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

Laco Fi Şərbət 150 ml Thymus vulgaris herb dry extract - 300 mg, Calendula officinalis flower 
dry extract - 250 mg, Carum carvi fruit dry extract - 200 mg

Sodium benzoate, Sucrose, Purified water, 
Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laco Fi (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)İstifadə qaydası rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

2) "Qurdqovucu" ifadəsi çıxarılsın.

T-Mix Şərbət 150 ml
Calcium (as calcium salt of phosphoric acid) – 125 mg, Vitamin K2 (as 

Menaquinone) – 23 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol)  - 15 mcg 
(600 IU)

Deionized water, Xanthan gum, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Raspberry flavor, Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-Mix (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul vitamin D və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Asse-Full Şərbət 150 ml
N-acetylcystein - 100 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 20 mg, Thyme 

serpyllum herb dry extract - 100 mg,  Althaea officinalis root dry extract - 
50 mg, Plantago lanceolata leaf dry extract - 50 mg

Xanthan gum, Sucralose, Sugar syrup, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Caramel flavour, Citric acid, Purified water, 
Glycerol

Fito Lab MMC Azərbaycan 24.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asse-Full  (şərbət 150 ml) 
adlı məhsulTənəffüs sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, 

bəlğəmin ifrazını artırmaq və öskürəyi yüngülləşdirmək məqsədi 
ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşdırmada istifadə sahəsi rəyə uyğun qeyd edilsin 

Mukosistein Şərbət 150 ml
N-Acetyl Cysteine – 100 mg, Thymus vulgaris herb liquid extract – 360 
mg, ALthaea officinalis root liquid extract – 750 mg, Tilia cordata flower 

dry extract – 520 mg

Deionized water, Xanthan gum, Sugar 
syrup, Glycerol, Citric acid, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Caramel 
flavour

Fito Lab MMC Azərbaycan 24.06.2022 Müsbət

“Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mukosistein (şərbət 150 ml) 

adlı məhsul tənəffüs sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, 
bəlğəmin ifrazını artırmaq və öskürəyi yüngülləşdirmək məqsədi 
ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib edilsin.

Gammasiron Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Gamma-amino butyric acid – 100 mg, L-glycine – 50 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) – 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 11 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 

150 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2 mcg, Citrus aurantium 
fruit essential oil – 1 mcg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water Fito Lab MMC Azərbaycan 28.06.2022 Müsbət

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

üçün məhlul, 150 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.


1)İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Degold məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 0.01 mg (400 IU) Sunflower oil Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

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

məhlul - damcı, 30 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.

ACD-A steril antikoaqulyant 
məhlul 200ml Sodium citrate - 22.0g, Citric acid - 8.0g, Dextrose - 24.5g Ayrı geyd edilməyib Sichuan Nigale 

Biotechnology Co., Ltd 
Çin Xalq 

Respublikası 28.06.2022 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “ACD-A, steril antikoaqulyant 
məhlul, 200 ml, polimer kisədə” adlı məhsul avtomatlaşdırılmış 

aferez proseduru zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Ankaferd Blood Stopper® (5sm x 
7.5sm) Hemostatik Tampon 10ml Urtica diocia - 0.6mg, Vitis vinifera - 0.8mg, Glcyrrhiza glabla - 0.9mg, 

Alpinia officinarum - 0.7mg, Thymus vulgaris - 0.5mg Ayrı qeyd edilməyib İmmun Gida İlaç Kozmetik 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Blood Stopper® (5sm x 
7.5sm), hemostatik tampon, paketdə" adlı məhsul 

ekstrakorporal zədələnmələr və travmatik kəsiklərdə 
qanaxmanın dayandırılması üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

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



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

Nash İmmuno Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

 Beta glucan - 150 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 500 mg, 
Vitamin E (as Alpha-tocopheryl acetate) - 80 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 

20 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 125 mcg

Deionized water, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Guar gum, Glycerol Fito Lab MMC Azərbaycan 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nash İmmuno (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 

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

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

Qeyd: 1. Qablaşdırma üzərində istifadə sahəsi rəyə müvafiq 
qeyd olunsun

2. Qablaşdırma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda 
qeyd edilən"Şərbət" yazısı "Daxilə qəbul üçün məhlul" yazısı ilə 

əvəz edilsin.

3. Qablaşdırma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda 
qeyd edilən "Qost:28499-2014" yazısı ləğv edilsin.

Klepus Şərbət 150 ml
N-acetylcystein - 50 mg, Plantago lanceolata leaf dry extract - 75 mg, 
Althaea officinalis root dry extract - 125 mg, Propolis dry extract - 150 

mg

Xanthan gum, Sucralose, Sugar syrup, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Caramel flavour, Citric acid, Purified water
Fito Lab MMC Azərbaycan 24.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Klepus (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə qidanı bioloji 
fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  

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

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

deyil. 

Maksitus Şərbət 150 ml
Althaea officinalis root dry extract - 180 mg, Tussilago farfara leaf dry 

extract - 200 mg, Plantago major leaf dry extract - 10 mg, Propolis 
extract - 140 mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, Purified 
water Fito Lab MMC Azərbaycan 24.06.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd:1)İstifadə qaydası rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

2)Tərkibə aid sənəddə köməkçi maddələrin miqdarının ölçü 
vahidində yol verilən texniki səhv aradan qaldırılsın (ml yazısı 

faiz ilə əvəz edilsin).

Kalsi Kent Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Calcium citrate (eq.to 300 mg of pure Calcium) - 3735 mg, Magnesium 
hydroxide (eq.to 150 mg pure Magnesium) - 360 mg, Zinc gluconate 

(eq.to 6 mg of pure Zinc) - 41.8 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 
IU

Sorbitol, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Banana flavour, Purified 

water
Fito Lab MMC Azərbaycan 14.06.2022 Müsbət

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

məhlul, 150 ml) adlı məhsul kalsium mineralının və D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilən"Şərbət" yazısı "Daxilə qəbul üçün məhlul" 

yazısı ilə əvəz edilsin.
2)Qablaşdırma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda 

qeyd edilən "Qost:28499-2014" yazısı ləğv edilsin.

Vikokid Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Gamma-amino butyric acid – 100 mg, L-glycine – 50 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) – 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 11 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 

150 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2 mcg, Citrus aurantium 
fruit essential oil – 1 mcg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water Fito Lab MMC Azərbaycan 09.06.2022 Müsbət

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

məhlul, 100 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Məhsulun tərkibi rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

2)İstifadə qaydası rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

3)Qablaşdırma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda 
qeyd edilən "Q ost:28499-2014" yazısı ləğv edilsin.

3)Məhsulun istifadə qaydası 14 yaşdan yuxarı uşaqlar tövsiyə 
edildiyi üçün qablaşma üzərində Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na əsasən 4-14 yaş qrupu  
uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu göstərən rəsmin çıxarılması 

zəruridir.



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

Nash Omega Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml Fish oil (Omega-3 - 200 mg, DHA-170 mg, EPA - 115 mg) - 500 mg, L-

Phenylalanine - 100 mg
Glycerol, Sucralose, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nash Omega  (daxilə qəbul 
üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının və 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Ankaferd Blood Stopper® 
Absorable Wet Tampon (5x5sm)

Hemostatik tampon / 
məhlul 5ml Urtica diocia - 0.3mg, Vitis vinifera - 0.4mg, Glcyrrhiza glabla - 0.45mg, 

Alpinia officinarum - 0.35mg, Thymus vulgaris - 0.25mg Ayrı qeyd edilməyib İmmun Gida İlaç Kozmetik 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Blood Stopper® 
Absorable Wet Tampon (5x5sm), hemostatik tampon və 

əvvəlcədən doldurulmuş şpris, karton qutu qablaşmada" adlı 
məhsul qanaxmanın dayandırılması üçün istifadəsi tövsiyə 

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

Ankaferd Blood Stopper®  
Absorable Wet Tampon 

(2x2.5sm)

Hemostatik tampon / 
məhlul 1 ml Urtica diocia - 0.06mg, Vitis vinifera - 0.08mg, Glcyrrhiza glabla - 

0.09mg, Alpinia officinarum - 0.07mg, Thymus vulgaris - 0.05mg Ayrı qeyd edilməyib İmmun Gida İlaç Kozmetik 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Blood Stopper® 
Absorable Wet Tampon (2x2.5sm), hemostatik tampon və 

əvvəlcədən doldurulmuş şpris, karton qutu qablaşmada" adlı 
məhsul qanaxmanın dayandırılması üçün istifadəsi tövsiyə 

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

Ankaferd Blood Stopper® (2.5 x 
7sm)

Hemostatik tampon / 
məhlul 3ml Urtica diocia - 0.18mg, Vitis vinifera - 0.24mg, Glcyrrhiza glabla - 

0.27mg, Alpinia officinarum - 0.21mg, Thymus vulgaris - 0.15mg Ayrı qeyd edilməyib İmmun Gida İlaç Kozmetik 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Blood Stopper® (2.5 x 
7sm), hemostatik tampon, paketdə" adlı məhsul ekstrakorporal 

zədələnmələr və travmatik kəsiklərdə qanaxmanın 
dayandırılması üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Ankaferd Blood Stopper®  
Absorable Wet Tampon 

(1x2.5sm)

Hemostatik tampon / 
məhlul 0.5 ml Urtica diocia - 0.03mg, Vitis vinifera - 0.04mg, Glcyrrhiza glabla - 

0.045mg, Alpinia officinarum - 0.035mg, Thymus vulgaris - 0.025mg Ayrı qeyd edilməyib İmmun Gida İlaç Kozmetik 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Blood Stopper® 
Absorable Wet Tampon (1x2.5sm), hemostatik tampon və 

əvvəlcədən doldurulmuş şpris, karton qutu qablaşmada" adlı 
məhsul qanaxmanın dayandırılması üçün istifadəsi tövsiyə 

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

Ankaferd Blood Stopper® 
Absorable Wet Tampon 

(5x10sm)

Hemostatik tampon / 
məhlul 10ml Urtica diocia - 0.6mg, Vitis vinifera - 0.8mg, Glcyrrhiza glabla - 0.9mg, 

Alpinia officinarum - 0.7mg, Thymus vulgaris - 0.5mg Ayrı qeyd edilməyib İmmun Gida İlaç Kozmetik 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Blood Stopper® 
Absorable Wet Tampon (5x10sm), hemostatik tampon və 

əvvəlcədən doldurulmuş şpris, karton qutu qablaşmada" adlı 
məhsul qanaxmanın dayandırılması üçün istifadəsi tövsiyə 

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

Nashsed Şərbət 150 ml

Lavandula angustifolia flower dry extract - 25 mg, Melissa officinalis 
leaf dry extract - 100 mg, Tilia cordata flower dry extract - 60 mg, 

Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 60 mg, Magnesium (Magnesium 
oxide) - 250 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, Purified 
water Fito Lab MMC Azərbaycan 24.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nashsed (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

Epimed Tablet 30

L-arginine - 400 mg, Lepidium Meyenii root dry extract - 85 mg, 
Epimedium sagittatum herb dry extract - 50 mg, Eurycoma Longifolia 
root dry extract - 25 mg, Pausinystalia johimbe bark dry extract – 70 

mg, İnositol – 20 mg, Panax ginseng root dry extract - 40 mg, Zinc (as 
Zinc gluconate) - 25 mg, Coenzyme Q10 – 30 mg, Folic acid – 400 

mcg, Selenium (as Sodium selenite pentahydrate) – 110 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, 

Polyvinylpyrrolidone

Asterpharma İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

məhsul cinsi zəiflik 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. 

Viusid Şərbət 100 ml

Glucosamine sulfate potassium chloride - 2000 mg, Malic acid - 2000 
mg, L - Arginine - 2000 mg, L - Glycine - 1000 mg, Liquorice 

(Glycyrrhiza glabra L) extract(Glycyrrhzinic Acid - 96.01 mg) - 100 mg, 
Vitamin C (L - Ascorbic acid) - 60 mg, Zinc sulfate - 15 mg, Pantothenic 

acid (as D-calcium pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 0.2 

mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) -  1 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Lemon aroma, Sucralose, Water Sincrofarm S.L. İspaniya 21.06.2022 Müsbət

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

(Seriya:X-10, İstehsal tarixi: 01.12.2021, Son istifadə 
tarixi:01.12.2024) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 

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

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

Tanalgin Tablet 2 x 15
Feverfew (Tanacetum parthenium) flowering herb dry extract - 250 mg, 

Lemon balm (Melissa officinalis) leaves dry extract - 50 mg, Devils 
claw (Harpagophytum procumbens) root dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 
Vegetable magnesium stearate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.06.2022 Müsbət

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

UroFit Kapsul 3 x 10

Solidago virgaurea herb powder - 75 mg, Equisetum arvense herb 
powder - 75 mg, Zea mays styli cum stigmatis L. powder - 15 mg, 

Phaseolus vulgaris L. valvae fructus powder - 30 mg, Sambucus nigra 
L. leaf and flower powder - 30 mg, Betula pendula Roth. leaf powder - 

45 mg, Daucus carota L. fructus powder  - 30 mg

Gelatin Ximfarmzavod "Krasnaya 
Zvezda" Ukrayna 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UroFit  (kapsul, № 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 
dərman vasitəsi deyil. 

