

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Miqdari təyini:  -- vitam in D 3 - 164.77 %  (80 - 110 % ) U YĞ U N  D E YİL

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

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



Melakid Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Passionflower (Passiflora incarnata) herb with flowers dry extract - 25 
mg, Linden (Tilia platyphyllos) flowers dry extract - 25 mg, Chamomile 
(Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 25 mg, California poppy 

(Eschscholzia californica) herb dry extract - 25 mg, Fennel 
(Foeniculum vulgare) fruits essential oil - 10 mg, Magnesium (from 

Magnesium oxide) - 22.5 mg, Melatonin - 1 mg

Water, Vegetal glycerin, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Flavor

ValueMed Pharma 
S.R.L San-Marino 03.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melakid (daxilə qəbul üçün məhlul, 
30 ml) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Melonop F daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg
Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Raspberry flavor, Sodium benzoate, 

Deionized water

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

Ltd. Şti

Türkiyə 07.06.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın.



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

Memo Day Kapsul 1

Glycine max seed extract (Soybean seed extract) – 100 mg, 
Hypericum perforatum herb extract – 100 mg, Magnesium oxide – 200 

mg, Valeriana officinalis root extract  -50 mg, Mellisa officinalis leaf 
extract – 50 mg 

Maltodextrin, Magnesium stearate, Gelatin Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 11.06.2021 Müsbət

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

məhsul  klimakterik və predmenustral dövrlərdə və MSS fəaliyyətini 
yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 

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

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

Qeyd: ərizəçinin müraciətinə əsasən "təsiredici maddələr" və "istifadə 
sahəsi və əsas göstərişlər" bölməsində düzəlişlər edilərək rəy nömrəsi 

və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdiriıir.

Memori Şarp Kapsul 3 x 10 Hexaphospholipids - 225 mg, Ginkgo biloba extract - 30 mg
Lactose, Sodium methyl paraben, Sodium propyl 
paraben, Magnesium aluminum silicate hydrate, 

Talcum
Nabros Pharma Pvt. Ltd Hindistan 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memori Şarp (kapsul № 30)(Seriya: 
MG-005, İstehsal tarixi: 01.03.2021, Son istifadə tarixi: 29.02.2024) adlı 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Mersil Neuro Kapsul 4 x 15

Vitamin B2 (as riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B6  (as pyridoxine 
hydrochloride) – 1.4 mg,  Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) – 1.1 

mg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) (0.1%) -  0.0025 mg, Folic acid - 
0.20 mg, Magnesium citrate – 638 mg, Inulin – 70 mg

White, bovine gelatin capsule shell, Magnesium 
stearate, Cellulose microcrystalline

Grand Medical Poland 
Sp. z o.o. Polşa 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersil Neuro (kapsul №60) adlı 
məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Midops Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Uridine - 25 mg, Cytidine - 25 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 0.8 mg, Zinc ( as Zinc sulfate) - 1 mg 

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

benzoate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Midops(daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

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

vasitəsi deyil.

Minesol Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Calcium citrate (calcium 48 mg) - 200 mg, Magnesium sulfate 

heptahydrate (magnesium 9.8 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Calcium glycerophosphate (phosphorus 7.1 mg) - 50 mg

Peppermint oil, Tricalcium phosphate, Guar gum, 
Glycerine, Titanium dioxide, Citric acid 

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Minesol (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul D3 vitamininin və bəzi mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Minzol Şərbət 100 ml № 1

Calendula (Calendula officinalis L.) flowers liquid extract – 3 ml, 
Caraway (Carum carvi L.) fruit liquid extract – 3 ml, Thyme (Thymus 

vulgaris) herb liquid extract – 3 ml, Marshmallow (Althaea officinalis L.) 
root liquid extract – 3 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, Citric 
acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2021 Müsbət

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

uşaqlarda qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Qəbul müddəti 1 aydan çox olmamalıdır" 
məzm unlu qeyd göstərilsin.

Möller's Omega-3 Limon 
Aromalı Şərbət 250 ml

Cod liver oil – 2233 mg, Omega-3 fatty acids – 575 mg (of which DHA 
– 270 mg, EPA – 180 mg), Vitamin A – 125 mcg, Vitamin D3 – 5 mcg, 

Vitamin E – 1.5 mg

Natural flavouring (lemon), Tocopherol rich 
extract Orkla Health AS Norveç 10.06.2021 Müsbət

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

(məhlul 250 ml) (Seriya nömrəsi: 10650472; İstehsal tarixi: 01.02.2021; 
Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

MonTana 300 Tablet 3 x 10 Magnesium oxide - 300 mg, Vitamin B6  (as Prydoxine hydrochloride) - 
5 mg, Potassium iodide - 200 mcg

Gum arabic, Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MonTana 300 (tablet №30) adlı 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Munotek Kapsul 2 x 10

Inulin - 50 mg, Lactobacillus bulgaricus (500 billion/g eq. to 3.29*10⁹) – 
6.58 mg, Bifidobacterium bifidum (40 billion/g) (equiv.to 0,25*10⁹) – 
6.25 mg, Lactobacillus acidophilus (100 billion/g eq. to 0.5*10⁹) – 5 
mg, Bifidobacterium infantis (100 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 2.5 mg, 

Streptococcus thermophiles (200 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 1.25 mg, 
Lactobacillus Rhamnosus (300 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 0.83 mg, 

Lactobacillus paracasei (300 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 0.83 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Munotek (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: Məhsulun yararlılıq müddətində dəyişiklik edildiyi üçün rəy 
nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.



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

Naara toz 1

Collagen peptides- 5000.0000 mg;Organic cane sugar- 4200.0000 
mg; Citric Acid- 600.0000 mg; Natural tangerine flavor- 400.0000 mg; 

Guar Gum- 275.0000 mg;luo Han Guo extract9fruit)(Momordica 
grosvenori)(NLT 80 % glycoside)- 160.0000 mg; Natural orange flavor- 

150.0000 mg; Silicon dioxide(Sipernat ® 50 S)- 146.6350 mg; 
Tangerine(fruit)(Citrus reticulata)- 100.0000 mg; Natural bitter mask 

flavor- 100.0000 mg; Pomegranate(fruit)(Punica granatum)- 100.0000 
mg; Ascorbic Acid(100 % Vitamin C)- 84.8500 mg; Beta-Carotene 

1%(16,67 İU/mg Vitamin A)- 75.0000 mg; Cherry juice crystals(Prunus 
avium)- 50.0000 mg;Acai juice extract(fruit)(Euterpe oleracea)(5:1 ext.)- 

50.0000 mg; Blueberry(fruit)(Vaccinium corymbosum)- 50.0000 mg; 
Acerola extract(fruit juice)malpighia glabra)(25 % Vitamin C)- 50.0000 

mg; Red Grape powder(fruit)(Vitis vinifera)- 50.0000 mg;Organic 
raspberry powder(berry)(Rubus idaeus)- 50.0000 mg; D-alpha-

tocopheryl acetate( 700 IU/g Vitamin E- 44.2000 mg; Biotin 
trituration(1% D- Biotin)-30.9000 mg; Zinc sulfate monohydrate(36.3% 

Zinc)- 23.0000 mg; Niacin(100 % Niacin)- 6.6000 mg; D-Calcium 
pantothenate(91,5% Pantothenic acid)-2.5000 mg; Pyridoxine HCl 

(82% Vitamin B6)- 1.1000 mg; Cyanocobalamin trituration(1 % Vitamin 
B12)-0,2150 mg.

ayrıca göstərilməyib Vitaquest International 
LLC ABŞ 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naara (toz, paket 11.8 qr № 15) adlı  

məhsul  normal  dərinin qorunması məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır  və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Nanofertil toz 1

Acetyl L-carnitine - 250 mg, L-Arginine - 150 mg, Tribulus terrestris fruit 
dry extract - 100 mg, Carob (Ceratonia Siliqua) fruit dry extract - 100 

mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 100 mg, Selenium (as 
Sodium selenite - 100 mcg) - 45.66 mcg, Vitamin E - 5 mg, Zinc (as 
Zinc sulphate - 50 mg) - 18.22 mg, Vitamin B9 (as Foli acid) - 400 

mcg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik Bitkisel 
və Tarım Ürünleri Gıda 
Turizm İth. İhr. San ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 03.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanofertil (saşe, №60) adlı məhsul  
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

olunan preprat olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

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

vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun 

tərkibində olan Tribulus L. bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün 
qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir

Naturafertil toz 1

Acetyl L-carnitine - 250 mg, L-Arginine - 150 mg, Tribulus terrestris fruit 
dry extract - 100 mg, Carob (Ceratonia Siliqua) fruit dry extract - 100 

mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 100 mg, Selenium (as 
Sodium selenite - 100 mcg) - 45.66 mcg, Vitamin E - 5 mg, Zinc (as 
Zinc sulphate - 50 mg) - 18.22 mg, Vitamin B9 (as Foli acid) - 400 

mcg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik Bitkisel 
və Tarım Ürünleri Gıda 
Turizm İth. İhr. San ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 21.06.2021 Mənfi

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

kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan preprat olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

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

vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun 

tərkibində olan Tribulus L. cinsinə daxil olan bitkidən  hazırlanmış 
inqredient mövcuddur ki, bu da  BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün 

qadağandır(bax:Əlavə 2)

NeoColic Neo Şərbət 120 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit soft extract – 32 ml, Chamomile 
(Chamomilla recutita)  flowers soft extract – 10 ml Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NeoColic Neo (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Qeyd: Məhsula müsbət rəy Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 

24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların 
dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in  10-cu 

bəndinə əsasən verilib.