Blefavis Gel 40 ml

Vegetable glycerol - 3 g, Aloe Ferox glycolic extract - 1.3 g, Malva 
Sylvestris glycolic extract - 1.3 g, Citrus grandis seed extract 

hydroglycerin (grapefruit seed extract, also known under the acronym 
GSE) - 0.2 g, Lauramidopropyl Betaine - 5.0 g, Carboxyvinyl polymer - 
0.2 g, Hydroxyethylcellulose - 0.5 g, Monobasic Potassium Phosphate - 
0.05 g, Dibasic Potassium Phosphate - 0.13 g, Disodium EDTA - 0.1 g,  
Sodium Hydroxymethylglycinate - 0.4 g, Sodium Methyl Paraben - 0.2 

g  Purified Water q s 100 g

Ayrı geyd edilməyib Oftalpharma srl. (BioDue 
S.p.A.) İtaliya 10.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Blefavis, gel, 40 ml,  tubda, 
karton qutu qablaşmada” adlı məhsul həssas və seboreyaya 
meylli göz qapaqlarının və kirpiklərin gündəlik təmizlənməsi 

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

Zixol Göz damcısı 8 ml
Hyaluronic acid sodium salt - 0.15%, Zinc sulfate heptahydrate - 

0.035%, Sodium chloride - 0.8%, Citric acid monohydrate - 0.003%, 
Sodium citrate tribasic dihydrate - 0.2%, Purified water - Up to 100%

Ayrı geyd edilməyib Oftalpharma srl. (Enable 
Innovations srl.) İtaliya 09.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Zixol, göz damcısı, 8ml plastik 
flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul quru göz 

sindromu, qızartılı göz sindromu, yorğun göz sindromu zamanı 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Extrabronx Şərbət 200 ml

N-acetylcysteine-100 mg, Thymus vulgare herb dry extract-40 mg, 
Primula veris root dry extract-  55 mg, Althea officinalis root dry extract-  
75 mg, Tilia cordata flowers dry extract  -55 mg, Zinc gluconate (eqv.to 

4 mg Zinc)- 28 mg.

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

Sodium benzoate, Sucralose 

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extrabronx(şərbət, 200 ml) 

adlı  məhsul bəlğəmin ifrazını və tənəffüs orqanlarının 
fəaliiyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimii 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:Yaş həddi və istifadə qaydaları ilə dozalanma rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin.

Tridevit Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil, Alfa tocopherol  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tridevit (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Artex plastr 2
Reduced iron powder - 82%, Active carbon - 10%, Salt - 0.35%, Far 
infrared powder - 0.35%, Polyacrylic ester - 0.13%, Fabrics - 3.8%, 

Protection paper - 3.37%
Ayrı qeyd edilməyib Wuhan Huawei Tec. 

Co.LTD.
Çin Xalq 

Respublikası 02.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Artex, plastr N2, karton qutu 
qablaşmada” adlı məhsul revmatizm, soyuqdəymə, servikal 
spondiloz, osteartrit xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi  
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Centrum® Silver Multivitamin 
complex from A to Zinc 

(Centrum® Silver multivitamin 
kompleksi A-Sinkə qədər)

örtüklü tablet 1

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

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

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

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

Crospovidone, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 

Opadry II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly S.R.L İtaliya 23.06.2022 Müsbət

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

complex from A to Zinc (Centrum® Silver multivitamin 
kompleksi A-Sinkə qədər) (tablet, № 30) 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.

Melenor Kapsul 3 x 10

Fish oil (Omega 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ) - 
369.565 mg, Ferrous fumarate (Iron - 17 mg) - 51.72 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 10 mg) - 

27.45 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 mg, Calcium-D-pantothenate 
(Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 2.5 

mcg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 1.8 mg) - 2.188 mg, 
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, Vitamin B2 

(Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.4 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol - 0.2 mg) - 5 mcg, Potassium iodide (Iodine - 150 mcg) - 
0.196 mg, Sodium selenite (Selenium - 55 mcg) - 0.12 mg, Vitamin B7 

(Biotin) - 0 035 mg

Gelatin (bovine gelatin), Deionized water, 
Sunflower seed oil, Glycerin (E 422), 

Lemon peel oil, Silicon dioxide (E 551), 
Beeswax white (E 901), Tocopherol-rich 
extract (E 306), Iron oxide (red) (E 172), 

Iron oxide (black) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

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

məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Salcomega Kids Şərbət 150 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Glycerol, Xanthan gum, Citric acid, Orange 
flavour, Deionized water, Sugar, Sodium 

benzoate, BHT, Sodium saccharine 

Pharma Standart İlaç 
Medikal Koz.Gıda.San.Tic. 

Limited Şirketi
Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salcomega Kids (şərbət, 150 

ml) adlı məhsul vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının 
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 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd 1: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası" 
hissəsində həkim  tövsiyəsi ilə bağlı ifadələr ləğv olunsun.

Qeyd 2: Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkət 
bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Vita Grip toz 20

Echinacea purpurea herb dry extract - 300 mg, Ascorbic acid - 50 mg, 
Zingiber officinalis rhizome dry extract - 30 mg, Propolis extract - 30 

mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 10 mg, Beta glucan - 25 mg, Selenium (as 
Sodium selenite) - 46 mcg

Maltodextrin, Sodium bicarbonate, Citric 
acid, Lemon flavor, Sucralose, Silicon 

dioxide

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita Grip (toz, saşe №20) adlı 
məhsul immun sistemin 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.

Axis (AX-11 EO sterilizing 
cartridge) maye 11g Ethylene Oxide - 100% Ayrı qeyd edilməyib Kordon Tıp Sağlık Araç ve 

Gerekçeleri Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Axis (AX-11 EO sterilizing 
cartridge), 11g maye, plastik kartricdə”, adlı məhsul yüksək 
temperatura həssas avadanlıqların, kateterlərin, yara sarğı 

materialların, stentlərin, laporaskopik və endoskopik 
avadanlıqların sterilizasiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

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


Qeyd: Məhsulun tərkibində olan Ethylene Oxide maddəsi 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə 
təsdiq edilmiş "Zəhərli maddələr" siyahısında mövcuddur (2 

nömrəli əlavə).

Ferfolin Kapsul 3 x 10 Ferrous fumarate (Iron - 40 mg) - 121.694 mg, Vitamin C (L-ascorbic 
acid) - 50 mg, Folic acid - 400 mcg

Corn starch, Gelatin, Microcrystalline 
cellulose (E 460i), Magnesium stearate (E 

470b)
MM Vitapharm-Com MMC Moldova 24.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferfolin (kapsul №30) adlı 
məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Kids Vital Şərbət 200 ml

Lysine - 80 mg, Vitamin C - 60 mg, Magnesium - 20 mg, İron - 14 mg, 
Zinc - 10 mg, Niacin (NE) - 10 mg, Vitamin E (α-TE) - 6 mg, 

Pantothenic acid - 5 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 3 mg, Vitamin 
B6 - 2 mg, Vitamin A (RE) - 900 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B12 - 

3 mcg

Water, Sorbitol, Lactic acid, Fructose, Malic 
acid, Concentrated fruit juice orange, Citric 
acid,Flavour orange, Guar gum, Xanthan 

gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Sodium cyclamate, Acesulfame K, 

Cochenille red, Saccharin.

C.Hedenkamp 
Gmbh&Co.KG (Sunlife 

Produktions und 
Vertriebsgesellschaft mbh 

üçün)

Almaniya 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kids Vital (şərbət 200 ml) 

(Seriya:L94222; İstehsal tarixi: 01.04.2022; Son istifadə 
tarixi:01.04.2025) 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.

Serrazin Kapsul 2 x 15  Serrapeptase - 40 000 IU Maltodextrine 19, Magnesium stearate, 
capsula shell (gelatin) Kendy Ltd Bolqarıstan 07.06.2022 Müsbət

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

30)(Seriya nömrəsi:2204002, istehsal tarixi: 01.04.2022, son 
istifadə tarixi: 01.04.2024) adlı məhsul serrapeptaza fermentinin 

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.

Pharma Novid Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU (1drop-133 IU) Olive oil

Pharma Standart İlaç 
Medikal Koz.Gıda.San.Tic. 

Limited Şirketi
Türkiyə 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pharma Novid Vitamin D3 

(Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Nordamin Şərbət 150 ml

Vitamin C (as ascorbic acid) -  60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 
(as Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as 

Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 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 
/E422, Linseed oil, Tutti-frutti flavor, Citric 
acid E/330, Xantan gum /E412, Tween 80, 
Sodium benzoate /E211, Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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



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

Nordamin Tablet 3 x 10

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

(365 mcg), Iron (as Iron (II) sulfate )- 17 mg (46.3 mg), Calcium (as 
Calcium carbonate)-100 mg (250 mg), Magnesium (as Magnesium 

carbonate) -150 mg (520 mg), Selenium( as Sodium selenate)- 30 mcg 
(71.73 mcg), Natural Mixed Carotenoids -2 mg, Zinc  (As Zinc oxide)- 

15 mg(16.7 mg), Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) -3 mg , Vitamin 
B2 (as Riboflavin)- 2 mg, Vitamin B3(as Nicotinic acid) -20 mg, Vitamin 

B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride)- 6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin)- 6 mcg, 

Vitamin C(as Ascorbic acid)- 70 mg, Vitamin D3(As Cholecalciferol)- 10 
mcg (400 İU),  Vitamin E(as D-alpha-tocopherol acetate)- 20 mg, 

Vitamin K (as Menaquinone)-  40 mcg.

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

Arabic,Magnesium stearate.

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 16.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nordamin(tablet  №  30) adlı  
məhsul bəzi mineral və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçınıntəqdim 
etdiyi tərkib haqqında sənədə əsasən.



Ledvin X Forte Şərbət 120 ml Lespedeza (Lespedeza capitata) herb luquid extract – 1,5 ml, Corn 
(Zea mays) silk liquid extract – 3,0 ml, Potassium citrate -  5 mg

Sorbitol, Sodium benzoate, Orange juice, 
Citric acid, Glycerol, Potasssium sorbate, 

Xanthan gum, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ledvin X Forte  (şərbət № 

120 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.

Enzyfar Şərbət 120 ml

Lactobacillus acidophilus - 5×10⁷ CFU (0,5 mg), Lactobacillus 
rhamnosus - 4×10⁷ CFU (0,1 mg), Lactobacillus bulgaricus - 1×10⁸ 

CFU (1 mg), Lactobacillus casei - 2,5×10⁸ CFU (0,5 mg), 
Bifidobacterium bifidum - 1×10⁸  (1 mg), Inulin - 50 mg                                                                                                                                                    

Sucrose, Lactose, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Raspberry juice concentrate, 

Purified water 
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzyfar (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək, mədə-bağırsaq 

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

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

vasitəsi deyil.    

Pro Nefron Şərbət 250 ml

Lespedeza capitata herb liquid extract – 1 ml;Vaccinium oxycoccus fruit 
liquid extract – 1 ml; Betula pendula  leaf liquid extract –  0,5 ml; Zea 

mays silk liquid extract –  0,5 ml; Equisetum arvense herb liquid extract 
– 0,5 ml; Polygonum aviculare herb liquid extract – 0,5 ml; Rosa canina 

fruit liquid extract – 0,5 ml;Rubia tinctorum root liquid extract – 0,5 
ml;Pimpinella saxifraga herb liquid extract – 0,5 ml;Cynodon dactylon  
root liquid extract – 0,5 ml; Mentha piperita leaf liquid extract – 0,5 ml; 

Sodium citrate – 5 mg ; Potassium citrate – 5 mg

Sorbitol , Sodium benzoate, Potassium 
sorbate,Glycerol , Citric acid, Xanthan gum, 

Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 17.06.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul  sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Nordas Tablet 2 x 15

Passiflora incarnata L. herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
rhizome and root dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium 

hydroxide 24 mg) - 10 mg, Humulus lupulus L. strobiles dry extract - 25 
mg, Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate vegetable, Sorbitol

Pharma Standart İlaç 
Medikal Koz.Gıda.San.Tic. 

Limited Şirketi
Türkiyə 16.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nordas (tablet, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

10 Seda Şərbət 120 ml
Melissa officinalis leaf liquid extract - 2 ml, Lavandula angustifolia 

flower liquid extract - 1.5 ml, Chamomilla recutita flower liquid extract - 
1.5 ml, Tilia cordata flower liquid extract – 1 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Potasssium 
sorbate, Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, 

Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 10 Seda (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Karitas Kapsul 60

Beta-glucan – 75 mg, Vitamin C (as L -Ascorbic acid) – 60 mg, Sink (as 
Zinc sulfate) – 7.5 mg, Vitamin E (as Tocopherol acetate) – 25 mg, 

Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Hibiscus (Hibiscus 
sabdariffa) flowers dry extract – 100 mg

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

Natural gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karitas (Kapsul №60) 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.

Nefmas Şərbət 120 ml Lespedeza (Lespedeza capitata) herb luquid extract – 1,5 ml, Corn 
(Zea mays) silk liquid extract – 3,0 ml, Potassium citrate -  5 mg

Sorbitol, Sodium benzoate, Orange juice, 
Citric acid, Glycerol, Potasssium sorbate, 

Xanthan gum, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefmas (şərbət № 120 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.



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

Volorin Forte Kapsul 30

Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract - 80 mg, Humulus lupulus herb powder - 60 mg, Melissa 

officinalis leaf powder - 60 mg, Crataegus monogyna fruit dry extract - 
20 mg

Corn strach, Silisium dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 16.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Multijelli Multivitaminli Ayıcıqlar çeynəmə marmelad 1

Vitamin A - 160 mcg,Thiamine - 0.22 mg, Riboflavine - 0.28 mg, Niacin - 
3.2 mg, Pantothenic acid - 1.2 mg, Vitamin B6 - 0.28 mg, Biotin - 10 
mcg, Folic acid - 40 mcg, Vitamin B12 - 0.5 mcg, Vitamin C - 16 mg, 

Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 2.4 mg, Zinc - 2 mg, Chromium - 8 mcg, 
Selenium - 11 mcg

Glucose syrup, Water, Sugar, Gelling agent 
(beef gelatine), Glazing agent (coconut oil, 
beeswax), Apple juice concentrate, Acidity 

regulator (citric acid), Flavours (orange, 
strawberry, lemon, tropical, apple), Colours 

(anthocianine, beta carotene, chlorophyl, 
black carrot water concentrate) 

Saadet Gıda Paz. San. ve 
Tic. A.Ş Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multijelli Multivitaminli 

Ayıcıqlar (çeynəmə marmelad, №10)(Seriya nömrəsi:091, 
istehsal tarixi: 01.04.2022, son istifadə tarixi: 01.04.2024) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

deyil.

Fertifolin toz 30 Myo-inositol - 1030.928 mg, Calcium-L-methylfolate (Folate) - 0.143 mg Maltodextrin, Silicon dioxide (E551)
Fine Foods & 

Pharmaceuticals N.T.M. 
S.p.A

İtaliya 10.06.2022 Müsbət

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

(Seriya: F00128, istehsal tarixi: 08.02.2022, son istifadə 
tarixi:08.02.2024 ) adlı məhsul inozit və fol turşusunun əlavə 

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

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə qeyd edilən iradlar 
aradan qaldırılmayıb.

a) "İsifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndləri rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilsin.

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimat "Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”na uyğun olaraq tərtib edilsin. 

Positiv toz 60 L-Arginine HCI(L-Arginine:100 mg)-120,93 mg; Myoinositol-1500 mg, 
Folic acid-0,4 mg, Cholecalciferol(eqv. to Vitamin D 3-10 mcg) - 4 mg.

Maltodextrin,Silicon dioxide, İsomalt, Lemon 
flavor,Sucralose TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Positiv (toz, saşe №60) adlı 

məhsul  reproduktiv orqanların  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Vipanzim Tablet 2 x 15

Pancreatine 8x - 100 mg, Pineapple (Ananas comosus) standardised 
stems extract for 80 GDU bromelaine - 100 mg, Papaya (Carica 

papaya) standardised fruit extract for 50 000 IU/g Papaine 75 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine HCl) - 0.5 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.04 

mg, Vitamin B7 (as D-Biotin) - 0.03 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Nutraficient 

114F265032, HPMC, Povidone

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 17.06.2022 Müsbət

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

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Pantotin Şərbət 100 ml Acidum hopantenicum – 100 mg, Vitamin B2 – 0.05 mg, Vitamin B6 – 
0.05 mg Purified water, Fructose, Potassium sorbate MM Vitapharm-Com MMC Moldova 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pantotin (şərbət 100 ml) adlı 
məhsul  MSS funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan məhsul 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 Omega 3 Kapsul 3 x 10
Fish oil - 950 mg: Omega-3 (EPA - 340 mg, DHA - 235 mg) - 640 mg, 
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis whole plant extract) - 0.11 

mg

Deionized water, Edible gelatin, Glycerol (E 
422), Orange flavour 1207774, Alpha-

tocopherol (E 307)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

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

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



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

Nutricomp Drink Plus Strawberry məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 15 g, Sugar - 6 g, Rapeseed oil - 3.1 g, Milk 
protein - 3 g, Whey protein - 2 g, Soy protein - 2 g, Sunflower oil - 0.83 
g, Medium chain triglycerides (MCT oil) - 0.76 g, Tri calcium citrate x 4 
H2O - 0.34 g, Tri potassium citrate x 4 H2O - 0.24 g, Fish oil - 0.17 g, 

Sodium chloride - 0.10 g, Potassium chloride - 86 mg, Magnesium 
carbonate x 5 H2O - 72 mg, Potassium dihydrogenphosphate - 56 mg, 
Tri magnesium citrate - 47 mg, Choline chloride - 40 mg, L-Ascorbic 

acid - 15 mg, DL-alpha tocopheryl acetate (50% on carrier) (Vitamin E 
acetate - 3 mg) - 6 mg, Ferrous (II) sulphate - 4.2 mg, Zinc sulphate x 

H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 2.4 mg, Manganese (II) sulphate x H2O - 
1.8 mg, Retinyl acetate (11.5% on carrier) (Vitamin A acetate - 0.17 

mg) - 1.5 mg, Calcium D-pantothenate - 1.2 mg, Cholecalciferol (0.25% 
on carrier)(Vitamin D - 1.8 mcg) - 0.72 mg, Copper (II) sulphate x 5 

H2O - 0.67 mg, Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 0.55 
mcg) - 0.55 mg, Sodium fluoride - 0.33 mg, Pyridoxine hydrochloride - 

0.27 mg, Phylloquinone (5% on carrier) (Vitamin K - 12 mcg) - 0.24 mg, 
Thiamine hydrochloride - 0.23 mg, Riboflavin - 0.22 mg, Chromium (III) 
chloride x 6 H2O - 82 mcg, Folic acid - 45 mcg, Potassium iodide - 33 
mcg, Sodium molybdate x 2  H2O - 30 mcg, Sodium selenite - 18 mcg, 

Flavour, Soy lecithin, Beta-carotene, Mono 
and diglycerides of fatty acids, Guar gum B.Braun Melsungen AG Almaniya 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus 

Strawberryl (məhlul, 200 ml) (Seriya: 2208170543, istehsal 
tarixi: 21.02.2022, son istifadə tarixi:  20.08.2023) adlı məhsul 

xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna 
görə qeyd edilən doza yol veriləndir.

Nutricomp Drink Plus Fibre 
Vanilla məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 15 g, Milk protein - 5.4 g, Sugar - 3.8 g, 
Medium-chain triglycerides (MCT oil) - 2.5 mg, Soy protein - 1.9 g, 
Rapessed oil - 1.4 g, Starch - 1.3 g, Inulin - 1.1 g, Fish oil - 0.76 g, 

Wheat dextrin - 0.61 g, Flavour - 0.39 g, Tri potassium citrate x H2O - 
0.31 g, Calcium carbonate - 0.26 g, Cellulose - 0.22 g, Sodium chloride - 
0.20 g, Di sodium phosphate x 2 H2O - 0.17 g, Magnesium carbonate x 
5 H2O - 0.11 g, Choline chloride - 60 mg, Sodium ascorbate (Vitamin C 
- 15 mg) - 17 mg, Beta-carotene (1% on carrier)(Beta-carotene - 0.15 
mg) - 15 mg, Tri sodium citrate x 2 H2O - 11 mg, DL-alpha tocopheryl 
acetate (50% on carrier)(Vitamin E acetate - 4.5 mg) - 9 mg, Ferric (III) 
diphosphate - 6.2 mg, Zinc sulphate x H2O - 4.9 mg, Nicotinamide - 2.7 

mg, Retinyl acetate (11.5% on carrier)(Vitamin A acetate - 0.16 mg) - 
1.4 mg, Calcium D pantothenate - 0.98 mg, Manganese (II) chloride x 2 
H2O - 0.88 mg, Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.88 mg, Cholecalciferol 

(0.25% on carrier)(Vitamin D - 1.5 mcg) - 0.60 mg, Cyanocobalamin 
(0.1% on carrier)(Vitamin B12 - 0.45 mcg) - 0.45 mg, Thiamine 

mononitrate - 0.37 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.36 mg, Sodium 
fluoride - 0.33 mg, Riboflavin - 0.3 mg, Phylloquinone (5% on 

carrier)(Vitamin K - 10.5 mcg) - 0.21 mg, Chromium (III) chloride x 6 
H2O - 54 mcg, Folic acid - 45 mcg, Sodium molybdate x 2 H2O - 38 

Soy lecithin, Mono and diglycerides of fatty 
acids, Beta carotene B.Braun Melsungen AG Almaniya 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus Fibre 

(məhlul, 200 ml) (Seriya:2208370546, istehsal tarixi: 23.02.2022, 
son istifadə tarixi: 22.08.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi 

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

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

Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna 
görə qeyd edilən doza yol veriləndir.

DexellVur İmplant 1ml Cross-linked Sodium Hyaluronate - 15 mg, Dextranomere - 50 mg, 
Water for injection ad 1ml Ayrı geyd edilməyib

İstem Medical Tibbi Cihaz 
Ve Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

     Ekspertizaya təqdim olunmuş “DexellVur, implant, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul vezikoureteral reflüksun müalicəsi zamanı tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 
5.3 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 

mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry 
fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, 

Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 13.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, 

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22014; İstehsal tarixi: 05.04.2022; 
Son istifadə tarixi: 05.10.2024) 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.

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 
5.3 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 

mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry 
fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, 

Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 13.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, 

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22012; İstehsal tarixi: 05.04.2022; 
Son istifadə tarixi: 05.10.2024) 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.

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 
5.3 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 

mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry 
fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, 

Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, 

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22013; İstehsal tarixi: 05.04.2022; 
Son istifadə tarixi: 05.10.2024) 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.

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 
5.3 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 

mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry 
fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, 

Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, 

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22015; İstehsal tarixi: 05.04.2022; 
Son istifadə tarixi: 05.10.2024) 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.



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

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 
5.3 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 

mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry 
fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, 

Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, 

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22011; İstehsal tarixi: 05.04.2022; 
Son istifadə tarixi: 05.10.2024) 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.

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 
5.3 mg, Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 

mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry 
fruit powder, Hibiscus extract, Flavourings, 

Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, 

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22016; İstehsal tarixi: 06.04.2022; 
Son istifadə tarixi: 06.10.2024) 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.

Reviforce Şərbət 250 ml

Ascorbic acid - 1333.23 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 125 mcg, 
Thiamine hydrochloride - 23.33 mg, Sodium riboflavin -5-phosphate - 

29.68 mg, Pyridoxine hydrochloride - 42.5 mg, Niacin - 266.68 mg, 
Tocopherol acetate - 329.32 mg, Retinyl palmitate - 42750 IU, 

Cyanocobalamin - 41.68 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Sodium citrate, Polysorbate 20, Aspartame, 

Sucralose, Saccharin sodium, Orange 
flavour, Hypromellose, Glycerine, Purified 

water

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 07.06.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: L 0367, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə 
tarixi: 29.02.2024) adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi 

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

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

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 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22034; 
İstehsal tarixi: 28.03.2022; Son istifadə tarixi: 28.09.2024) 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 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22036; 
İstehsal tarixi: 29.03.2022; Son istifadə tarixi: 29.09.2024) 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 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22041; 
İstehsal tarixi: 31.03.2022; Son istifadə tarixi: 30.09.2024) 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 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22033; 
İstehsal tarixi: 25.03.2022; Son istifadə tarixi: 25.09.2024) 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 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22035 ; 
İstehsal tarixi: 28.03.2022; Son istifadə tarixi: 28.09.2024) 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 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22032 ; 
İstehsal tarixi: 25.03.2022; Son istifadə tarixi: 25.09.2024) 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.



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

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 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22038; 
İstehsal tarixi: 30.03.2022; Son istifadə tarixi: 30.09.2024) 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 07.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi:L22039; 
İstehsal tarixi: 30.03.2022; Son istifadə tarixi: 30.09.2024) 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.

Pelagon İmmuno Kapsul

Vitamin C (L-askorbin turşusu) (L-ascorbic acid) - 541.2372 mg, 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 07.06.2022 Müsbət

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

30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: V124 , istehsal 
tarixi:01.03.2022 , son istifadə tarixi: 01.03.2025)    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.

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 07.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi:L22040; 
İstehsal tarixi: 31.03.2022; Son istifadə tarixi: 30.09.2024) 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 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22037; 
İstehsal tarixi: 29.03.2022; Son istifadə tarixi: 29.09.2024) 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 07.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22042; 
İstehsal tarixi: 01.04.2022; Son istifadə tarixi: 01.10.2024) 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.

Fodium Tablet 1 Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 9 mcg,  
Potassium Iodide - 0.1963 mg (Equivalent of 150 mcg Iodine)

Matricaria chamomilla extract, 
Microcrystalline cellulose (E460), 

Magnesium stearate (E572), Sillicone 
dioxide (E551), Brown Nutraficient 

114F265031

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 22.06.2022 Müsbət

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

məhsul fol turşusu, B12 vitamini 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.

Baludol D-Vit3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) (1 gr/1000000 IU) - 0.18 mg (180 IU), 

Vitamin E (as alpha-tocopheryl acetate) - 0.0032 mg Olive oil Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baludol D-Vit3 (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin



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

Enformin Kapsul 3 x 10
 Milk thistle(Silybum marianum) seed dry extract-320 mg; 

Artichoke(Cynara scolymus) leaves dry extract-220 mg; L-Glutathione-
220 mg.

Corn starch, Natural gelatin (capsula shell) Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  ENFORMİN (kapsul №30) 
adlı məhsul qaraciyər və öd yollarinin fəaliyyətini yaxşilaşdiran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin

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,  Microcrystalline cellulose, 
Natural gelatin (capsula shell)

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.06.2022 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.

Kullinan Immuno Kapsul 3 x 10

Beta carotene – 10 mg, Panax Ginseng root dry extract – 150 mg, 
Echinacea angustifolia leaf dry extract – 40 mg, L-Ascorbic Acid - 150 
mg, Tocophery Acetate – 150 mg, Royal jelly – 250 mg, Lechitin – 15 
mg, Sodium Selenite – 100 mcg, Zinc sulfate monohydrate – 25 mg

Cornstarch, Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kullinan Immuno (kapsul № 
30) adlı məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

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 oxide – 200 mg Pyridoxine hydrochloride – 5 mg
Cornstarch, Gelatine Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.06.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

  “LİF.E İnterneyşnl Kompani MMC” tərəfindən 13.05.2022-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Aspar İlaç, 

Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan DR 
00307seriyalı Dortil Complex (Kapsul №30) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən 

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

uyğun deyildir. 
Orta çəkisi: 625.7 mq (600 - 825 mq); tərkibi: 502.9 mq (240 - 

385 mq) (uyğun deyil)         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq 
bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid 

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

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

MonTana 300 Tablet 3 x 10 Magnesium oxide - 300 mg,  Prydoxine hydrochloride - 5 mg, 
Potassium iodide - 200 mcg

Gum arabic, Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.06.2022 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.