Nerogab Tablet 2 x 15

GABA - 135.55 mg, Ginkgo biloba leaves dry extract - 30.02 mg, L-
glycine - 120 mg, Nicotinamide (Vitamin B3) - 16.5 mg, Magnesium 

hydroxide (eq. to elemental Magnesium 61.2 mg) - 146.86 mg, Vitamin 
B8 (Inositol) - 20.05 mg

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Magnesium salts of 
fatty acids (E 470b), Crosslinked Sodium 

carboxymethylcellulose (E 468), Silicon dioxide (E 
551), Microcrystalline cellulose (E 460 i)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Nervocol Complex Tablet 2 x 15

L - tryptophan - 40 mg, Niacin - 9.6 mg, Vitamin B1 - 0.979 mg, Vitamin 
B12 - 2.5 mcg, Vitamin B2 - 1.05 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Hop 

(Humuli lupuli cone aqueous extract 4:1) cone extract - 50 mg, Lemon 
balm (Herb Melissa officinalis aqueous extract 7:1 polyphenols 8%) 
extract - 225 mg, Rhodiola rosea (Root of Rhodiola rosea aqueous 

extract 5:1 polyphenols 45%) extract - 50 mg, Crocus sativus (Stamens 
Crocus sativus L.aqueous extract 4:1) extract - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Cross-linked sodium 
carboxymethyl cellulose, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Magnesium salts of fatty 
acids,Titanium dioxide, Silicon dioxide, 

Polyethylene glycol, Copper complex of 
chlorophyllin, Polyvinylpyrrolidone, Stearic acid, 

Fatty acids Acacia gum, Copper complex of 
chlorophyllin

Colfarm S.A Polşa 29.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nervocol Complex (tablet, № 

30)(Seriya nömrəsi: 010321, istehsal tarixi: 01.03.2021, son istifadə 
tarixi: 01.03.2024) adlı məhsul mərkəzi sinir sisteminin fəalıyyətini 

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma içərisinə yerləşdirilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məlumatlar tam qeyd edilsədə, dosye içərisində olan təlimatda bu 

məlumatlar mövcud deyil.

Nevit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 07.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

 “Litpharm MMC” tərəfindən göndərilmiş 28.04.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Farmabest İlaç Kozmetik Medikal 

Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Nevit (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 
15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı D3 
vitamininin miqdarı  -- 8.69% (85.0 - 115.0%)) olaraq aşkar 

edilmişdir.Bundan başqa, istifadə üzrə təlimatda "Genofrop" adlı 
məhsulun adı qeyd edilib.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 



NeyroEyD™ II MLC 901 / 
NeuroAiD™ II MLC 901 Kapsul 60 kapsul (1 

karton qutu) x 3

məhsulun tərkibinə daxil olan ekstraktların hazirlanmasında  istifadə 
olunan xammalların miqdarı:Radix Astragali-800 mg; Radix et rhizome  
Salviae miltiorrhiaze-160 mg; Radix Paeoniae rubra -160 mg; Rhizoma 
Chuanxiong- 160 mg; Radix Angelicae sinensis-160 mg; Flos Carthami 

tinctorii-160 mg; Semen Persicae-160 mg; Radix Polygalae-160 mg; 
Rhizoma Acori tatarinowii-160 mg.

 dextrin, maltodextrin,magnesium stearate, 
capsula shell(brilliant blue,water,titanium 

dioxide,Hypromellose(Hydroxypropyl methyl 
cellulose)

Beacons 
Pharmaceuticals Pte Ltd 
(Moleac Ptd Ltd üçün)

Sinqapur 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NeyroEyD™ II MLC 901 / 

NeuroAiD™ II MLC 901(kapsul, № 180) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 
C0024 , istehsal tarixi: 01.12.2019, son istifadə tarixi: 01.11.2022)   

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirən 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:Ərizəçinin 10.06.2021 il tarixli müraciətinə əsasən "əks 
göstəricilər" bəndində texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Neyromart məhlul 50 ml

L-Leucine – 2.85 mg, L-lysine – 3.55 mg, L-isoleucine – 0.6 mg, L- 
arginine- 0.7 mg, L-methionine – 0.92 mg, L – phenylalanine – 0.5 mg, 

L -threonine - 0.55 mg, L -tryptophan - 0.5 mg, L- valine – 0.69 mg, 
Vitamin C - 50 mg, L - alanine – 0.5 mg, L - glutamic acid – 0.5 mg, 

Glycine – 1 mg, L - glutamine – 0.5 mg, L - serine – 0.5 mg, L – proline 
– 0.5 mg, Phosphatidylserine – 0.5 mg, Phosphatidylcholine – 0.42 

mg, Choline – 0.5 mg, Coenzyme Q10 – 1 mg

Glycerol, Sucralose, Orange flavor, Potassium 
sorbate, Deionized water

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

məhsul vitamin, vitaminəbənzər maddələrin və aminturşuların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Neyrostar Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

GABA - 23.55 mg, Glycine - 20.5 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq. to 
0.3 mg Vitamin B6) - 0.365 mg, D-calcium pantothenate (eq. to 0.7 mg 
Vitamin B5) - 0.761 mg, Nicotinamide (eq. to 1.64 mg Vitamin B3) - 2.4 

mg

Sucralose, Potassium sorbate, Orange flavor, 
Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.06.2021 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Noremison Kapsul 1

Melissa (Melissa offinicalis) leaf dry extract – 100 mg;Valerian 
(Valeriana officinalis) root and rhizome dry extract – 50 mg;Hawthorn 

(Crataegus monogyna) fruit dry extract – 100 mg;Common motherwort 
(Leonurus cardiaca) herb dry extract – 75 mg.

Corn starch;Natural gelatin (capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Noremison (kapsul,№  30 ) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və dozalar rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Normavas Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous) - 1000 mcg (2.51 mg), Iodine (as Potassium iodide - 366 
mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium 

(as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 
Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, 

Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as 

Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 
mcg (400 IU), Vitamin E (D-alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, Vitamin 

K (as Menaquinone-7) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide - 18.7 mg) - 15 
mg

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

stearate

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 07.06.2021 Müsbət

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

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

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol, Talc

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

Ltd. Şti

Türkiyə 11.06.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd:"İstifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndində yaş həddi rəyə 
uyğun qeyd edilsin.

Novalopin Kids Şərbət 150 ml
Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin 

C - 35 mg, Vitamin D - 400 IU, Vitamin E - 3 mg, Cod Liver Oil - 200 
mg (EPA  - 23 mg, DHA - 24 mg)

Glucose syrup, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Glycerin, 
Mix of Orange juice and e., Sweet orange e.o., 

Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium cyclamate

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalopin Kids (Şərbət 150 ml) adlı 
məhsul vitamin və omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Novasan C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 900 mg

Sodium hydrogen carbonate, Citric acid 
anhydrous, Microcrystalline cellulose, Sorbitol 

powder, Maltodextrin, Sodium saccharin, 
Polyethylene glycol

Dr. Prufer Medical 
Kozmetik San.Tic.A.Ş Türkiyə 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan C 900 (fışıldayan tablet, 
№20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nurkasan Kapsul 2 x 10

Inulin - 100 mg, Saccharomyces Boulardi 2.5 milliards n.c.u., 
Lactobacillus rhamnosus GG 3 milliards n.c.u., Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus total amount of live cells 2.5 milliards n.c.u.

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 29.06.2021 Müsbət

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

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty 
acids - 0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids 
(EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 

0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 
mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 

1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 
mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, 

Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, Vitamin B1 - 
0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.3 

mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, 
Pantothenic acid - 0.60 mg, Biotin - 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-

carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine
Nutrichem Diät Pharma 

GmbH  (for B.Braun 
Melsungen AG)

Almaniya 03.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 500 ml) (Seriya 

nömrəsi: 2107670540 , istehsal tarixi: 20.02.2021, son istifadə tarixi: 
19.08.2022) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty 
acids - 0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids 
(EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 

0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 
mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 

1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 
mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, 

Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, Vitamin B1 - 
0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.3 

mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, 
Pantothenic acid - 0.60 mg, Biotin - 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-

carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine
Nutrichem Diät Pharma 

GmbH  (for B.Braun 
Melsungen AG)

Almaniya 03.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 500 ml) (Seriya 

nömrəsi: 2110170554, istehsal tarixi: 08.03.2021, son istifadə tarixi: 
07.09.2022) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Nutrigen Ferromixin toz 1
İron (as Ferrous fumarate) - 12.5 mg Vitamin A (as retinyl palmitate) - 
300 mcg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 30 mg, Folic acid - 160 mcg, 

Zinc (as Zinc Sulfate) - 5 mg
Maltodextin

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 

San.Tic. Ltd.Şti
Türkiyə 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Ferromixin (toz №30) adlı 
məhsul kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.



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

Nutrigen Propolis Şərbət 200 ml
Vivatinel 

Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 07.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

" Delta Max MMC” şirkətinin 08.04.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 

Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan 005  seriyalı Nutrigen Propolis (Şərbət  
200 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir.  

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

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Miqdari təyini: vitamin C -- 17.35mq/10ml ( 60mq/10ml ) UYĞUN 
DEYİL

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

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

Nutrigen Üzüm Şərbət 200 ml

Magnesium (as Magnesium sulfate) - 65 mg, Grape (Vitis vinifera) 
seed extract - 50 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin 

E (as DL-alpha-Tocopheryl-Acetate) - 10 mg α-TE, Vitamin B3 (as 
Niacinamide) - 9 mg NE, Zinc (as Zinc sulfate) - 3 mg, Vitamin A (as 

Retinyl palmitate) - 300 mcg RE, Vitamin B5 (D-Pantothenate, 
calcium) - 3 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.8 mg, Vitamin K 

(as Phytomenadione) - 37 mcg, Folic acid (as Pteroilmonoglutamic 
acid) - 100 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 60 mcg, Chromium 

(Chromium (III) chloride) - 10 mcg, Selenium (as L-Selenometionin) - 
20 mcg, Biotin (as D-Biotin) - 15 mcg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 1 mcg

Deionised water, Grape concentrate, Sugar, 
Trisodium citrate dihydrate, Xantahn gum

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 

San.Tic. Ltd.Şti
Türkiyə 11.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Üzüm (şərbət, 200  ml) adlı 

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

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

Qeyd:Rəydə qeyd edilən yaş həddi istehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş 
zəmanət məktubuna və istehsalçı ölkənin səlahiyyətli qurumu 

tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq sənədə əsaslanaraq qeyd edilmişdir.

Nutrigen vitamin D3 daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU) Olive oil
Vivatinel 

Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen D3 (daxilə qəbul üçün 

məhlul - damcı və sprey formasında, 20 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.

Oksivit B Kapsul 1 Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 24.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

      “Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. şirkətinin etibarnamə üzrə 
nümayəndəsi Cəlili Xumarə Arif qızı” tərəfindən 20.05.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Tan İlaç ve Kozmetik  

San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Oksivit B (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, 
məhsulun eynilik təyini zamanı tərkibində Vitamin B6 aşkar 

edilməmişdir və bu da  normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 
gəlmir.

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

OmeMAG cardio Kapsul 3 x 10
Magnesium oxide - 621,9 mg (eq.to 375 mg Magnesium), Pyridoxine 
Hydrochloride – 1,4 mg, Fish oil containing no less than 33% EPA, 

22% DHA - 460 mg

Gelatin, Glycerol, Iron oxide red, Cochineal Red, 
Candurin red lustre

Pharmaceutical 
Production Company 

HASCO-LEK S.A. 
Polşa 17.06.2021 Müsbət

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

məhsul Omeqa 3 yağ turşularının, B6 vitamininin və maqnezium 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

OsteoCal-D Kids Şərbət 150 ml
Calcium - 500 mg (as Calcium carbonate 1250 mg), Magnesium - 150 

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

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

benzoate

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

Ltd. Şti

Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OsteoCal-D Kids (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Osteocare Tablet 2 x 15

Calcium (as Calcium carbonate 1000 mg) - 400 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide 359.7 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulphate 

monohydrate 13.7 mg) - 5 mg, Vitamin D (as Vitamin D3 (500 IU/mg) 
EC 0.4 mg) - 5 mcg  

Potate starch, Microcrystalline cellulose, D-
Calcium phosphate, Polyvinylpyrrolidone, Sodium 
starch Glycolate, Purified talc, Magnesium silicate 
prep., Magnesium stearate, Opadry white (tablet 

coating)

Brunel Healthcare 
Manufacturing Limited Böyük Britaniya 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare (tablet, №30) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



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

Osteocare Çeynəmə tablet Çeynəmə tablet 3 x 10

Calcium (as Calcium carbonate DC 1098.9 mg) - 400 mg, Magnesium 
(as Magnesium hydroxide DC 399 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc oxide 

50% microencapsulated 12.4 mg) - 5 mg, Copper (as Copper sulphate 
50% microencapsulated 2.6 mg) - 0.5 mg, Manganese (as Manganese 
sulphate 50% encapsulated 1.6 mg) - 0.25 mg, Selenium (as Sodium 
selenate Anhydrous 61 mcg) - 25 mcg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 

CWS/AM (100000 IU/g) 2 mg) - 5 mcg, Boron (as Disodium 
tetraborate 2.7 mg) - 0.3 mg

Dextrose monohydrate, Sucrose DC, Natural 
orange flavour, Orange flavour powder, 

Sucralose, Syloid (Colloidal silica, Silicon dioxide), 
Stearic acid, Magnesium stearate, Peppermint 

flavour

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Çeynəmə tablet (tablet, 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Osteocare Original Məhlul / 
Osteocare Original Liquid məhlul 200 ml

Calcium (as Calcium Carbonate Precipidated) – 150 mg, Magnesium 
(as Magnesium hydroxide) - 75 mg, Zinc (as Zinc gluconate 2H2O) – 3 

mg, Vitamin D3 – 1.9 mcg

Nipagin M Sodium, Nipasol M Sodium, Cekol 
4000, Bentonite (Veguum HV), Sorbitol Solution 

70%, Orange oil 5 Fold Extract, Mint Flavour 
Peppermint, Riboflavin 5- Phosphate Sodium, 
Raw Cane Sugar granulated, Polysorbat – 80, 

Purified water

Laleham Healthy and 
Beauty Böyük Britaniya 24.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Original Məhlul (məhlul 
200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Osteomag Kids Şərbət 150 ml AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


       Fiziki şəxs Bayramova Dilarə Mehti qızı tərəfindən 06.05.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Osteomag Kids 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun tərkibində olan D 
vitamininin miqdarı normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. 
Belə ki, Vitamin D3 381 BV/10 ml və ya 190.5 % aşkar olunmuşdur, 

lakin 200 BV/10 ml olmalıdır.
       Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti 

şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.



Ostin Şərbət 150 ml
Calcium lactate - 278 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Magnesium chloride (of 
which Magnesium - 28 mg) - 230 mg, Zinc gluconate (of which Zinc - 

1.5 mg) - 10 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glucose 
syrup, Sucrose, Sucralose, Aroma, Water Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.06.2021 Müsbət

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

D3 vitamini və bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Otacı Pastil Adaçayı Sorma Pastil 2 x 12 Menthol - 5 mg, Eucalypthol - 1.25 mg, Camphor - 0.01 mg, Thymol - 
0.01 mg

Sucrose, Glucose (liquid),Mentha piperita leaves, 
Glycyrhiza glabra rhizome, Glyceryl 

monostearate, Salvia triloba leaves, Citric acid, 
Oleum   Salvia triloba, Oleum Anisi, Oleum 

Origani.

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Adaçayı(sorma pastil № 
24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək 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.

Otacı Pastil Diyet Oka Mentol Sorma Pastil 2 x 12 Menthol - 6.500 mg, Eucalypthol - 1.6250 mg, Camphor - 0.0050 mg, 
Thymol - 0.0050 mg 

İsomalt, Althaea officinalis flower,Tussilago 
farfara leaves, Verbascum phlomoides 

flowers,Glyceryl monostearate,Aspartame,Citric 
acid, Oleum Anisi, Oleum Origani .

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Diyet Oka 

Mentoll(sorma pastil № 24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək 
zamanı  qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə 
olunan  BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin; bitkilərin Azərbaycan dilinə 
tərcüməsinə diqqət edilsin.

Ovesol Tablet 2 x 20
Avena sativa herb dry extract - 75 mg, Helichrysum arenarium flower 

dry extract - 30 mg, Mentha piperita folium dry extract - 15 mg, 
Curcuma longa radix dry extract - 7.330 mg

Silicon dioxide, Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Coating (Hydroxypropyl 

methylcellulose, Tvin-80, Polyethylene glycol 400, 
Iron oxide brown, Iron oxide black, Iron oxide red)

Evalar QSC Rusiya 02.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (tablet, №40) adlı məhsul 

qaraciyər və öd yollarının 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:"Tərkib, istifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 
qeyd edilsin.

Oxybreyn Kapsul 3 x 10

Gamma Amino butyric acid - 100 mg, L-carnitine - 100 mg, 
Phosphatidylcholine - 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, 

Coenzyme Q10 - 40 mg, L-5-Hydroxytryptophan - 10 mg, Vitamin B2 - 
2.4 mcg, Cyanocobalamine - 1.5 mcg, Vitamin B6 - 1.5 mcg

Maltodextrin, Gelatin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Paramiks Şərbət 100 ml

Calendula (Calendula officinalis L.) flowers liquid extract – 3 ml, 
Caraway (Carum carvi L.) fruit liquid extract – 3 ml, Thyme (Thymus 

vulgaris) herb liquid extract – 3 ml, Marshmallow (Althaea officinalis L.) 
root liquid extract – 3 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, Citric 
acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2021 Müsbət

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

məhsul uşaqlarda qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Qəbul müddəti 1 aydan çox olmamalıdır" 
məzmunlu qeyd göstərilsin.

PasiValeM 5-HTP Tablet 3 x 10

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

officinalis)  root extract-18 mg; 5-hidroksitriptofan (5-HTP) from seeds 
Griffonia simplicifolia- 100 mg; Melissa (Melissa officinalis) herb extract- 

80 mg.

microcrystalline cellulose, polyvinylpyrrolidone, 
corn starch, magnesium salts of fatty acids( E 470 

b).