Amfitron Kapsul 3 x 10 Omega-3 fish oil - 500 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) - 90 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) - 60 mg Gelatin, Glycerin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi dey

Depronax D3 məhlul 15 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU (1 drop=166.65 IU) Sunflower seed oil, Aerosil 200, 
Dimethylparaben, Banana flavor

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depronax D3 (məhlul 15 ml) 
adlı Vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Amino-L(20) 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 – 1.8 mg, L-

phenylalanine – 1 mg, L-threonine – 0.85 mg, L-tryptophan – 1 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 (Ascorbic 

acid) - 100 mg

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

Raspberry flavor, Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino-L(20) (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul  C vitamininin və amin 
turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

SimptoGrip Şərbət 150 ml

Matricaria chamomillae flower dry extract - 8 mg, Juglans nigra hull dry 
extract - 10 mg, Piper longum fruit dry extract - 15 mg, Zingiber 

officinale rhizome dry extract - 15 mg, Echinacea angustifolia root dry 
extract - 30 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg, Zinc sulphate - 10 

mg, Sodium selenite (elemental Selenium - 60 mcg) - 150 mcg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, 
Sucralose, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Raspberry flavor

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SimptoGrip  (Şərbət, 150 ml) 

adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Pharmavit  Tablet 3 x 10

Folic аcid  -500 mcg, Biotin -150 mcg,Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 1000 mcg (2.51 mg), Iodine (as Potassium Iodide- 140 mcg 

(366 mcg), Iron (as Iron (II) sulfate)- 17 mg (46.3 mg), Calcium (as 
Calcium carbonate)- 100 mg (250 mg), Magnesium(as Magnesium 
carbonate)- 150 mg (520 mg), Selenium( as Sodium selenate)- 30 
mcg(71.73 mcg),Natural Mixed Carotenoids-  2 mg, Zinc (as Zinc 

oxide)-15 mg(16.7 mg),Vitamin B1- 3 mg (as Thiamin hydrochloride ), 
Vitamin B2- 2 mg (as Riboflavin), Vitamin B3- 20 mg(as Nicotinic acid), 

Vitamin B5- 6 mg (as Sodium D-pantothenate), Vitamin B6- 6 mg 
(Pyridoxine) Vitamin B12- 6 mcg (as Cyanocobalamin), Vitamin C- 70 
mg ( Ascorbic acid ), Vitamin D3- 10 mcg(400 İU) (as Cholecalciferol),  
Vitamin E-  20 mg (D-alpha-tocopherol acetate ), Vitamin K2- 40 mcg 

(as Menaquinone)

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

Magnesium stearate 

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 07.06.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul insan orqanizmi üçün vacib mineral və vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə olunan BFMQƏ  olub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd 1. Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Qeyd 2: Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkət 

bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Gaba-Jet Şərbət 150 ml
GABA (Gamma-Aminobutyric acid) - 150 mg, Glutamic acid - 100 mg, 

Glycine - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 100 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 1.4 mg

Oligofructose, Sodium citrate, Potassium 
sorbate, Glycerin, Deionized water Saşera-Med MMC Rusiya 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gaba-Jet (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Cognimax Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 150 mg, Citicoline - 100 mg, 
Glycine - 100 mg, Cytidine monophosphate - 60 mg, Uridine 

monophosphate - 60 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 80 mg, Vitamin 
B1 (as Thiamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium 
stearate, Calcium hydrogen phosphate 
dihydrate, Starch pregelatinized, Talc, 

Gelatin, Indigo carmine

Saşera-Med MMC Rusiya 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cognimax (kapsul, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

African Lion/Afrika Aslanı Kapsul 10

Carob (Ceratonia silique) fruit powder - 100 mg, Cinnamon 
(Cinnamomum zeylanicum) bark powder - 100 mg, Lesser galangal 

(Alpinia officinarum) rhizome powder - 25 mg, Ginger (Zingiber 
officinale) rhizome and root powder - 25 mg

Gelatin, Maltodextrin Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən African Lion/Afrika Aslanı 

(kapsul № 10) adlı məhsul  metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Nevrostand Tablet 2 x 15

Passiflora incarnata L. herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
rhizome and root dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium 

hydroxide 24 mg) - 10 mg, Humulus lupulus L. strobiles dry extract - 25 
mg, Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate vegetable, Sorbitol

Pharma Standart İlaç 
Medikal Koz.Gıda.San.Tic. 

Limited Şirketi
Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Pharmased Tablet 2 x 15

Passiflora incarnata L. herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
rhizome and root dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium 

hydroxide 24 mg) - 10 mg, Humulus lupulus L. strobiles dry extract - 25 
mg, Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate vegetable, Sorbitol

Pharma Standart İlaç 
Medikal Koz.Gıda.San.Tic. 

Limited Şirketi
Türkiyə 06.06.2022 Müsbət

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

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

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

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



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

Livelo All in1 Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 400 mcg, Vitamin C (as L-Ascorbic 
acid) - 50 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as dl-

Alpha tocopherol acetate) - 12 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin 

B3 (as Niacinamide) - 16 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) - 5 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Biotin (D-Biotin) - 25 

mcg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2.5 
mcg, Zinc (as Zinc sulfate) - 5 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 75 
mcg, Chromium (as Chromium III chloride) - 12 mcg, Selenium (as 

Sodium selenite) - 40 mcg

Oligofructose, Glycerin, Sodium citrate, 
Potassium citrate, Sorbitol, Deionized water Saşera-Med MMC Rusiya 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livelo All in1 (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.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Duasvit Tablet 3 x 10

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

mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium 
(as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, 

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 (as D-alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, 

Vitamin K (as Menaquinone-7) - 40 mcg  Zinc (as Zinc oxide - 18 7 mg) 

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

Magnesium stearate

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 01.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duasvit (tablet, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: Məhsulun istehsalçısında düzəliş edildiyi üçün rəy 
nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Kardiraxin Kapsul 3 x 10 L-Arginine - 500 mg, L-Carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg, 
Vitamin E (as D-Alpha tocopherol acetate) - 15 mg

Oligofructose, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium 

stearate, Calcium hydrogen phosphate 
dihydrate, Talc, Iron oxide, Calcium 

carbonate precipitated, Gelatin

Saşera-Med MMC Rusiya 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kardiraxin  (kapsul, № 30) 
adlı məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 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.

Aseocard Kapsul 3 x 10 L-Arginine - 500 mg, L-Carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg, 
Vitamin E (as d-Alpha tocopherol acetate) - 15 mg

Iron oxide red, Calcium carbonate 
precipitated, Oligofructose, Magnesium 

stearate, Talc, Gelatin
Saşera-Med MMC Rusiya 28.06.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 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.

Solarex Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU (1 drop-166.67 IU) Sunflower oil Honor İlaç Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirket Türkiyə 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solarex (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: Əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun 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-120 mg; 5-hidroksitriptofan (5-HTP) from seeds 
Griffonia simplicifolia- 100 mg; Melissa (Melissa axillaris) herb extract- 

80 mg.

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Corn starch, 

Magnesium salts of fatty acids( E 470 b).

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 06.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PasiValeM 5-HTP  (tablet, № 

30) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: 22041901 , istehsal tarixi: 
01.02.2022, son istifadə tarixi: 01.02.2024)   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.

Asglucan Plus / Asqlükan Plyus Şərbət 150 ml

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

(Pantothenic acid) - 2 mg, Manganese - 0,5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 
- 0.45 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 0,4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 
0,25 mg, Vitamin A - 200 mcg RE, Folic acid - 150 mcg, Selenium - 

22,5 mcg, Vitamin D3 - 200 IU/10 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 0,75 mcg

Deionized water, Sugar, Glycerol, 
Polysorbate 80 (E 433), Citric acid 

monohydrate (E 330), Gum arabic (E 414), 
Xanthan gum (E 415), Orange and lemon 

flavor,Sodium hydroxide (E 524), 
Potassium sorbate (E 202), Sodium 

benzoate (E 211), Calcium acetate (E 263)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

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

Plyus (şərbət, 150 ml) (Seriya: 22010150, istehsal tarixi: 
01.02.2022, son istifadə tarixi: 01.02.2025) adlı  məhsul  immun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Prebilac™ / Prebilak™ toz 10

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 01.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prebilac™ / Prebilak™ 

(toz/saşe № 10) (Seriya: 22624901, istehsal tarixi: 01.02.2022, 
son istifadə tarixi: 01.02.2024)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.



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

Xepalina Kapsul 3 x 10

Milk tristle extract (Silybum marianum), standardized to 80% silymarin 
dry seed extract – 200 mg, Artichoke dry extract (Cynara Scolymus), 

standardized to 5% cynarin dry leaf extract – 100 mg, Choline Chloride 
– 50 mg, L-Methionine – 100 mg, L-Ornithine L-Aspartate – 100 mg, 

Thiamine Hydrochloride – 5 mg, Pridoxine Hydrochloride – 5 mg

Cornstarch, Natural Gelatin Capsules Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Vital Plus Lachsöl Kapsul 2 x 30
Salmon / fish oil concentrate - 1500 mg, Omega-3 fatty acids - 450 mg, 
EPA (Eicosapentaenoic acid) - 232.5 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) 

– 157.5 mg
Gelatin, Glycerin, Water DR.Dünner AG İsveçrə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vital Plus Lachsöl (kapsul 

№60) (Seriya nömrəsi: 1210033; İstehsal tarixi: 01.01.2022; Son 
istifadə tarixi: 01.01.2025) 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.

Nigenol™ Kapsul 3 X 20
Egyptian black cumin oil - 450 mg, Vitamin C (as Calcium ascorbate) - 
26.67 mg, Biotin - 16.67 mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol (1000 

IU/g)) - 4 mg alfa-TE, Natural carotenoids  - 0.5 mg

Soy lecithin IP, Glycerol Monostearate, 
Gelatin, Glycerol, Water, İron oxide (red 

E172, black E172)
DR.Dünner AG İsveçrə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nigenol™ kapsul №60 
(Seriya nömrəsi: 1010006; İstehsal tarixi: 01.11.2021; Son 

istifadə tarixi: 01.11.2024) 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. 


Artropem Plyus Tablet 3 x 10
Pure Eggshell Membrane (PEM ) - 300 mg, Harpagophytum 

Procumbens (Devil' s Claw) - 110 mg, Curcuma Longa (Turmeric) 
Extract - 50 mg, Undenaturated Type II Collagen - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Crosslinked 

sodium carboxymethyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 22030315; İstehsal tarixi: 01.03.2022; Son 
istifadə tarixi: 01.03.2025) 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. 

Asglucan Plus / Asqlükan Plyus Şərbət 150 ml

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

(Pantothenic acid) - 2 mg, Manganese - 0,5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 
- 0.45 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 0,4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 
0,25 mg, Vitamin A - 200 mcg RE, Folic acid - 150 mcg, Selenium - 

22,5 mcg, Vitamin D3 - 200 IU/10 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 0,75 mcg

Deionized water, Sugar, Glycerol, 
Polysorbate 80 (E 433), Citric acid 

monohydrate (E 330), Gum arabic (E 414), 
Xanthan gum (E 415), Orange and lemon 

flavor,Sodium hydroxide (E 524), 
Potassium sorbate (E 202), Sodium 

benzoate (E 211), Calcium acetate (E 263)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

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

Plyus (şərbət, 150 ml) (Seriya: 22030334, istehsal tarixi: 
01.03.2022, son istifadə tarixi: 01.03.2025) adlı  məhsul  immun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Probilac™ /Probilak™ Kapsul 30
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 07.06.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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-120 mg; 5-hidroksitriptofan (5-HTP) from seeds 
Griffonia simplicifolia- 100 mg; Melissa (Melissa axillaris) herb extract- 

80 mg.

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Corn starch, 

Magnesium salts of fatty acids( E 470 b).

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 06.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PasiValeM 5-HTP  (tablet, № 
30) adlı məhsul   MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi 
ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Bepanten®-Derma Lipidlərin 
doldurulması Bədən üçün losyon 200 ml

Aqua - 61.41%, Caprylic/Capric Triglyceride - 10.00%, Glycerin - 
7.00%, 1,2-Hexanediol - 2.75%, Butyrospermum Parkii Butter - 2.50%, 
Panthenol - 2.50%, Squalane - 2.50%, Isopropyl Isostearate - 2.00%, 
İsosorbide Dicaprylate - 2.00%, Niacinamide - 2.00%, Polyglyceryl-6 

Distearate - 2.00%, Cetearyl Alcohol - 1.50%, Behenyl Alcohol - 0.50%, 
Glyceryl Stearate Citrate - 0.50%, Tocopheryl Acetate - 0.50%, Argania 
Spinosa Kernel Oil - 0.20%, Xanthan Gum - 0.10%, Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate Crosspolymer - 0.04%, Citric Acid Qs pH 5.0 to 6.0.