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PasiValeM 5-HTP  (tablet, № 30) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı 

bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pchelavit /Pçelavit Şərbət 190 ml
Vitamin C - 21.6 mg, Niacin B3 - 6.4 mg, Pantothenic acid - 2.4 mg, 
Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, Vitamin B12 - 0.66 mcg, 

Vitamin B1 - 0.5 mg, Vitamin A - 400 mcg, Vitamin D - 5 mcg

Honey, Oligofructose, Orange juice concentrate, 
Pear juice concentrate, Flavor, Natural flavors, 

Rosemary extract, Water 

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma, Germany) Sloveniya 29.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit (şərbət,  190 ml) 
adlı  məhsul  bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, immun 

sistemini möhkəmləndirən vasitə kimi  tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Pelagon İmmuno Kapsul 2 x 15

Vitamin C (L-askorbin turşusu) (L-ascorbic acid) - 541.2336mg, pure 
Vitamin C - 500 mg; Echinacea purpurea (L.) Moench aerial parts and 

flowers d.e. tit 4% in total polyphenols- 500 mg; Pelagon P70® 
(Pelargonium sidoides DC, root dry extract)- 90 mg.

food gelatin;  E 171; silicon dioxide; magnesium 
salts of fatty acids.

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pelagon İmmuno(kapsul, № 30) adlı 
məhsul l(Seriya nömrəsi: U061 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə 
tarixi: 01.02.2024)  immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.

Perfect skin hydro-complex Kapsul 2 x 15

Collagen hydrolysate - 300 mg, Green tea extract - 50 mg, Grape seed 
extract - 50 mg, Microencapsulated L-ascorbic acid (Vitamin C - 40 
mg) - 44.5 mg, Zinc bisglycinate (Zinc - 7.5 mg) - 37.5 mg, Sodium 

hyaluronate - 27.5 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 6 mg) 
- 18 mg, Beta-carotene 10% - 10 mg, Lycopene  10% - 10 mg, Cystine 

- 10 mg, Manganese bisglycinate (Manganese - 1 mg) - 6.25 mg, 
Sodium selenite (Selenium - 27.5 mcg) - 6.1 mg, Copper bisglycinate 

(Copper - 0.5 mg) - 5 mg, D-biotin - 0.025 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 
Magnesium salts of fatty acids, MCT oil, Gelatine, 

E 171

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perfect skin hydro-complex (kapsul, 

№30, Seriya nömrəsi: 00620620, istehsal tarixi: 16.06.2020, son 
istifadə tarixi: 15.06.2023)  adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların 

sağlamlığının qorunması 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: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində stiker qaydalara 
uyğun tərtib olunsa da, nümunənin üzərinə yapışdırılmamışdır.

Perunal Kapsul 3 x 10 Vaccinium macrocarpon L. fructus dry extract - 225 mg, D-mannose – 
50 mg, Urtica dioica L. folium dry extract – 50 mg

Hard gelatin capsule, Microcrystalline cellulose, 
Talc, Magnesium stearate, Silicon dioxide

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 14.06.2021 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdlrmaq 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 m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: "Vaccinium macrocarpon L." bitkisi "irimeyvəli mərcanı" kimi 
tərcümə olunmalıdır (quşüzümü yanlış tərcümədir)

Pişikotu Ekstraktı Tablet 12 x 25 Valeriana officinalis rhizome and root dry extract - 23 mg, Glycine - 5.5 
mg

Corn starch, Magnesium oxide, Calcium stearate, 
Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Titanium dioxide, 
Food coloring Kurkumin, Polyethyleneglycol 

4000, Purified water

Evalar QSC Rusiya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pişikotu Ekstraktı (tablet № 300) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

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

PowerZn Tablet 1 Zinc gluconate- 126 mg(eqv.  to 15 mg Zinc) sorbitol, cellulose, magnesium stearate Wallmark a.s Çex respublikası 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PowerZn(tablet  N 30) adlı  məhsul 

(Seriya nömrəsi: D1C2665 , istehsal tarixi: 18.03.2021, son istifadə 
tarixi: 17.03.2024)  sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



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

Prebilac™ / Prebilak™ toz -

Probiotic microorganisms (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum) - 23,263 mg 

(5 x 10⁹ CFU), Inulin - 5000 mg

Isomalt (E 953), Tutti frutti aroma, Silicon dioxide 
(E 551)

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prebilac™ / Prebilak™ (toz/saşe № 
10)(Seriyası: 19624902, İstehsal tarixi: 01.11.2019, Son istifadə tarixi: 

01.11.2021) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Prebilac™ / Prebilak™ toz -

Probiotic microorganisms (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum) - 23,263 mg 

(5 x 10⁹ CFU), Inulin - 5000 mg

Isomalt (E 953), Tutti frutti aroma, Silicon dioxide 
(E 551)

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prebilac™ / Prebilak™ (toz/saşe № 
10)(Seriyası: 21048101, İstehsal tarixi: 01.02.2021, Son istifadə tarixi: 

01.02.2023) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Presnora Kapsul 2 x 15

Passiflora flower dry extract 4:1 (Passiflora incarnata) - 50mg, Melissa 
leaf and flowers dry extract 4:1 (Melissa officinalis) - 50 mg. Griffonia 

seed dry extract (Griffonia simplicifolia) (20% 5 HTP) - 20 mg, 
Melatonin - 1 mg

Magnesium stearate (fatty acid magnesium salts), 
Inulin, Gelatin Solepharm LTD Latviya 01.06.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Probilac™ /Probilak™ Kapsul 1
Probiotic microorganisms (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum) - 131 
mg (5 x 10⁹ CFU)

Maltodextrine, Hydroxypropyl methylcellulose (E 
464)

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 25.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probilac™ /Probilak™ (toz/saşe № 
10)(Seriyası: 21622101, İstehsal tarixi: 01.03.2021, Son istifadə tarixi: 

01.03.2023) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Prolagnus Kapsul 6 x 10

Vitex Agnus Cactus fruit dry extract - 120 mg; Brassica oleracea leaf 
dry extract– 90 mg;Vitamin E (as D-alfa-tocopherol) – 20 mg; 

Maqnesium(as Magnesium chloride) – 20 mg.
modificated starch (E1401), capsule shell: 

hydroxypropyl methyl cellulose.
Bereket İlaç Kozmetik 

A.Ş Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

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

məhsul qadın sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Propinex toz 1 A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 23.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Prossimol Gold Kapsul 2 x 15 Pancreatin - 300 mg, Lipase 10000 PH.EUR.U., Amylase 8000 
PH.EUR.U., Protease 666 PH.EUR.U., Simeticone - 50 mg

Gelatine, Malodextrin, Magnesium Stearate, 
Silicone Dioxide 

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prossimol Gold (kapsul, №30) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Prudenzim Kapsul 3 x 10
Pancreatin (Lipase 6750 Ph.Eur; Amylase 6300 Ph.Eur; Protease 450 

Ph.Eur ) – 150 mg, Zingiber officinale root extract – 50 mg, Pepsin – 10 
mg, Bromelain – 100 mg, Papain – 100 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon 
dioxide, Magnesium stearate

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 02.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudenzim (kapsul № 30) adlı 
məhsul həzm sistemi fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

         
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib edilsin.

Qeyd: məhsulun buraxılış formasında texniki səhvə yol verildiyi üçün 
rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.



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

Pure Whey Isolate 95 
Chocolate Flavour toz 600 q

 Whey protein isolate (from milk) – 34.13 g, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) – 4.2 mg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) – 0.63 mg, 

Niacin (as nicotinamide) -  0.8 mg, Biotin (as D-biotin) - 2.6 mcg, 
Vitamin A (retinyl acetate) – 42 mcg, Pantothenic acid (as calcium D-
pantothenate) – 0.3 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 
0.07 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) - 0.26 mcg, Folic acid  (as 

pteroylmonoglutamic acid) – 11 mcg, Vitamin B1 (as thiamin 
mononitrate) – 0.06 mg, Vitamin B2 (as riboflavin) – 0.07 mg, Vitamin 

B12 (as cyanocobalamin) – 0.13 mcg

Flavourings, Citric acid, Malic acid, Sodium 
carboxy methyl cellulose, Gum arabic, Xanthan 

gum, Soy lecithin, E 150c, Acesulfame K, 
Sucralose, Salt

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pure Whey Isolate 95 Chocolate 

Flavour (toz 600 q) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Qipokar daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml L-carnitine - 1000 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 29.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qipokar (daxilə qəbul üçün məhlul, 
100 ml) adlı məhsul orqanizmdə metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə köməkçi vasitə kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkib düzgün göstərilsin (dozalar 100 ml 
üçündür).

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 x 20 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 03.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Mumiyo® Evalar® (tablet, 

№20) adlı məhsul ümumi möhkəmləndirici və tonuslaşdırıcı vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Refinex Antiaging toz 15 mq Sodium Hyaluronate 9-10.50mg, sh-polypeptide-123 3-4.50mg, 
mannitol 1.50-3 mg, trehalose 0.15-0.45 mg, pullulan 0.015-0.15 mg Ayrı göstərilməyib Beauty Revolution FZE Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 10.06.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Refinex Antiaging , inyeksiya məhlulu 
hazırlamaq üçün toz 15mq”, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisi, 

boyun və qol nahıyələrinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Reginat Duo daxilə qəbul üçün 
suspenziya 200 ml

Artichoke (Cynara cardunculus L.) fresh leaves soft extract (30:1), 
extraction solvent water - 300 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra l.) root 
soft extract (1:0.4) extraction solvent water (tit. at 3% in Glycyrrhetic 

acid) - 20 mg, Sodium alginate (extracted from seaweed - Laminaria 
angustata) - 500 mg, Calcium carbonate - 325 mg, Sodium 

bicarbonate - 150 mg

Purified water, Glycerol, Xanthan gum, Sodium 
citrate, Sucralose, Menthol flavouring

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 03.06.2021 Müsbət

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

suspenziya, 200 ml) adlı  məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Rehidron Bio toz 6.4 q

LGG Sachet (A) composition:Maize maltodextrin - 1900 mg, 
Lactobacillus rhamnosus GG 350 mld UFC/g - 100 mg.Salts Sachet 

(B) composition: Glucose - 3020 mg, Sodium citrate - 580 mg, Sodium 
chloride - 360 mg, Potassium chloride - 300 mg.

Salts Sachet (B) composition: Strawberry 
flavouring, Silicon dioxide, Sucralose SIIT srl İtaliya 07.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rehidron Bio (toz, saşe 

№10)(Seriya:JT750, istehsal tarixi:24.06.2020, son istifadə tarixi: 
24.06.2022) 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 dərman vasitəsi deyil.

Relaxo Max Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 150 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) fruit dry extract - 150 mg, Magnesium hydroxide 

(Magnesium - 62.068 mg) - 150 mg, Melissa officinalis leaf extract - 
100 mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Chamomillae 

matricaria flowers extarct - 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Gelatin CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Relaxo Max(kapsul,  № 30) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Repastab forte Kapsul 4 x 10
Silybum marianum seeds dry extract - 200 mg, Cynara scolumus leaf 

dry extract - 150 mg, Menta piperita leaf dry extract – 20 mg, 
Taraxacum officinale root  dry extract - 150 mg

Lactose monohydrate, Capsul shell: Water, 
Glycerol, Gelatin Roslina Karpat Ukrayna 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Repastab forte (kapsul № 40) adlı 

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

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.



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

Rinafos Forte Kapsul 3 x 10 Essential phospholipids- 300 mg(in the form of liquid soy lecithin-500 
mg);Vitamin E ( as Tocopheryl acetate) -2 mg.

gelatin, glycerin(E 422), purified water,yellow  iron 
oxide(E172), sodium benzoate(E 211), titanium 
dioxide(E171), black iron oxide(E172), red iron 

oxide(E172)

Minskinterkaps UT Belarus 23.06.2021 Müsbət

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

adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 1010421 , istehsal tarixi: 01.04.2021, son 
istifadə tarixi: 01.04.2023) qaraciyərin 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.

Rio-D Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml
Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti

Türkiyə 08.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

 “Yusif-Tahir MMC” tərəfindən göndərilmiş 03.02.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık Ürünleri 

San ve Tic Ltd Şti” şirkətinin istehsalı olan Rio-Dt (Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

analizləri zamanı D3 vitamininin miqdarı  -- 122,64% (80,0 -- 110,0 %) 
olaraq aşkar edilmişdir.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 

Roimin forte Kapsul 2 x 15

Omega 3 - 200 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 200 
mcg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1.2 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 1.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.9 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 0.1%) - 3.5 mcg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 
13 mg, Biotin - 60 mcg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 15 mg, Vitamin 
B5 (as Calcium D-pantothenate) - 5 mg, Iodine (as Potassium iodate) - 

100 mcg, Zinc (as Zinc gluconate) - 2.25 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 30 mcg

Mono and diglycerides of fatty acids, Soybean 
lecithin, Silicon dioxide, Beeswax yellow, Shell 
(Gelatin, Glycerol, Water, Yellow iron oxide, 

Candurin Gold Lustre)

Curtis Health Caps 
Sp.z.o.o Polşa 31.05.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) əsasən qeyd edilsin.

Rufolex Tablet 2 x 15 AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs “Bayramova Dilarə Mehti qızı” tərəfindən göndərilmiş 
15.04.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD 

Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan 
Rufolex (tablet, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

analizləri zamanı C vitamininin miqdarı  -- 1.84 mq/tab (50.76 mq/tab) 
olaraq aşkar edilmişdir.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 

Ruscus Tablet 3 x 10

Diosmin - 126 mg, Wild chestnut (Aesculus hippocastanum) seed 
extract 10% aescin - 100 mg, Hesperidin - 14 mg, Ginkgo biloba 
extract - 20 mg, Vitamin C - 80 mg, Japanese acacia (Sophora 

japonica), with a content of 95% rutin (47.5 mg) - 50 mg

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Pregelatinized corn starch,Polyvinylpyrrolidone, 

Colloidal silicon dioxide, Talc, Magnesium 
stearate

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ruscus (tablet № 30) adlı məhsul 
qan-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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


Rutilak toz 1

Inulin - 50 mg, Lactobacillus bulgaricus (500 billion/g eq. to 3.29*10⁹) – 
6.57 mg, Bifidobacterium bifidum (40 billion/g) (equiv.to 0,25*10⁹) – 
6.25 mg, Lactobacillus acidophilus (100 billion/g eq. to 0.5*10⁹) – 5 
mg, Bifidobacterium infantis (100 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 2.5 mg, 

Streptococcus thermophiles (200 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 1.25 mg, 
Lactobacillus Rhamnosus (300 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 0.83 mg, 

Lactobacillus paracasei (300 billion/g eq.to 0.25*10⁹) – 0.83 mg

Maltodextrin, Strawberry flavor, Sucralose AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rutilak (toz, saşedə №20) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkibində D vitamini olmadığına görə qablaşma 

üzərində bu inqredient ilə bağlı cümlələr ləğv edilməlidir.

Samerin Tablet 3 x 8
S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, 

Silybum marianum Gaert., fruit dry extract 80% - 175 mg (of which 
sylimarin 140 mg), Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Fatty acids, 
Magnesium oxide, Hydroxypropyl cellulose, 

Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 
Talc, Titanium dioxide, Etilcellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, Glycerol, 
Carnauba wax, E 133

Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 11.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN (tablet № 24) adlı məhsul    
qara ciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Santracol Şərbət 120 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit soft extract – 32 ml, Chamomile 
(Chamomilla recutita)  flowers soft extract – 10 ml Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.06.2021 Müsbət

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

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

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsula müsbət rəy Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 

24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların 
dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in  10-cu 

bəndinə əsasən verilib.

Sanuren Tablet 2 x 15

Orthosiphon (Orthosiphon stamineus Bent.) leaf dry extract std. 0.1% 
as sinensetin - 70 mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaf dry 

extract std. 0.5% essential oil - 70 mg, Pinus pinaster Aiton bark dry 
extract std. 95% OPC - 40 mg, Hop (Humulus lupulus L.) inflorescence 

dry extract std. 0.1% flavonoids calc. as rutine - 70 mg, Corn (Zea 
mays L.) silk dry extract std. DER 4:1 - 50 mg, Borneol - 15 mg, Carrot 

(Daucus carota L.) root dry extract std. DER 4:1 - 25 mg, Origanum 
(Origanum vulgare L.) leaf essential oil - 10 mg, Magnesium citrate - 

25 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, PVP, Glazing agents, 
Pregelatinized modified starch , talc , glycerol, 

shellac 

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanuren (Tablet № 30) adlı məhsul  
sidik-cinsiyyət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Sedalin forte Kapsul 2 x 10

Vitamin B6 (as Prydoxine hydrochloride) - 0.7 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 97.07 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) leaves 

powder - 300 mg, Rhodiola rosea root concentrate - 33.23 mg, 
Chamomille (Matricaria chamomilla) flowers powder - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium 
stearate, Gelatine

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 07.06.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

SedaNes Tablet 2 x 15

Magnesium bisglycinate - 150 mg, Valeriana officinalis root extract - 15 
mg, Passiflora incarnata herb extract - 15 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 10 mg, Crataegus pinnatifida fruit extract - 8 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Microcrystalline cellulose, Potato starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Pharmacy Laboratories 
s.c Polşa 01.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

Sedistar Şərbət 100 ml

Melissa officinalis leaf liquid extract - 10 ml, Lavandula angustifolia 
flower liquid extract - 8 ml, Mentha piperita leaf liquid extract - 7 ml, 

Tilia cordata flower liquid extract - 7 ml, Matricaria Chamomilla flower 
liquid extract - 7 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 08.06.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sedofaq Kapsul 3 x 10
Crataegus Sanguinea (fruit extract in powder form) - 25 mg, Passiflora 
inacarnata (flower extract in powder form) - 25 mg, Valeriana extract 

(root extract in powder form) - 100 mg

Calcium hydrogen phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal anhydrous silica, Povidone (K-
30), Sodium benzoate, Sodium methyl paraben, 
Sodium propyl paraben, Croscarmellose sodium, 

Gelatin

Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 10.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedofaq (kapsul № 30)(Seriya: IMG-
1032CC, İstehsal tarixi:01.01.2021, Son istifadə tarixi:31.12.2022) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Selenor Tablet 15 x 4 Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 24.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


      “Ega Grup MMC” tərəfindən 24.05.2021-ci il tarixli məktuba cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti” şirkətinin 

istehsalı olan Selenor (tablet, №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, tabletin xarici 
görünüşü və ölçüləri - ağ rəngli, dairəvi, yastı formalı tablet, (NS-ə 

əsasən ağ rəngli, uzunsov tablet), orta çəkisi - 0.1219 q (NS-ə əsasən 
265 mq ± 5% ) və sərtliyi – 52 N (NS-ə əsasən min. 80 N)  normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

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

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



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

Selvidol Kapsul 3 x 10

Grape skins extract 10000:1 with 98% (147 mg) trans - resveratrol - 
150 mg, Phaffia rhodozyma extract 2.5% (Astaxanthin - 2 mg) - 80 mg, 

Zinc (as Zinc citrate) - 15 mg, , Selenium (Lynside Forte Se + 
2000)(inactivated dry yeast (Saccharomyces cerevisiae)) - 130 mcg 

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

stearate, Gelatin

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selvidol (kapsul № 30) adlı məhsul 
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

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


Senovit daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.06.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Serradaza Kapsul 2 x 15 Serratiopeptidase - 67 mg, Nattokinase - 29 mg, Essential 
phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10.5 mg, Chymotrypsin - 2.1 mg Granulac 200 (Alpha lactose monohydrate) Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 07.06.2021 Müsbət

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

məhsul serratiopeptidaza fermentinin çatışmazlığı zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.      