Ayrı geyd edilməyib Famar A.V.E. Yunanıstan 28.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bepanten®-Derma Lipidlərin 
doldurulması, 200 ml, bədən üçün losyon, plastik tubda" adlı 

məhsul qıcıqlanmaya meylli, çох quru və həssas dəriyə gündəlik 
qulluğ üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Bepanten®-DERMA dodaq üçün 
qulluq pomada 4.5 q

Ricinus Communis Seed Oil - 36.20%, C12-15 Alkyl Benzoate - 
11.00%, Synthetic Beeswax - 10.00%, Homosalate - 9.00%, 

Diethylamino Hydroxybenzoyl
Hexyl Benzoate - 7.00%, Ethylhexyl Methoxycinnamate - 7.00%, 

Polyethylene - 4.00%, Copernicia Cerifera Cera - 3.00%, Zea Mays 
Starch - 3.00%, Tocopheryl Acetate - 2.20%, Titanium Dioxide [nano] - 

2.20%, Hydrogenated Olive Oil Stearyl
Esters - 2.00%, PEG-5 Pentaerythrityl Ether - 1.50%, Panthenol - 

1.15%, Cera Alba - 0.40%, Parfum - 0.30%, Lecithin - 0.05%, 
Tocopherol - 0.05%, Ascorbyl Palmitate - 0.05%, Glyceryl Stearate - 

0.05%, Glyceryl Oleate - 0.05%, Citric Acid - 0.05%

Ayrı geyd edilməyib İntercosmetic CAC Fransa 30.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bepanten®-DERMA dodaq ücün 
qulluq, 4.5 q, pomada, plastik qabda, karton qutu qablaşmada" 
adlı məhsul quru dodaqlara qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan 

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

Bepanten®-Derma Balansın 
bərpası  bədən üçün losyon 200 ml

Aqua - 69.11%, Caprylic/Capric Triglyceride - 8.30%, Glycerin - 5.00%, 
1,2-Hexanediol - 2.75%, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter - 2.50%, 

Panthenol - 2.50%, Isopropyl Isostearate - 2.00%, Niacinamide - 2.00%, 
Polyglyceryl-6 Distearate - 2.00%, Cetearyl Alcohol - 1.00%, Squalane - 

1.00%, Behenyl Alcohol - 0.50%, Glyceryl Stearate Citrate - 0.50%, 
Tocopheryl Acetate - 0.50%, Argania Spinosa Kernel Oil - 0.20%, 

Xanthan Gum - 0.10%, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - 
0 04%  Citric Acid Qs pH 5 0 to 6 0

Ayrı geyd edilməyib Famar A.V.E. Yunanıstan 28.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bepanten®-Derma Balansın 
bərpası, 200 ml, bədən üçün losyon, plastik tubda" adlı məhsul 
qıcıqlanmaya meylli, çох quru və həssas dəriyə gündəlik qulluğ 

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

Bepanten®-DERMA dodaq ücün 
bərpaedici balzam  dodaq  ücün balzam 7.5 ml

Aqua q.s. to 100%, Sorbitol - 15.00%, Glycerin - 10.00%, 
Isohexadecane - 6.00%, Caprylic/Capric Triglyceride - 5.50%, PEG-30 
Dipolyhydroxystearate - 5.00%, Cera Alba - 5.00%, Cetearyl Alcohol - 

4.00%, Panthenol - 2.50%, Glycine - 2.00%, Glyceryl Behenate - 2.00%, 
Tocopheryl Acetate - 1.00%, C10-18 Triglycerides - 1.00%, 

Phenoxyethanol - 1.00%, Magnesium Sulfate - 0.80%, Capryloyl 
Glycine - 0.50%, Triticum Vulgare Germ Oil - 0.50%, Sodium Lactate - 

0.1%, Ceramide 3 - 0.05%, Cholesterol - 0.05%, Lecithin - 0.05%, 
Polysorbate 80 - 0 05%  Alcohol - 0 05%  Magnesium Sulfate - 0 05%  

Ayrı geyd edilməyib GP Grenzach Pr. GmbH Almaniya 30.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bepanten®-DERMA dodaq ücün 
bərpaedici balzam, 7.5 ml, dodaq ücün balzam, plastik tubda, 

karton qutu qablaşmada" adlı məhsul quru və çatlamış 
dodaqlara qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan kosmetik 

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

Serro-One Forte Kapsul 1 Bromelain – 500 mg, Serratiopeptidase – 67 mg (80000 IU), 
Nattokinase – 40.6 mg (700 FU)

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatin, Yellow iron oxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serro-One Forte (kapsul № 

30) adlı məhsul metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

Colidaza Şərbət 150 ml

Matricaria recutita flowers essential oil  - 20 mcg, Foeniculum vulgare 
fruit essential oil - 10 mcg, Mentha piperita leaf essential oil - 10 mcg, 

Lactase - 40 mg, Lactobacillus plantarum - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹ 
**CFU), Lactobacillus acidophilus - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹ **CFU), 

Bifidobacterium bifidum - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹ **CFU), Bifidobacterium 
infantis - 10 mg (eq.to 1 x 10⁹ **CFU)

Sorbitol solution 70%, Vegetable Glycerin, 
Dextrose, Sodium Benzoate, Guar Gum, 

Purified Water

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 06.06.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vita Formula Tablet 2 x 15
Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 16.06.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita Formula (tablet №30) 

adlı məhsul qadınlar üçün vitamin, mineral və bitki tərkibli 
preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

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

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində 
olan Chenopodium bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün 

qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir.  Həmçinin, 
tərkibindəki təsiredici inqredient olan Vanadiumun dozası (0.5 
mq) gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (60 mkq-

dan çox olmamalıdır).
Bundan əlavə, bəzi inqrediyentlərin daxil olma formasının 
mənşəyi (Iodine (Laminariales ad North Atlantic Algarum)) 

məlum deyildir. Bitki tərkibli inqrediyentlərin bir çoxunun elmi 
adı, xammalı və növü qeyd olunmamışdır. "Rubus subgen" 

bitkisinin BFMQƏ kimi istifadəsinə dair məlumata rast 
gəlinməyib. 



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

Prosta Formula Tablet 2 x 15

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit extract – 300 mg, Soybean 
isoflavonoids (Glycine max) – 200 mg, Cucurbita pepo seed extract – 

100 mg, Phytosterol complex (Beta-citocterol 31.25 mg) – 78.50, 
Quercetin – 75 mg, L-alanine – 37.50, L-glutamine – 37.50 mg, Glycine 

– 37.50 mg, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) – 36.75 mg, 
Althea officinalis root extract – 32.50 mg, Urtica urens root extract – 30 
mg, Trifolium pretense flower extract – 12.50 mg, Calcium phosphate – 
10.75 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 10 mg, Uva ursi folium extract – 
10 mg, Mahonia aquifolium root extract – 7.5 mg, Zinc citrate – 7 mg, 
Lycopene – 5 mg, Prunus africana bark extract – 3.75 mg, Camellia 
sinensis leaf extract – 3.75 mg, Sodium citrate – 2.75 mg, Zingiber 
officinale root extract – 2.5 mg, Vitis vinifera seed extract – 2.5 mg, 
Cuprum oxide – 0.25 mg, Sodium selenite – 44 mcg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) – 15.75 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 08.06.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosta Formula (tablet №30) 

adlı məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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 məhsulun tərkibində 
olan Mahonia aquifolium bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə 

üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir. 
Həmçinin, məhsulun tərkibində olan digər inqrediyentlər 

səbəbindən növbəti müraciətiniz zamanı istifadə qaydasının 18 
yaşdan yuxarı göstərilməsi zəruridir.

Seda Formula Kapsul 2 x 15
Valeriana officinalis root extract - 200 mg, L-tryptophan - 150 mg, 

Melissa officinalis leaf extract - 50 mg, Humulus lupulus flower extract - 
50 mg, GABA - 50 mg, Melatonin - 0.25 mg

Maltodextrine, Silicon dioxide, Magnesium 
starate, Gelatine, Red iron oxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seda Formula (kapsul, N30) 

adlı məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

Aspenzym Norma Kapsul 2 x 10

blend of multi digestive enzymes - 100 mg, including:Amylase - 2400 
İU, Protease - 600 İU, Llipase - 20 İU, Lactase - 400 BV, Cellulase - 110 

İU; Betaine anhydrous - 70  mg

Magnesium salts of fatty acids, Middle 
chain triglycerides oil, Silicon dioxide, 

Maltodextrin, Hydroxypropyl 
methylcellulose


İstifadəsinəgöstərişlər: 

APHARMA Sağlık Ürünləri 
A.Ş. Türkiyə 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasənAspenzym Norma(kapsull, № 

20) adlı  məhsul həzm proseslərinin yaxşılaşdırılması 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.

LespiForte Tablet 5x 10

Lespedesa capitata herb dry extract- 30 mg; Zea mays corn silk dry 
extract- 200 mg; Vaccinium macrocarpon  fruit dry extract- 200 mg;   
İllicium verum fruit dry extract- 0,1 mg; Magnesium citrate- 30 mg; 

Echinacea purpurea herb dry extract- 100 mg; Ortosiphon stamineus 
leaf dry extract- 200 mg.

Maltodextrin, Corn srarch, Magnesium 
Stearate, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

ArtroFort Kapsul 4 x 15

Glucosamine hydrochloride-500 mg; Sodium chondroitin sulfate-200 
mg; Methylsulfonylmethane-150 mg; Boswelia serrata bark dry extract-

50 mg; Calcium citrate-25 mg; Collagen Type II-15 mg; Sodium 
Hyaluronate-10 mg.

Corn starch, Gelatin(capsula shell) Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 16.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ArtroFort (kapsul  № 60)  adlı 
məhsul dayaq -hərəkət sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Seagold Kapsul 1 Omega 3 - 1000 mg, EPA - 144 mg, DHA - 96 mg, Lutein - 2 mg, 
Vaccinium myrtullus fruit dry extract - 40 mg Natural gelatin, Sunflower oil İmhotep İlaç Kozmetik ve 

Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seagold (kapsul №30) adlı 
məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran 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.

Olio D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 75000 IU (1 drop/200 IU) Olive oil İmhotep İlaç Kozmetik ve 

Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Olio D3 (Daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Cento bay Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

Passiflora incarnata herb dry extract - 50 mg, Tilia cordata flower dry 
extract - 153 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 148 mg, Matricaria 
recutita flower dry extract -  148 mg, Citrus sinensis flower dry extract - 

25 mg, Lavandula angustifolia flower dry extract - 25 mg, Humulus 
lupulus flower dry extract - 25 mg, Pyrus communis fruit extract - 1250 
mg, Eschscholzia californica herb extract - 10 mg, Copper (II) sulfate - 

2 mg

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

Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.06.2022 Müsbət

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

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

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin.

Centomaq Şərbət 200 ml Calcium carbonate - 500 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg, Zinc 
sulfate - 4 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU)

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

Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centomaq (şərbət, 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.

Hepasil Şərbət 150 ml

L-carnitine - 500 mg, L-ornithine - 75 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 3.75 
mg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg, Vitamin B3 (as 

Niacinamide) - 22.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

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

Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

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

məhsul Metabolik prossesləri tənzimləmək və qaraciyərin 
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.

Karsofen Tablet 3 x 10 L-carnitine - 500 mg, Coenzym Q10 - 50 mg, Quercetin - 30 mg
Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 

stearate, Polyvinylpyrrolidone K 30, Silicon 
dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karsofen (tablet, №30) adlı 
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Eqam Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml GABA - 125 mg, Glycine - 70 mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 

50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg 

Deionized water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 

Raspberry flavour, Xanthan gum

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.06.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-in fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

Liqunorm Tablet 2 x 15

Frangula bark (Rhamnus frangula L.) powder - 150 mg, Rhubarb root 
and rhizome (Rheum officinale Baillon, Rheum palmatum L.) powder - 
125 mg, Senna leaf (Cassia angustifolia M. Vahl.) powder - 120 mg, 

Aloe juice (Aloe ferox Miller) powder - 50 mg, Fennel fruits (Foeniculum 
vulgare Miller) powder - 50 mg, Magnesium sulphate - 100 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
cellulose, Glazing agents: Pregelatinized 
modified starch (E 1420), talc (E 553b), 

glycerol (E 422), shellac (E 904)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 16.06.2022 Müsbət

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

Rasa Omega 3 Kapsul 6 x 10  Farmakom PTF MMC Ukrayna 24.06.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“Menark MMC” tərəfindən göndərilmiş 29.04.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “Farmakom PTF 

MMC” şirkətinin istehsalı olan Rasa Omega 3 (kapsul, №60) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

zamanı məhsulun orta çəkisi 0.7043 q; tərkibi: 0.4999 q  (1.358 -- 
1.442q), çəkidən kənaraçıxma (1.4q±3%) olaraq aşkar 

edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə 
uyğun deyil.Həmçinin, istehsalata dair sənədlər tam təqdim 

edilməyib.

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

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

istifadəsi 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

Sedox forte Kapsul 1

Passion Flower herb Extract (Passiflora Incarnata L.) - 120 mg, 
Valerian root Extract (Valeriana officinalis L.) - 100 mg, Melissa leaf 

Extract (Melissa Officinalis L.) - 80 mg, Magnesium Oxide (equiv. to 60 
mg elemental Magnesium) - 100 mg, Thiamine HCl (equiv. to 2.5 mg 
Vitamin B1) - 3.35 mg, Pyridoxine HCl (equiv. to 6 mg Vitamin B6) - 
7.29 mg, Inositol (Vitamin B8) - 25 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 40 

mcg, L-Glycine - 60 mg

Maltodextrin, Magnesium Stearate, Silicon 
Dioxide, Capsule (qsq 100 Gelatin, 1.2% 
Red Iron Oxide, 0.2% Yellow Iron Oxide)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

Artifar Şərbət 100 ml

Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 3000 mg, Milk Thistle 
seed dry extract 4:1 (Silybum marianum) - 700 mg, Dandelion root dry 
extract 4:1 (Taraxacum officinale) -  1000 mg, Choline bitartrate - 2000 

mg

Sugar, Quince juice (Cydonia oblanga), 
Sodium benzoate, Purified water

Contract Pharma Solutions 
(Solepharm üçün) Litva 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artifar (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul qaraciyərin funksional 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. 