Siberian Wellness Vision 
BoxVision Box Kapsul 30 x 4

Complex 1 composition: Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) oil - 
388 mg, Lutein 20% (Including active lutein - 10 mg, zeaxanthin - 1 

mg) - 50 mg, Zeaxanthin 20% (Including active zeaxanthin - 1.4 mg) - 7 
mg, Vitamin E (Vitamin E - 4.85 mg) - 5 mg.Complex 2 

composition:Omega-3 fatty acids from oil of sea-fish MEG-3™ (Omega-
3 polyunsaturated fatty acids - 330 mg, Docosahexanoic acid - 121 

mg, Eicosapentanoic acid - 181.5 mg) - 550 mg.Complex 3 
composition:Premix RUS 30257 (Vitamin B1 - 1.3 mg, Vitamin B2 - 1.5 

mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Zinc - 8 mg, Copper - 0.7 mg, Iodine - 100 
mcg, Manganese - 1.3 mg, Chromium - 33.4 mcg, Selenium - 46.7 

mcg) - 50 mg, Grape (Vitis vinifera) seed dry extract (Including 
polyphenol calculating as gallic acid - 35 mg) - 50 mg, Cranberry 
(Vaccinium Oxycoccos) fruit dry extract (Including organic acids 
(calculated as malic acid - 4 mg)) - 50 mg, Garden sage (Salvia 

officinalis) leaf dry extract - 50 mg, Thyme (Thymus serpyllum) herb 
dry extract (tannin - 4 mg) - 40 mg, Oregano (Origanum vulgare) herb 
dry extract (tannin - 8 mg) - 40 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 35 mg, 

Green tea (Thea chinensis) leaf extract (catechins - 9 mg) - 30 mg, 
Rutin (Rutin - 28.5 mg) - 30 mg, Vitamin E 50% (Vitamin E - 12.5 mg) - 
25 mg, Lycopene 10% (Lycopene - 2 mg) - 20 mg, Bilberry (Vaccinium 
myrtillus) leaf dry extract (Anthocyanin - 5 mg) - 20 mg, Beta-carotene 

20% (Beta - carotene - 2 mg) - 10 mg, Dihydroquercetin 
(Dihydroquercetin - 4.4 mg) - 5 mg, Vitamin A (Vitamin A - 0.3 mg) - 2 

mg

Complex 1 composition: Gelatin capsule (Gelatin, 
Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 2 composition:Gelatin capsule 
(Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Purified water, Ethyl 

vanillin).Complex 3 composition: Gelatin

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 24.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Wellness Vision Box 

(kapsul/paket №30 x 4) adlı məhsul görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Sibulax Şərbət 150 ml

Cucurbita pepo seed extract - 50 mg, Allium sativum seed extract - 50 
mg, Tanacetum vulgare flower extract - 30 mg, Artemisia absinthium 

leaf extract - 30 mg, Dryopteris filix-mas leaf extract - 30 mg, Artichoke 
leaf extract - 30 mg, Rhamnus frangula leaf extract - 30 mg, Juglans 

nigra seed extract - 10 mg, Syzygium aromaticum flower aromaticum - 
10 mg

Deionized water, Fructose, Propylene glycol, 
Glycerin, Guar gum, Disodium EDTa, Potassium 

sorbate, Strawberry flavor

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 26.05.2021 Mənfi

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

qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji 
və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 
dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 
"Artemisia absinthium" və "Dryopteris filix-mas" bitkiləri bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağa olunan dərman 
bitkiləri və onların emal məhsulları siyahısına daxildir. Bundan başqa 
məhsulun tərkibində olan digər bitkilərin də qeyri-ənənəvi xammalları 
istifadə olunmuşdur (Məs. Allium sativum seed, Rhamnus frangula 

leaf).



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

SinkFerVit Şərbət 150 ml Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.06.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


         “Çıraq Farm-2017 MMC” şirkətinin 26.04.2021-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya 
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan SinkFerVit (şərbət, 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, məhsulun tərkibində olan C vitamininin miqdarı 
normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. Belə ki, Vitamin C 

4.95 % aşkar olunmuşdur, lakin 80 – 120 % aralığında olmalıdır.
       Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti 

şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur

Sistinorm Tablet 2 x 10

Inulin - 256 mg, Cysticran™40- Cranberry (Vaccinium macrocarpum) 
d.e. berry 40% Proanthocyanidins - 135 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
120 mg, Berryvin™(d.e. of fruits of: Vitis vinifera L. - 40 mg, Fragaria x 

ananassa Duchense ex Rozier - 10 mg, Vaccinium myrtillus L. - 10 
mg, Malpighia glabra L. - 10 mg, Rubus fruticosus L.S.L. - 10 mg, 

Vaccinium macrocarpum Aiton - 10 mg, Punica granatum L. - 5.5 mg ) 
- 100 mg. Pido-Zinc® - Zinc pidolate (Zinc - 11.2 mg) - 59.10 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic Calcium 
phosphate, Vegetable Magnesium stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon dioxide, 
Coating agents (Hydroxypropyl methylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, Vegetable magnesium 
stearate, E171, E120, E129)

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 29.06.2021 Müsbət

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

nömrəsi: U141, istehsal tarixi: 01.04.2021, son istifadə tarixi: 
01.04.2024) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sitraston Şərbət 500 ml

Equisetum arvense herb dry extract - 0.42 g, Vaccinium oxycoccos 
leaf, fruit dry extract - 0.52 g, Salvia officinalis leaf dry extract - 0.07 g, 
Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 0.17 g, Melissa officinalis leaf 

dry extract - 0.17 g, Matricaria recutita flower dry extract - 0.1 g, 
Ortosiphon staminaus leaf dry extract - 0.1 g, Potassium citrate - 0.019 

g, Sodium citrate - 0.016 g

Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Sorbitol, Water Azərfarm MMC Azərbaycan 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sitraston (şərbət, 300 ml)  adlı 

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

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

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

Skantrum Tablet 1

Retinyl palmitate (eq. to 2846 IU Vitamin A) – 33.35 mg, L-ascorbic 
acid (eq. to 90 mg Vitamin C) – 90 mg, Cholecalciferol (eq. to 400 IU 

Vitamin D3) – 4 mg, Vitamin E acetate 50 % CWS (eq. to 6.9 mg 
Vitamin E) – 30 mg, Menaquinone-7 (eq. to 0.05 mcg Vitamin K2) – 
0.025 mg, Thiamine hydrochloride (eq. to 1.19 mg Vitamin B1) – 1.5 

mg, Riboflavin (eq. to 1.7 mg Vitamin B2) – 1.7 mg, Nicotinamide (eq. 
to 20 mg Vitamin B3) – 20 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq. to 1.64 

mg Vitamin B6) – 2 mg, Folic acid (eq. to 0.4 mg Vitamin B9) – 0.4 mg, 
Cyanocobalamine (eq. to 6 mcg Vitamin B12) – 0.006 mg, Biotin (eq. 

to 30 mcg Vitamin B7) – 0.03 mg, D-calcium pantothenate (eq. to 9.82 
mg Vitamin B5) – 10 mg, Calcium carbonate (eq. to 80.08 mg 
elemental Calcium) – 200 mg, Iron fumarate (eq. to 5.92 mg 

elemental Iron) – 18 mg, Dicalcium phosphate (eq. to 47.5 mg 
elemental Calcium) – 125 mg, Potassium iodide (eq. to 117.4 mcg 
elemental Iodine) – 0.198 mg, Magnesium oxide (eq. to 60.3 mg 
elemental Magnesium) – 100 mg, Zinc oxide (eq. to 12.05 mg 

elemental Zinc) – 15 mg, Sodium selenite anhydrous (eq. to 55.08 
mcg elemental Selenium) – 0.12 mg, Copper sulphate (eq. to 0.8 mg 
elemental Copper) – 2 mg, Manganese sulphate (eq. to 812.5 mcg 
elemental Manganese) – 2.5 mg, Chromium picolinate (eq. to 6.215 

mcg Chromium) – 0.05 mg, Sodium molybdate (eq. to 23.3 mcg 
elemental Molybdenum) – 0.05 mg, Potassium chloride (eq. to 41.92 

mg elemental Potassium) – 80 mg, Sodium borate (eq. to 17 mcg 
elemental Bor) – 0.15 mg, Zeaxanthin – 0.2 mg, Vanadium sulfate (eq. 

to 62.5 mcg elemental Vanadium) – 0.2 mg, Lycopene – 0.3 mg, 
Lutein – 10 mg, Inositol – 5 mg

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Skantrum (tablet, №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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



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

Slipan Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Saşera-Med MMC Rusiya 01.06.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Medautus Group” MMC-nin 15.04.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “Saşera-Med MMC” şirkətinin istehsalı 

olan Slipan (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı vitamin B6 -- 0.03 mq/5 ml və ya 7.7 %. 

olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, təqdim olunan nümunə bitki 
mənşəli komponentləri təyin edən analiz metodlarına, yəni reaksiyalara 
məqbul test verir. Lakin təqdim olunmuş sənədlərdə və qablaşmanın 
üzərində heç bir bitki m ənşəli kom ponent haqqında m əlum at yoxdur. 


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 


                                                                                            

Solefarin İmuno Kapsul 1 x 15

Beta-Glucan 1.3/1.6 Gluco Polysaccharides (Saccharomyces 
cerevisiae) – 180 mg, Arabinogalactan (Larix dexidua) – 150 mg, 

Selenium – 55 mcg, Zinc – 12.4 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 
14 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamin) – 3 mcg

Magnesium stearate (fatty acid magnesium salts), 
Inulin, Gelatin Solepharm LTD Latviya 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solefarin İmuno (kapsul  №15) adlı 
məhsul immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərib olunsun.

Solid-As Tablet 1 Calcium carbonate (eq.to 500 mg Calcium) - 1250 mg, Vitamin 
D/Cholecalciferol (eq.to 400 IU Vitamin D) - 4 mg

Microcrystalline cellulose, Blue Nutraficient 
114F205051, Magnesium stearate, Silicone 

dioxide

 Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 08.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solid-As (tablet, №30) adlı məhsul 
Kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsula dair  ilkin müraciətlə bağlı  tərəfimizdən mənfi rəy 

verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilmənin səbəbi  Azərbaycan 
Respublikasının Dərman  Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda 
adı çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan dərman vasitəlsinin olmasıdır. 

Lakin ərizəçi tərəfindən təqdim edilən müraciət məktubu ilə bağlı 
normativ sənədlərin yenidən ekspertizası zamanı məhsulun tərkibində 
olan inqredientlərin miqdarının tövsiyə olunan gündəlik istehlak həddini 

aşmamasını nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən məhsula  
əvvəlcədən verilmiş mənfi rəyin dəyişdirilməsini zəruri hesab edirik.

Spodium Şərbət 150 ml

Fish oil - 450 mg, Omega-3 fatty acids - 375 mg, DHA - 250 mg, L-
carnitine - 500 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin A 

(Retinol) - 500 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 1 mg

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

benzoate, Sucralose.

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spodium (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul Omeqa 3  kompleksin polidoymamış yağ turşuları, bəzi 

vitaminlər və vitaminəbənzər maddələrin əlavə  mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Stimulon Şərbət 120 ml
D-calcium pantothenate - 100 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin sodium 

phosphate) - 0.05 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.05 
mg

Deionized water, Citric acid monohydrate, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Raspberry 

flavor, Xanthan gum, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.06.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stimulon (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan 

preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

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

vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən Pantoten 
turşusu gündəlik istehlak həddini aşır. Pantoten turşusunun gündəlik 

istehlak həddi m ax. 15-21 m g tövsiyə olunur.

Qeyd: Stimulon məhsulunun bu seriya, istehsal və son istifadə tarixli 
buraxılışına 23.04.2021 tarixində tərkibindəki inqredientə görə mənfi 

rəy verilmişdir. Tərkib fərqli, seriya və tarixlərin eyni olması isə məntiqi 
cəhətdən düzgün deyildir.



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

Stop-parazit Şərbət 100 ml №  1

Calendula (Calendula officinalis L.) flowers liquid extract – 3 ml, 
Caraway (Carum carvi L.) fruit liquid extract – 3 ml, Thyme (Thymus 

vulgaris) herb liquid extract – 3 ml, Marshmallow (Althaea officinalis L.) 
root liquid extract – 3 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, Citric 
acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2021 Müsbət

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

məhsul  uşaqlarda qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Qəbul müddəti 1 aydan çox olmamalıdır" 
məzm unlu qeyd göstərilsin.



Stresonat Kapsul 3 x 10
Valerian root powder (Valeriana officinalis) – 100 mg, Passion flower 
powder (Passiflora incarnata) – 50 mg, Lemon balm leaves powder 

(Melissa officinalis) – 40 mg
Gelatin, Dye/Caramel S.C.Laboratoarele 

Medica S.R.L Rumıniya 16.06.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 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,

Swiss Energy Kids 
Multivitamins + Ca Fışıldayan tablet 1

Vitamin A (Retinyl monopalmitate 250 CWS) - 270 mcg, Vitamin D3 
(as Cholecalciferol 100 SD/S) - 2.3 mcg, Vitamin E (as DL-a-

Tocopheryl acetate 50%) - 9 IU, Vitamin B2 (as Riboflavin - 5 - 
phospate sodium) - 2 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1.25 

mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 0.1%) - 0.5 mcg, Vitamin B9 
(Folic Acid) - 200 mcg, Vitamin H (Biotin) - 70 mcg, Vitamin C (as L- 

Ascorbic Acid) - 60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1.2 
mg, Vitamin B5 (as Calcium D-Pantothenate) - 9 mg, Vitamin PP (as 
Nicotinamide) - 14.5 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Anhydrous dextrose, Sorbitol, 

Aspartame, Strawberry flavour, Red beet root, 
PEG- 6000, Black carrot P12

Alpex Pharma SA İsveçrə 09.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Kids Multivitamins + 
Ca (tablet №20) adlı məhsul kalsium mineralının və bəzi vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Magnesium + B 
Complex Fışıldayan tablet 1

Magnesium (as Magnesium sulfate x H2O) - 150 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) -  0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavine 5- 

phosphate sodium) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 0.5 mcg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Aspartame, Tangerine flavoring DF 
20817, Dextrose anhydrous, Sorbitol (Neosorb 
P30/60), Apocarotenal 1% CWS, Polyethylene 

glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Magnesium + B 
Complex  (tablet №20) (Seriya nömrəsi: 2102160; İstehsal tarixi: 

01.02.2021; Son istifadə tarixi: 01.02.2023) adlı məhsul maqnezium və 
B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Symbiolact Comp toz 2 q
Bifidobacterium BB-12 – 6 mg, Lactobacillus acidophilus LA-5 – 20 

mg, Lactobacillus paracasei LC-01 – 26 mg, Lactobacillus lactis R-707-
1 – 10 mg, Biotin – 30 mcg

Maltodextrin, Silicon dioxide SymbioPharm GmbH Almaniya 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Symbiolact Comp (toz, saşedə 
№30) (Seriya nömrəsi: C-040321, istehsal tarixi: 20.01.2021, son 

istifadə tarixi: 01.12.2022) 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. 

Symbiotic + Kapsul 1
Saccharomyces cerevisae var. boulardi DCM 27112 – 2.5 x 10⁹ CFU, 
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 – 6 x 10⁹ CFU, Inulin - 50 

mg

Crystalline glucose, Capsule (Hydroxypropyl 
methylcellulose, Color:Titanium dioxide) Sensilab Ltd Sloveniya 29.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Symbiotic + ( kapsul, №10) (Seriya 

nömrəsi: 100811, istehsal tarixi: 01.03.2021, son istifadə tarixi: 
01.09.2022) 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.

Terminar Kapsul 1
Bromelain - 150 mg, Papain -  50 mg, Pancreatin - 50 mg, Aloe vera 

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

Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.06.2021 Müsbət

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Travamax Sorma Pastil 1 Marion Biotek Pvt. Ltd Hindistan Xitam verilən 
müraciətlər



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

Travamax Pro Lozenges 
Honey Sorma Pastil 1

Cinnamomum camphora essential oil - 0.16 mg, Mentha piperita 
essential oil - 6.47 mg, Eucalyptus globulus essential oil - 1.61 mg, 

Honey - 0.27 mg

Sugar, Liquid glucose, Citric acid monohydrate, 
Calcium carbonate, Purified water, Color 

caramel, Flavour Honey supreme, Flavour 
Lemon supreme

Marion Biotek Pvt. Ltd Hindistan 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travamax Pro Lozenges Honey 

(sorma pastil, №50) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının 
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.     

Qeyd1:Məhsulun son istehsal tarixi düzgün qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə son istifadə tarixində texniki 
səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Travamax Pro Lozenges 
Honey-Lemon Sorma Pastil 1

Cinnamomum camphora essential oil - 0.16 mg, Mentha piperita 
essential oil - 6.47 mg, Eucalyptus globulus essential oil - 1.61 mg, 

Honey - 0.27 mg

Sugar, Liquid glucose, Citric acid monohydrate, 
Calcium carbonate, Purified water, Color 

caramel, Flavour Honey supreme, Flavour 
Lemon supreme

Marion Biotek Pvt. Ltd Hindistan 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travamax Pro Lozenges Honey-
Lemon (sorma pastil, №50) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının 
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.     

Qeyd1:Məhsulun son istehsal tarixi düzgün qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə son istifadə tarixində texniki 
səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Travamax Pro Lozenges 
Lemon Sorma Pastil 1

Cinnamomum camphora essential oil - 0.16 mg, Mentha piperita 
essential oil - 6.47 mg, Eucalyptus globulus essential oil - 1.61 mg, 

Honey - 0.27 mg

Sugar, Liquid glucose, Citric acid monohydrate, 
Calcium carbonate, Purified water, Color 

curcumin, Flavour Lemon supreme, Lemon oil
Marion Biotek Pvt. Ltd Hindistan 04.06.2021 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travamax Pro Lozenges Lemon 

(sorma pastil, №50) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının 
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.     