Becomed Kapsul 1

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 150 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 5 mg, Vitamin B3 

(Niacinamide) - 60 mg, Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate) - 15 mg, 
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5  mg, Biotin - 100 mcg, Folic 

acid - 500 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Asterpharma İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Becomed (kapsul, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə töviyə 

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

Vagoslan Tablet 3 x 15

Crateagus sp. fruit extract – 40 mg, Calcium lactate – 30 mg (eq. to 3.9 
mg elemental Calcium), Melissa officinalis leaves extract– 30 mg, 

Valeriane officinalis root extract – 30 mg, Magnesium citrate – 50 mg 
(eq. to 17 mg elemental Magnesium)



Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicone dioxide, 

Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vagoslan (tablet № 45) 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. 

Ocean Vitamin D3K2 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 20 ml

Vitamin D (Cholecalciferol, 1.000.000 IU/g) - 1 mg (Vitamin D3 - 25 
mcg), Vitamin K2 (Menaquinone-7, 1500 ppm) - 7.5 mg (Vitamin K2 - 

11.25 mcg)
Olive oil Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Vitamin D3K2 (Daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul D3 və K2 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



Karmin Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml Sodium bicarbonate- 10 mg; Föeniculum vulgare fruit dry extract- 4 mg; 

Zingiber officinale rhizome dry extract- 4 mg;

Deonized water, Glycerine, Sodium 
benzoate, Potassium Sorbate, Mint Flavour, 

Acesulfam Potassium, Sucralose.

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 11.06.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ML) adlı  məhsul  həzm prosesini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin, qablaşmanın 
üzərində uşaqlara aid oln şəkil ləğv olunsun!

Lipazim Şərbət 150 ml

Ananas comosus fruit dry extract - 400 mg, Carica papaya  fruit dry 
extract- 400 mg, Foeniculum vulgare  fruit dry extract - 80 mg, Melissa 
officinalis leaf dry extract -25 mg, Cuminum cyminum fruit dry extract - 
25 mg,Vitamin B3 (Nicotinamide) - 4.30 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 4.20 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate)   - 3.30 
mg, Amylase  - 12 mg, Protease  - 2 mg, Pectinase - 28 mg, Lipase  - 

4.50 mg, Glucoamylase  - 8.90 mg,  Cellulase  - 9.60 mg. 

Deionized water, Glycerin, Propylene 
glycol, Guar gum, Fructose, Disodium 

EDTA, Potassium sorbate, Orange flavour.

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 11.06.2022 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkibdə Cuminum cyminum  bitkisinin məhz "fruit" dry 

extract  daha da korrekt  yazılışına diqqət olunsun



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

Memofit Kapsul 3 x 10 Lecithin - 140 mg, Ballota nigra herb dry extract  - 50 mg, Choline 
bitartrate - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract  - 40 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose, Calcium 
stearate/ Magnesium stearate Verteks MMC Ukrayna 21.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

        “Sentrum Pharma MMC”  şirkətinin 28.04.2022 il tarixli  
saylı  məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Ukraynanın“Verteks 
MMC” şirkətinin istehsalı olan Memofit (kapsul,       № 30 ) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

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

verilməsi m üm kün deyildir.

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun  xarici görünüşü, 

kapsulun tərkibi(açıq sarımtıl rəngli, içində qarışıq hissəciklər 
olan, bərkimiş kütlə) NS-də göstərilən ilə (sarımtıl rəngli, 

qarışıqsız homogen toz) uyğun deyildir.
Həmçinin, istehsalçının təqdim etdiyi məhsulun tərkibi haqqında 
sənədində  məhsulun müvafiq partiyasında  Calcium stearate və 
ya Magnesium stearate maddələrindən  məhz hansının istifadəsi 

göstərilm əlidir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti 

şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqdsədəuyğun hesab olunm ur.

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. A.Ş Türkiyə 20.06.2022 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.

VeNatura Xrom Kapsul 1 Chromium picolinate (200 mcg Chromium) - 1609 mcg Brown rice, Hydroxypropyl methyl cellulose 
(E 464) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Xrom (kapsul, 

№90) adlı məhsul xrom mikroelementinin əlavə mənbəyi 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.

Nutrolin Kapsul 2 x 10

Lactobacillus Acidophilus – 5 mg (1 × 10⁹ CFU/g), Lactobacillus 
plantarum– 5 mg (1 × 10⁹ CFU/g), Saccharomyces Boulardii – 5 mg (1 
× 10⁹ CFU/g), Lactobacillus rhamnosus - 5 mg (1 × 10⁹ CFU/g), Inulin – 

150 mg

Maltodextrine, Hydroxypropyl 
methylcellulose (E 464) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

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

məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Roxivit Şərbət 150 ml
Calcium gluconate – 400 mg, Phosphorus (Calcium phosphate) - 200 

mg, Magnesium gluconate - 150 mg, Phytinum - 100 mg, Zinc 
gluconate - 6 mg, Vitamin K2 - 50 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg

Deionized water, Fructose, Propylene 
glycol, Glycerine, Guar gum, Disodium 
EDTA, Potassium sorbate, Strawberry 

flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

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

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

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

Qrimper Tablet 2 x 15

Shiitake Mushroom Extract- 100 mg; Beta glucans- 50 mg; Echinacea 
angustifolia Root Extract-45 mg; Reishi Mushroom Extract - 10 

mg;Cordyceps sinensis Mushroom Extract- 10 mg; Grifola frondosa 
Mushroom Extract - 10 mg

Microcrystalline Cellulose, 
Maltodextrin,Polyvinylprolidone, 

Polyvinylpolyprolidone, Croscarmellose 
sodium,Fatty acid magnesium salts.

Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən QRİMPER(tablet   N 30) 

məhsul  immun 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.

Locas Tablet 2 x 15 Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum leaf dry 
extract - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Croscarmellose 
sodium, Magnesium salts of fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

Kırmızı Коrе Ginseng məhlul 150 ml Red Korean Ginseng root extract - 100 mg (Ginsenosides 40% - 40 
mg)

Water, Glycerin, Strawberry Flavor, 
Xanthan gum, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate.

Norm Bitkisel Ürünler 
Pazarlama Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi

Türkiyə 24.06.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kırmızı Коrе Ginseng (məhlul 

150 ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik 
məqsədlə tövsiyə olunan məhsul olub,  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində istifadə edilən Red Korean Ginseng bitkisi  
birkomponentli BFMQƏ-nin tərkibində istifadəsinə yol 

verilməyən bitkilər və onların emal məhsullarının siyahısına 
aiddir.

Homm vita Zerdeçal Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml Turmeric root (Curcuma longa L.,rhizoma) extract (Curcuminoids 40% - 

100 mg)- 250 mg
Water, Glycerin, Strawberry flavor, Xanthan 
gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate

Norm Bitkisel Ürünler 
Pazarlama Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi

Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Homm vita Zerdeçal (Daxilə 
qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul orqanizmin metabolik 
prosseslərini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

deyil.
Qeyd:1)İstifadə qaydası rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin

2)Məhsulun tərkibində olan bitkinin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi düzgün qeyd edilsin.

Homm vita Kara Mürver Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml Sambucus nigra fruit extract - 250 mg (Antocyanins 8%)

Water, Glycerin, Strawberry Flavor, 
Xanthan gum, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate

Norm Bitkisel Ürünler 
Pazarlama Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi

Türkiyə 29.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Homm vita Kara Mürver 

(Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

Ginkgo Biloba Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg (Ginkgoflavoglycosides 24%, 

Terpene lactones 6%)
Water, Glycerin, Strawberry flavor, Xanthan 
gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate

Norm Bitkisel Ürünler 
Pazarlama Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi

Türkiyə 29.06.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkgo Biloba (daxilə qəbul 

üçün məhlul 150 ml) adlı məhsul beyin qan dövranını 
yaxşılaşdıran vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində istifadə edilən 
"Ginkgo Biloba" bitkisi 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 birkomponentli 
BFMQƏ-nin tərkibində istifadəsinə yol verilməyən bitkilər və 

onların emal məhsullarının siyahısına aiddir.

Melamax Kapsul 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 28.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Fətullayev Elşad Mikayıl oğlunun 27.04.2022-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline 

Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd” şirkətinin istehsalı olan 
2220039 seriyalı Melamax  (Kapsul N30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

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

təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 
təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 

deyildir.
- Orta çəkisi 0.69724 q  (0.7722 - 0.9438 q); tərkibi: 0.5664 q  

(0.6615 - 0.8085 q) Uyğun deyil.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

istifadəsi 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

Vimarin Forte Tablet 2 x 15

Folic acid (Vitamin B9) - 500 mcg, Biotin (Vitamin B7) - 150 mcg, 
Copper II Sulfate (equiv to 1 mg elemental Copper) - 2.51 mg, L-
Arginine - 50 mg, Potassium Iodide (equiv to 217 mcg elemental 

Iodine) - 0.366 mg, Ferrous Fumarate (equiv to 17 mg elemental Iron) - 
51.72 mg, Calcium carbonate (equiv to 100 mg elemental Calcium) - 
250 mg, Magnesium Oxide (equiv to 150 mg elemental Magnesium) - 
250 mg, Sodium Selenite (equiv to 32.92 mcg elemental Selenium) - 

71.73 mg, Beta carotene - 2 mg, Zinc Oxide (equiv to 15 mg elemental 
Zinc) - 18.7 mg, Thiamine Hydrochloride (equiv to 2.24 mg Vitamin B1) - 

3 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 2 mg, Nicotinamide (Vitamin B3) - 20 
mg, D-Calcium Pantothenate (equiv to 5.5 mg Vitamin B5) - 6 mg, 

Pyridoxine Hydrochloride (equiv to 4.9 mg Vitamin B6) - 6 mg, 
Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 6 mcg, Ascorbic Acid (Vitamin C) - 70 
mg, D-Alpha Tocopherol Acetate (equiv to 4.6 mg Vitamin E) - 20 mg, 

Cholecalciferol (equiv to 400 IU/10 mcg Vitamin D3) - 4 mg  

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicone dioxide, 

Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

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

Uranef Kapsul 6 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 200 mg, Phaseolus 
vulgaris seed dry extract - 60 mg, Petroselinum crispum root dry extract 

- 50 mg, Trisodium citrate - 30 mg, Potassium citrate - 30 mg, 
Chamomilla recutita flower dry extract - 20 mg, Arctostaphylos uva-ursi 

leaves dry extract - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Bovine gelatin, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

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

məhsul 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən artıq 
istifadə olunmaması haqqında tövsiyə xarakterli məlumat təqdim 

olunsun. Belə ki, əks hallarda məhsulun tərkibində olan 
"Arctostaphylos uva-ursi" adlı bitki ADA (EMEA)-nın məlumatına 

əsasən böyrəklərdə qıcığlanmaya səbəb ola bilər.

Nutrifull Vitamin C Echinacea Fışıldayan tablet 1 L - ascorbic acid - 900 mg, Echinacea leaf extract - 100 mg

Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, 
Lemon aroma, Polyethylene glycol, 
Polyvinylpyrrolidone, Carotenoides, 

Sucralose, Sodium benzoate

Hekim İlaç Medikal 
Kosmetik san.ve 

Tic.LTD.ŞTİ. 
Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrifull Vitamin C Echinacea 

(fışıldayan tablet, №20) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Kalsimed Tablet 60 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs Fətullayev Elşad Mikayıl oğlu 27.04.2022 il tarixli   
020 saylı  məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin“AD 
Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd” şirkətinin istehsalı 

olan Kalsimed (tablet, № 60 ) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi m üm kün deyildir.

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, müəyyən olunmuş 

tabletlərin dezinteqrasiya müddəti (3 saat 47 dəq.)  NS-də 
göstərilən ilə (m aks. 60 dəq. 37°C  su) uyğun deyildir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti 

şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqdsədəuyğun hesab olunm ur.

Senolak Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium bifidum (40 billion/g)(equiv.to 0.612* 109) – 15.30 mg, 
Lactobacillus paracasei (300 billion/g)(equiv.to 0.481* 109 ) – 1.603 

mg, Lactobacillus rhamnosus (300 billion/g)(equiv.to 0.567* 109) – 1.89 
mg, Bifidobacterium longum (100 billion/g)(equiv.to 0.446* 109) – 4.46 
mg, Streptococcus thermophilus(200 billion/g)(equiv.to 0.305* 109) – 

1.525 mg, Inulin – 50 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Capsule (qsq. 100% Gelatin) 

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Senolak  (kapsul N20) 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. 

Alfa-es Kapsul 2 x 10 FOS - 120 mg, Inulin - 1 mg, Lactobacillus bulgaricus - 10 mg (2x10⁹ 
CFU), Streptococcus thermophilus - 10 mg (2x10⁹ CFU) Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa-es  (kapsul N20) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Sorimaks Tablet 3 x 10 L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg, Quercetin - 30 mg Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 
stearate, PVP K30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sorimaks (tablet, №30) adlı 
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

Sonefro Şərbət 120 ml

Lespedeza capitata herb dry extract - 30 mg, Zea mays silk dry extract - 
200 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 200 mg, Vaccinium 
macrocarpon fruit dry extract - 200 mg, Echinacea purpurea herb dry 
extract - 200 mg, Illicium verum fruit dry extract - 0.1 mg, Magnesium 

citrate - 30 mg

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

flavor, Xanthan gum, Sucralose, Glucose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənSonefro (Şərbət, 120 ml) adlı 

məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Non-Fosfat CC Tablet 10 x 100 Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg (500 mg)
Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 

gum, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

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

Türkiyə 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Non-Fosfat CC(tablet  N 100) 

adlı  məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. 
Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 

məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitmix Omega-3 Şərbət 150 ml

Fish oil - 1700 mg (EPA - 306 mg, DHA - 204 mg), Vitamin C (as 
Ascorbic acid) - 35 mg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 900 mcg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin D 
(Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (D-alpha tocopherol acetate) - 3 

mg

Dionized water, Sugar, Glycerol, Orange 
flavour, Citric acid, Polysorbate 80, Xhantan 

Gum, Sodium Benzoate, BHT, Sodium 
Saccharine 

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

Türkiyə 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitmix Omega-3 (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının və vitaminlərin əlavə 

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

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

Qeyd: Məhsulun tərkib hissəsində texniki səhvə yol verildiyi 
üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Ocean Vitamin D3 400 IU Sprey 20 ml Vitamin D (Cholecalciferol, 1.000.000 IU/g) – 0.4 mg (Vitamin D3 - 10 
mcg) Olive oil Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Vitamin D3 400 IU 

(məhlul, 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.

Folikulon Kapsul 3 x 10 Folic acid - 400 mcg Magnesium salts of fatty acids, 
Maltodextrin, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

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

TrideKal / TrideCal Şərbət 150 ml
Calcium carbonate - 65 mg (25 mg Calcium), Magnesium carbonate - 
69.38 mg (20 mg Magnesium), Cholecalciferol - 2.5 mcg, Zinc oxide - 

3.74 mg (3 mg Zinc)

Deionized water, Citric acid monohydrate, 
Potassium sorbate, Xanthan gum, Orange 

flavor, Sucralose, Glucose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 29.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər


          “LİF.E İnterneyşnl Kompani MMC” şirkətinin 27.04.2022-ci 
il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aspar 
İlaç, Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan TR 

00307 seriyalı TrideKal / TrideCal (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

olundu ki, məhlulun ph-ı 8.449 normativ sənədlərin 
göstəricilərinə əsasən (2.7 -- 8.0) uyğun deyildir.

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

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi 

məqsədəuyğun hesab olunm ur.



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

Luzaktol Kapsul 3 x 10 Lutein – 10 mg, Zeaxanthin – 3 mg, Riboflavin - 6 mg, Pyridoxine 
Hydrochloride - 6 mg, Retinyl Palmitate - 3 mg  Cornstarch, gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Luzaktol (kapsul №30) adlı 
məhsul gözün görmə qabilyətini 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.



Furiya Şərbət 150 ml

Papaya fruits juice- 920 mg;Foeniculum vulgare fruit's infusion- 800 
mg; Enzyme mixture(amilase 1,33 mg; lipase- 0,166 mg, pepsin -0,166 
mg, protease- 0,33 mg)-2 mg; Bromelain 2500 GDU/g- 0,83 mg Papain 

2,5 FIP İU/mg-  0,83 mg.

Deonized water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Rasperry 

flavour, Guar gum, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Furiya (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul həzm prosesinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Epifos Şərbət 150 ml

Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 330 mg, Phospholipids - 50 mg, 
Phosphatidylserine - 100 mg, L- Glutamine - 150 mg, L-Arginine 

aspartate - 500 mg, Choline chloride - 150 mg, L-Leucine - 50 mg, L-
Threonine - 50 mg, L-Methionine - 50 mg, L-Isoleucine - 50 mg

Deionized water, Rasperry flavour, Guar 
gum, Citric acid, Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim 

edilmiş tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

Vekarmol Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 150 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 200 IU, 
Magnesium citrate - 60 mg, Zinc citrate - 1 mg

Deionized water, Propylene glycol, 
Glycerin, Guar gum, Fructose, Disodium 
EDTA, Potassium sorbate, Strawberry 

flavour

Evren İlaç Koz.San ve Tic 
Ltd. Şti Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

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

Ferovit Bio Special Kapsul 3 x 10

Liposomal iron (iron (III) diphosphate, corn starch, sunflower lecithin) – 
333 mg (28 mg of iron), Ascorbic acid powder - 40 mg, Vitamin B12 
0.1% (cyanocobalamine 0.1%) – 2.5 mg (eqv. 2.5 mcg), Pyridoxine 

hydrochloride – 1.4 mg, Folic acid – 0.4 mg

Palm oil refined, Coconut oil, Soy lecithin, 
Yellow wax, Soybean oil refined, Capsule 

shell (Gelatin, Glicerol, Iron oxide red 
(E172), Candurin orange amber (E172 + 

E555))

Pharmaceutical Production 
Company HASCO-LEK 

S.A. 
Polşa 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferovit bio special (kapsul 
№30) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Corol-D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50000 IU) (25 drops/3333 IU) Sunflower oil Tocura İlaç Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml ) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Magnebest Kapsul 2 x 15 Magnesium (as Magnesium hydroxide) - 60 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, White capsule 

(Gelatin, Titanium dioxide)

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnebest (kapsul №30) adlı 
məhsul B6 vitamini və Maqnezium mineralının əlavə mənbəyi 

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

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

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

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 

(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!



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

Sibtakol Tablet 3 x 10

Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca 74 mg), Calcium Phosphate 
(Dibasic) dehydrate - 860 mg (as elemental Ca 200 mg; as elemental P 

155 mg), Magnesium hydroxide - 150 mg (as elemental Mg 62 mg), 
Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn 10 

mg), Copper Gluconate - 10.7 mg (as elemental Cu 1.5 mg), 
Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl 
pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide, Talc, 
Polyethylene glycol, Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

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

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

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 

(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!

Laxaprim Kapsul 3 x 10

Cichorium intybus L.radix dr extract with a content of 60% of inulin (90 
mg) - 150 mg, Senna alexandrina folium dry extract with 10% senozide 
B (10 mg) - 100 mg, Rhamnus purshiana cortex dry extract containing 

40% cascarosides (5 mg) - 12.5 mg, Cinchona pubescens bark dry 
extract - 20 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Talc, 
Magnesium stearate MM Vitapharm-Com MMC Moldova 06.06.2022 Müsbət

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

adlı məhsul bağırsağın 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.

Miroksera Şərbət 100 ml
Thymus vulgaris herb dry extract (3-4:1)- 1200 mg, Pimpinella anisum 
fruit dry extract (5:1)- 1000 mg, Tilia cordata , Tilia platyphyllos flos dry 
extract (4:1)- 500 mg, Althaea officinalis root dry extract(4:1) - 400 mg 

Purified water,Potassium sorbate,White 
crystalline sugar (from sugar beets,second 

category),Citric acid
MM Vitapharm-Com MMC Moldova 06.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Miroksera(şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul tənəffüs orqanların 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1) Məhsulun üzərində"bəlğəmgətirici vasitə" yazısı ləğv 
olunsun;

         2)Ərizəçinin 21.06.2022 il tarixli müraciətinə əsasən 
tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

İmmunoart Kapsul 3 x 10

Beta-glucan ((Saccharomyces cerevisiae) beta -glucan 70% - 180 mg) - 
126 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 69.7 mg) - 10 mg, Vitamin E (as DL-
alpha-tocopherol acetate 50% powder - 43.956 mg) - 20 mg, Selenium 

(L-Selenomethionine 2000 mcg/g powder - 10 mg) - 20 mcg

Corn starch, Microcrystalline cellulose, Talc, 
Magnesium stearate, Gelatin MM Vitapharm-Com MMC Moldova 08.06.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Tiroxil™ 4.0 Tablet 2 x 15 Myo-inositol - 600 mg, L-Selenomethionine - 0.4 mg (eq. to Selenium-2 
mcg), Sodium selenite - 0.18 mg (eq. to Selenium-81 mcg)

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 
Magnesium salts of fatty acids

Nutrilinea s.r.l (Lo.Li. 
Pharma International S.r.l. 

üçün)
İtaliya 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiroxil™ 4.0  (tablet N30) adlı 

məhsul mio-inozitol və selenin əlavə mənbəyi 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.

Guten D3 Sprey 20 m Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU) Olive oil, Vitamin E
Reform Pharma İlaç Kimya 

Gida Kozmetik Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Guten D3 (daxilə qəbul üçün 
məhlul-sprey, 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

Panakar Tablet 3 x 10 Potassium citrate - 350 mg, Magnesium citrate - 400 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium stearate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panakar (tablet №60) adlı 
məhsul K və Mg minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



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

Novanefron Tablet 2 x 15

Ortosiphon stamineus leaf extract - 80 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
extract - 80 mg, Zea mays stigma extract - 80 mg, Vaccinium 

oxycoccos fruit extract - 80 mg, Taraxacum officinale root extract - 40 
mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 40 mg, Equisetum arvense stem 

extract - 40 mg, Magnesium citrate - 30 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 
Vegetable grade stearic acid, Vegetable 

grade magnesium stearate, Enteric coating 
system (Ethyl cellulose, 

Hydroxypropylmethyl cellulose, Glycerine 
pheur vegetable grade, Medium chain 
triglycerides, Oleic acid, Ammonium 

hydroxide, Sodium alginate, Purified stearic 
acid)

SIA "Primea" Latviya 06.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Kentavit D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, Butylated hydroxyanisole (BHA)

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB 
MMC (Azərbaycan 

Respublikası) 

Türkiyə 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kentavit D3 (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 

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

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

Lonpasin Kapsul 2 x 15 Aloe vera leaf extract - 200 mg, Rheum rhabarbarum root extract - 50 
mg, Frangula alnus bark extract - 50 mg

Gelatin, Rice flour, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide SIA "Primea" Latviya 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lonpasin (kapsul № 30) adlı 
məhsul həzm sisteminin faəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Suvastin Kapsul 2 x 15

Pancreatin (Lipase 6750 Ph.Eur; Amylase 6300 Ph.Eur; Protease 450 
Ph.Eur ) – 150 mg, Papain (100 Tirosin Unit/mg) – 100 mg, Bromelain 

(1200 GDU/g) – 100 mg, Pepsin (2000 Ph.Eur. units/g) – 10 mg, 
Trypsin/Chymotrypsin mix (>2600 USP-u/mg Trypsin />450 USP-u/mg 

Chymotripsin) – 5 mg

Capsul shell (Hypromellose, Pectin, Purified 
Water, Microcrystalline Cellulose, 

Magnesium Stearate, Silocon Dioxide
SIA "Primea" Latviya 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Suvastin (kapsul № 30) adlı 
məhsul  həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Ornafer Tablet 2 x 15
Ferrous gluconate - 175.4 mg (iron 20 mg), Vitamin C (ascorbic acid) - 
80 mg, Copper gluconate  - 700 mcg (copper 96 mcg), Folic acid - 350 

mcg, Vitamin B12 - 9 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, 
Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, 
Vegetable Grade Magnesium Stearate, 

Vegetable Grade stearic acid, Ethyl 
Cellulose, Hydroxypropilmethylcellulose, 
Glycerin pheur Vegetable Grade, Medium 

Chain Triglycerides, Oleic Acid, Ammonium 
Hydroxide, Sodium Alginate, Purified 

Stearic Acid

Primea Limited Latviya 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornafer (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Sfinqolin Kapsul 2 x 10 Cytidine-5 Monophosphate - 100 mg, Uridine-5 Monophosphate - 100 
mg, Vitamin B9 (Folic acid) – 50 mcg  

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin capsule

Pharma Standart İlaç 
Medikal Koz.Gıda.San.Tic. 

Limited Şirketi
Türkiyə 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sfinqolin (kapsul № 20) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Aminolabs Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 40 mg, L-Lysine hydrochloride - 3.55 
mg, L-Leucine - 2.85 mg, Glycine - 2 mg, L-Methionine - 1.84 mg, L-
Valine - 1.34 mg, L-İsoleucine - 1.8 mg, L-Alanine - 1 mg, L-Aspartic 

acid - 1 mg, L-Glutamic acid - 1 mg, L-Serine - 1 mg

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

Raspberry flavor, Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

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

Maltodextrin, Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Orange flavor

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adeves (toz, saşedə № 30) 

adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 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.

Osteosan Şərbət 150 ml
Calcium citrate (eq.to 175.3 mg elemental Calcium) - 500 mg, 

Magnesium sulphate (eq.to 43.76 mg elemental Magnesium) - 100 mg, 
Zinc sulphate - 10 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 3.6 mcg

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

Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteosan (Şərbət, 150 ml) 

adlı məhsul kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



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

Urolux Tablet 3 x 10

Vaccinium oxycoccus fruit dry extract - 80 mg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 150 mg, Vitamin E (D-alpha-tocopherol) - 25 mg, Bearberry 

(Arctostaphylos uva ursi) leaf dry extract - 10 mg, Urtica Dioica leaf dry 
extract - 25 mg, Bromelain - 25 mg

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

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

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

Qeyd:Tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Alfalen Tablet 3 x 10
Alpha lipoic acid - 150 mg, Astaxanthin - 4 mg, Selenium (as Sodium 

selenite) - 50 mcg, Vitamin E (as D-Tocopherol acetate) - 15 mg, 
Cynara scolumus leaves dry extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, PVP, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 30.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Bifilak Kapsul 3 x 10
Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium 

longum - 5 billion CFU, Saccharomyces boulardii - 125 mg, Inulin - 75 
mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg

Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

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

Ade-Glutal Kapsul 2 x 15 Ademetionine - 100 mg, Alpha lipoic acid - 200 mg, Glutathione - 200 
mg, Vitamin E (dl-alpha toocpherol acetate) - 20 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ade-Glutal (kapsul N30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

Gepafos Kapsul 2 x 15
Ornithine – 200 mg, Artichoke (Cynara scolymus L. fresh leaves dry 

extract) – 150 mg, Phospholipids – 30 mg, Sylimarin – 70 mg, 
Glycyrrhizic acid – 30 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silicon dioxide, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Gepaltion Kapsul 2 x 15 Ornithine - 200 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Glutathione - 200 mg, 
Vitamin E (dl-alpha toocpherol acetate) - 20 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gepaltion (kapsul N30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

Riomez Kapsul 2 x 15
Pancreatin - 200 mg (8000 IU), Protease - 100 mg (4800 IU), Amylase - 

100 mg (2800 IU), Lipase - 50 mg (200 IU), Papain - 50 mg (110 IU), 
Pepsin - 50 mg (3500 IU)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 01.06.2022 Müsbət

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

Spirulina Kapsul 1 Spirulina thallus powder - 464 mg Hydroxy propyl methyl cellulose
Anti Naturel Besin ve 

Bitkisel Destek Ürünleri 
San. ve Tic.