Qeyd1:Məhsulun son istehsal tarixi düzgün qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə son istifadə tarixində texniki 
səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Trimetil-A məhlul 10 ml x 20 Citicoline - 250 mg, Phospholipids - 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 
50 mg

Oligofructose, Stevia extract, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 02.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trimetil-A (məhlul, flakonda №20) 

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

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

və m əhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Triptodep Kapsul 3 x 10

Hypericum perforatum herb extract - 250 mg, Passiflora incarnata herb 
extract - 100 mg, Crataegus laevigata fruit extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis rhyzome and root - 100 mg, L-Phenylalanine - 120 mg, L-

tryptophan - 60 mg, Magnesium oxide - 100 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 1 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 02.06.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Ultra Vitamin C Fizz Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 900 mg, Zinc  (as Zinc Citrate Trihydrate 
16.2 mg) - 5 mg

Citric acid, Sorbitol, Sodium Bicarbonate, Natural 
Orange Flavour, Redbeet Powder, Sucralose, 

Maize strach, Betacarotin Lucarotin WD/Y, (NAT) 
Juicy Orange Flavour 

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin C Fizz (fışıldayan 
tablet №20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Urbanol Kapsul 3 x 10 Cranberry extract (Vaccinium macrocarpon fruit extract) - 500 mg, D-
Mannose - 400 mg

Sunflower seed oil, Beeswax White (E 901), 
Gelatin (Bovine gelatin), Glycerol (E 422), 
Deionized water, Iron oxide (red) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Urbanol (kapsul, № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini 

yaxşılaşdlrmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

UroKar Tablet 3 x 10

Petroselinum crispum seed dry extract - 86.2 mg, Phaseolus vulgaris 
shell dry extract - 78 mg, Betula pendula leaf dry extract - 86.2 mg, 

Myrtus communis fruit dry extract - 26 mg, Potassium citrate - 30 mg, 
Sodium citrate - 30 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium 
stearate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urokar (tablet № 30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qey:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.



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

VeNatura L-Glutamin toz 1 L-Glutamine - 5000 mg Yoxdur Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 22.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura L-Glutamin  (toz, şaşedə 

№30) adlı məhsul L-qlutamin amin turşusunun əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə  qaydaları və doza" və "əks göstərişlər" bəndi rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilsin.

VeNatura Pelarim daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Pelargonium(Pelargonium sidoides  root dry extract)- 90 mg. Pure water, Glycerol(E 422), Honey, Potassium 
sorbate(E 202), Sitric acid(E 330).

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 04.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Pelarim(daxilə qəbul üçün 
məhlul, 20 ml) adlı  məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Verbascon Baby açılan“twist – off”  kapsul
1 plastik flakonun 

içərisində 20 
kapsul

Linden(Tilia cordata) flower extract-15 mg; Elderberry (Sambucus 
nigra) flower extract-10 mg; Chamomile(Matricaria chamomilla) flower 

extract-20 mg; Vitamin C (L-ascorbic acid)- 12 mg; Zinc ( as Zinc 
gluconate)- 1,5 mg.

refined sunflower oil, fully hydrogenated refined 
coconut oil, saccharose, gelatin, glycerol, 

sorbitols, iron oxides and hydroxides, potassium 
aluminum silicate.



Polski Lek S.A. Polşa 17.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verbascon Baby(açılan“twist – off”  
kapsul , №  20) adlı  məhsul uşaqlarda immun   və nəfəs sistemlərinin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır  və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin, və bununla bağlı  
məhsulun adı dəyişdirilsin("Baby" sözü 4 yaşdan aşağı uşaqlara uyğun 

olduğu üçün), qablaşmanın üzərindəki "6 ay+"" yazısı ləğv olunsun. 
Belə ki, ərizəçi tərəfindən təklif olunan yaş həddinə  dair müfafiq 
tədqiqatların protokolları təqdim olunmamışdır (bax Azərbaycan 

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

ekspertizadan keçirilməsi Q AYD A S I”nın  bənd:3.3.6. );

2)Birinci qeyddə göstərilən dəyişikliklər olunduqdan sonra  müvafiq 
qaydada yazılmış zəmanət məktubu,yeni adlı məhsulun istifadə üzrə 
təlimatın və qablaşmanın ərizəçi tərəfindən təsdiq olunmuş sürətləri 

Analitik Ekspertiza Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsə təqdim olunsun.

Vetodan S Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 
(as Nicotinic acid) -12 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 2 mcg, Vitamin 
A (as Retinol acetate) - 266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 

mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 110 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerol, Linseed 
oil, Tutti-frutti flavor, Citric acid, Xantan gum, 

Tween 80, Sodium benzoate, Deionized water

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 25.06.2021 Müsbət

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

məhsul 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.

Viposed Kapsul 1

Melissa (Melissa offinicalis) leaf dry extract – 50 mg, Valerian 
(Valeriana officinalis) root and rhizome dry extract – 50 mg, Hawthorn 

(Crataegus monogyna) fruit dry extract – 100 mg, Common 
motherwort (Leonurus cardiaca) herb dry extract – 50 mg, Lavander 

(Lavandula angustifolia) flower dry extract – 25 mg, Perforate St John's-
wort (Hypericum perforatum) herb dry extract – 25 mg

Corn starch, Natural gelatin  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vitaber Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Vitamin A (Retinol) - 3 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 250 mg, Vitamin 
D (Cholecalciferol) - 0.01 mg (400 IU), Vitamin E - 100 mg, Vitamin B1 

(as Thiamine hydrochloride) - 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 5 mg, 
Vitamin B3 (Niacinamide) - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.5 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 0.006 mg, Biotin (Vitamin B7) - 0.1 mg, Calcium 
carbonate (Calcium - 120 mg) - 300 mg, Iron fumarate (Iron - 16 mg) - 
50 mg, Magnesium sulfate heptahydrate (Magnesium - 9.8 mg) - 100 

mg, Zinc oxide (Zinc - 20 mg) - 25 mg, Royall jelly - 20 mg

Deionize water, Xanthan gum, Citric acid 
monohydrate, Tri sodium sitrate, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Natural 
aroma

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 24.05.2021 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Vita-Lizin Şərbət 200 ml

L-carnitine - 200 mg, L-lysine - 60 mg, Thiamine hydrochloride - 6 mg, 
Riboflavin - 6 mg, Niacinamide - 6 mg, D-calcium pantothenate - 5 
mcg, Pyridoxine hydrochloride - 1 mcg, Cyanocobalamin - 3 mcg, 

Tocopherols - 10 mg, Ascorbic acid - 60 mg, Magnesium sulphate - 40 
mg, Iron fumarate - 28 mg, Zinc sulphate heptahydrate - 10 mg

Carob syrup, Glycerin, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita-Lizin (şərbət, 200 ml) adlı 

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

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



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

Vitamama İmmunotops Şərbət 95 ml № 1

 Concentrated apple juice -2, 8 g; Concentrated cherry juice -1,  68 g; 
Inulin syrup - 0, 966 g; Chamomile(Chamomilla officinalis) flower dry 
extract- 0,0728 g ; Thyme (Thymus serpyllum )aerial parts  dry extract 
0.0224 g; Dog rose(Rosa canina) fruit dry extract- 0,0224 g; Ascorbic 
acid 0, 0196 g (contains active Vitamin C- 10 mg); Raspberry(Rubus 
idaeus) leaf dry extract -0,0084 g; Plantain(Plantago lanceolata) leaf 

dry extract- 0,0084 g.

göstərilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama İmmunotops(şərbət, 95 

ml) adlı  məhsul C vitaminin əlavə mənbəsi və immun sistemini 
möhkəmləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin!

Vitamin C Tablet 1 Talya Bitkisel Ürünler 
Tic. San. Ltd. Şti Türkiyə 31.05.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Babayev Vaqif Azad oğlu” tərəfindən göndərilmiş 17.02.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Talya Bitkisel Ürünler 
Tic. San. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Vitamin C (tablet, № 60) adlı 

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

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı C vitamininin miqdarı  -- 
356.81 mq/ tabl.  (500 mq/ tab) olaraq aşkar edilmişdir.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 



Vitamin C+D3+Zn+Se Fışıldayan tablet 1
 Zinc (as Zinc sulfate) - 10 mg, Vitamin D3 (as cholecalceferol) – 12.5 
mcg, Selenium (as Selexene) – 55 mcg, Vitamin C (as ascorbic acid) – 

600 mg

Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Sorbitol, 
Maltodextrin, Natural Orange Flavor, 

Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene Glycol, 
Sulralose, Riboflavin 5-Sodium Phosphate, 

Polydimethylsiloxane


Evalar QSC Rusiya 11.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C+D3+Zn+Se (tablet №20) 

adlı məhsul C və D3 vitaminlərinin, sinkin və selenin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BMFQƏ  olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Zural Tablet 3 x 10
D-mannose - 400.0 mg, Vaccinium Macrocarpon Extract (9% 

Proanthocyanidins (27 mg) standardized extract) - 300 mg, Vitamin C - 
200 mg  

Microcrystallinecellulose, Povidone (Kolidon), 
Magnesium stearate, Sillicone dioxide, 

Nutraficient brown 114F265032

 Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 01.06.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zural (tablet № 30) (Seriya nömrəsi: 
7750321; İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə tarixi: 01.03.2024) adlı 

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

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

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


	Hesabat