Türkiyə 16.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spirulina (kapsul, № 150) 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:1)İstifadə qaydası rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

2)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə 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” na uyğun tərtib 

edilsin.



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

Optifol Tablet 1 Folic acid - 400 mcg

Magnesium stearate (E572), Silicone 
dioxide (E551), Microcrystaline cellulose 

(E460), Flavor (Acerola (Malpighia glabra) 
fructus) 

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Optifol (tablet №120) 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.

İmmun Aktiv Denk toz 1
Vitamin C - 260 mg, Acerola powder (Vitamin C - 40 mg) - 235.290 mg, 

Zinc oxide (Zinc - 10 mg) - 12.447 mg, L - histidine - 50 mg, Sodium 
selenate ( Selenium - 50 mcg) - 0.122 mg

Sorbitol, Raspberry flavour, Magnesium 
salts from fatty acids, Tricalcium phosphate, 

Sucralose, Neohesperidin 

Sunlife Produktions und 
Vertriebsgesellschaft mbh Almaniya 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun Aktiv Denk (saşe, 
№20) adlı məhsul  orqanizmin immun sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Jaguar Kapsul 1 x 10 DDL Medikal İlaç İthalat Ve 
İhracat Ltd. Şti Türkiyə 03.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

       Fiziki şəxs Əkbərov Ratiq Əkbər oğlunun 25.04.2022 il 
tarixli  saylı  məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin 

“DDL Medikal İlaç İthalat Ve İhracat Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı 
olan Jaguar  (kapsul, №  10) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 

aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi m üm kün deyildir.

Belə ki, məhsulun ilkin qablaşmasında(blisterdə) məhsulun adı 
göstrilməyib və ekspertizaya təqdim  olunan kapsulların məhz 

yuxarıda adı göstərilən m əhsula aid olm ası şübhə yaradır.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti 

şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqdsədəuyğun hesab olunm ur.

Vitam 1000 Fışıldayan tablet 20 L-ascorbic acid - 1000 mg

Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, 
Orange aroma, Polyethylene glycol, 
Polyvinylpyrrolidone, Carotenoides, 

Sucralose, Sodium benzoate

Hekim İlaç Medikal 
Kosmetik san.ve 

Tic.LTD.ŞTİ. 
Türkiyə 23.06.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitam 1000 (fışıldayan tablet, 

№20) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət 
Qeydiyyatı Reyestrində tərkibi və istifadə göstərişləri ilə dozaları 

eyni olan Additiva® Vitamin C limon adlı dərman vasitəsi 
mövcuddur. Bu da “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 
”Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli 360-

VQD nömrəli Q anununa əsasən yolverilm əzdir.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, BFMQƏ-lərdə Vitamin C-nin maksimal 
gündəlik istehlak dozası 900 mq-dır. Məhsul gündə 1/2 tablet 
tövsiyə olunsa da, yuxarıda sadalananlara əsasən bu məhsula 

dair müsbət rəy verməyimiz qeyri-mümkündür.

Legam Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ML L-carnitine - 1000 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionize water
Zeyus Gida Takvieleri 

Karışım Ürünleri Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

məhlul, 150 ml) adlı məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 
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.

NutriFull Selenium-110 Tablet 1 Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg
Microcrystalline cellulose, Lactose 

monohydrate, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NutriFull Selenium-110 

(kapsul, №60) adlı məhsul selen elementinin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

NutriFull Zinc-25 Tablet 1 Zinc (as Zinc picolinate) – 25 mg 
Microcrystalline cellulose, Lactose 

Monohydrate, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

DDL Medikal İlaç İthalat Ve 
İhracat Ltd. Şti Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NutriFull Zinc-25 (tablet №30) 
adlı məhsul sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Erabes Kapsul 2 x 15
Ferrous Gluconate (equiv to 27.26 mg elemental Iron) - 235 mg, Folic 
Acid (Vitamin B9) – 0.35 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B12) – 0.004 

mg, Ascorbic Acid (Vitamin C) - 60 mg

Maltodextrin, Silicon Dioxide, Magnesium 
Stearate 

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multikid De Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 1.25 mg (50000 IU) Olive oil, Butylated hydroxytoluene

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

İlaç San.Tic.A.Ş üçün)
Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

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

Glitoren Kapsul 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 24.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Fətullayev Elşad Mikayıl oğlunun 25.04.2022-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline 

Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd” şirkətinin istehsalı olan 
2220022 seriyalı Glitoren (kapsul N30) adlı məhsulun dərman 

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

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir.

-Orta çəkisi: 0.4199q ( 0.550q ± 10% ) ( 0.495 - 0.605q)  tərkibi: 
0.3451q 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 m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Betanoza Kapsul 3 x 10

Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 150 mg, Betula pendula leaf 
dry extract- 30 mg, Calendula officinalis flower dry extract-  18 mg, 

Juniperus communis fruit dry extract - 30 mg, D-mannose - 100 mg, 
Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 18 mg

Gelatin, Corn starch, Sodium metabisulfite 
Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betanoza (kapsul №    30) 
adlı  məhsul siidk-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nonpar Şərbət 100 ml

Tanacetum vulgare flower liquid extract – 11,5 ml;Rhamnus 
catharticacrust liquid extract – 6,9 ml;Achillea millefolium herb liquid 

extract – 4,6 ml;Cucurbita pepo seed liquid extract – 4,6 ml;Syzygium 
aromaticum bud liquid extract – 4,6 ml;Centaurium umbellatum herb 
liquid extract – 4,6 ml;Ceratonia siliqua fruit liquid extract – 4,6 ml; 

Zingiber officinale rhizoma liquid extract – 4,6 ml.

distilled water; sucrose; citric acid(E330); 
pectin(E440); sodium 

benzoate(E211);glycerin(E422).


Herba Flora MMC Azərbaycan 23.06.2022 Müsbət

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

zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Qeyd:İstifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq qeyd olunsun.

Travi-lux Şərbət 100 ml Tussilago farfara leaf dry extract - 200 mg, İnula helenium root dry 
extract - 72 mg, Thymus vulgaris herb dry extract - 37.5 mg.

Purified water, Fructose, Citric acid, Sodium 
benzoate İŞT Farmakom MMC Ukrayna 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travi-lux (şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul  tənəffüs orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi 
ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pulmonex Plus Şərbət 100 ml Tussilago farfara leaf dry extract- 200 mg; İnula helenium root dry 
extract- 72 mg; Thymus vulgaris herb dry extract- 37,5 mg.

Purified water, Fructose, Citric acid, Sodium 
benzoate İŞT Farmakom MMC Ukrayna 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmonex Plus(şərbət, 100 

ml) adlı  məhsul  tənəffüs orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Women Perfecto Tablet 1

Punica granatum fruit dry extract - 150 mg, Linum usitatissimum seed 
dry extract - 120 mg, Vites agnus castus fruit powder - 300 mg, 

Angelica sinensis root dry extract - 200 mg, Glycyrrhiza glabra root dry 
extract - 200 mg, Bupleurum aureum root dry extract - 200 mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium 
stearate, Poly vinyl pirrolidone K30, Silicon 

dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Women Perfecto (tablet № 

60) adlı məhsul qadınlarda hormonal balansı 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

b)Məhsulun tərkibinin qablaşma və Azərbaycan dilində təlimatda 
istifadə qaydasına uyğun olaraq 1 tabletdə göstərilməsi tövsiyə 

olunur.

Sameks Kapsul 3 x 10 Succinic acid - 200 mg, L-tryptophan - 200 mg, Vitamin B16 (as 
Dimethylglycine hydrochloride) - 100 mg, Lycopene - 5 mg

Calcium stearate, Lactose, Natural bovine 
gelatin

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

Şti.
Türkiyə 31.05.2022 Müsbət

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

məhsul fiziki və zehni 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Hepatic Tablet 2 x 15 Ademetionine - 100 mg, Lipoic acid- 125 mg, Glutathione - 125 mg, 
Silymarin - 70 mg

Sorbitol, Magnesium stearate, Lactose, 
Starch, Calcium carbonate, Stearic acid, 
Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene glycol, 

Silicon dioxide,  Talc, Food colorant

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatic (tablet № 30) adlı 
məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

İmuxen məhlul 120 ml
Beta Glucan - 125 mg, Vitamin C (as ascorbic acid) - 90 mg, Vitamin E 
(DL alpha tocopheryl acetate) - 35 mg, Selenium (as Sodium Selenite) - 

125 mcg, Zinc sulphate – 21 mg

Deionized water, Sweetener, Orange flavor, 
Potassium sorbate, Sunset yellow FCF.

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 22.06.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

  “Yunimed MMC” tərəfindən 25.04.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti” şirkətinin istehsalı olan 2022028 seriyalı İmuxen 
(məhlul 120 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda 
bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
pH: 3.23 (3.6 -- 6.0) NS-ə əsasən uyğun deyildir

Sıxlıq: 1.0223q/ml (1.112 --1.152q/ml) NS-ə əsasən uyğun 
deyildir

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

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

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Sedakar Tablet 3 X 10
Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root dry 
extract - 100 mg, Magnesium sulfat heptahydrate - 150 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Maltodextrin, Magnesium salts of fatty 
acids, Tri calcium phosphate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

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

Nefrolit Tablet 30

Parsley(Petroselinum crispum) seed dry extract- 86.2 mg , Common 
bean (Phaseolus vulgaris) pericrpium dry extract - 78 mg, Silver 

bich(Betula pendula) leaf dry extract- 86.2 mg, Common myrtle( Myrtus 
communis) fruit dry extract - 26 mg, Potassium citrate - 30 mg(eqv. to 

3,9 mg Potassium), Sodium citrate - 30 mg (eqv. to 8 mg Sodium).

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 31.05.2022 Müsbət

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

məhsul sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ 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

Ferratonal Tablet 30
Iron fumarate (Iron - 40 mg) - 125 mg, Folic acid - 0.3 mg, 

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 0.003 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 
80 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

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

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

deyil.

Omelit Yumşaq kapsul 3 x 10 Omega-3 polyunsaturated fatty acids - 800 mg, Docosahexaenoic acid 
(DHA) - 480 mg,  Eicosapentaenoic acid (EPA) - 280 mg

Gelatine, Glycerine (vegetable based), 
Deonized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Valused Tablet 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf 
dry extract - 125 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 

Hypericum perforatum herb dry extract - 80 mg, Magnesium sulphate - 
75 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 mg, Melatonin - 1 

mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

Tenzim Kapsul 4 x 10
Papain - 90 FIP units, Pancreatin - 345 FIP units, Bromelain - 225 FIP 
units, Rutoside trihydrate - 50 mg, Lipase - 34 FIP units, Trypsin - 360 

FIP units, Chymotrypsin - 300 FIP units, Amylase - 50 FIP units

Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Hypromellose, Pectin Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 25.05.2022 Müsbət

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

məhsul həzm 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 istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Zekovit Daxilə qəbul üçün 
damcı 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

Tridrop Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 15000 IU

Glycerol (E 422), Potassium sorbate (E 
202), Sodium benzoate (E 211), Citric acid 

(E 330), Purified water
Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tridrop  (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) ) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Pro Proto Burun üçün damcı 20 ml Tobias Wellness Hindistan Xitam verilən 
müraciətlər

   Bildiririk ki, Hindistanın “Tobias Wellness” şirkətinin istehsalı 
olan Pro Proto (20ml burun üçün damcı) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

keçirilmiş müvafiq ekspertizanın nəticəsinə əsasən təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilm əsi m üm kün deyil.


Belə ki, istehsalçının “http://www.tobiaswellness.com/” adlı 

rəsmi internet səhifəsində adı çəkilən məhsul haqqında heç bir 
məlumat tapılmadı; təqdim etdiyiniz məhsula dair sənəd 

toplusunda tibbi vasitələrə dair CE sertifikat mövcud deyil; eyni 
tərkibli tibbi vasitələr tərəfim izdən aşkar olunm adı.




Kolibioks Kapsul 3 x 10

Bifidobacterium bifidum - 0.25 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium longum - 
0.25 x 10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus -  0.5 x 10⁹ CFU, 

Lactobacillus rhamnosus - 0.5 x 10⁹ CFU, Lactobacillus plantarum - 
0.25 x 10⁹ CFU, Streptococcus thermophillus - 0.25 x 10⁹ CFU, 

Saccharomyces boulardii - 0.25 x 10⁹ CFU, Inulin - 200 mg, Papain - 25 
mg

Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasının fəaliyyətini yaxşılaşdımaq 
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

Swiss Energy Beautyvit Kapsul 30

Vitamin С (as Ascorbic acid) -  180 mg, Coenzyme Q10 (as 
Ubidocarenone) – 10 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 15 mg, Vitamin E (as 

Vitamin Е Acetate) – 10 mg, Vitamin A (Retinyl Acetate) – 1.3 mg, 
Biotin (as D-Biotin) - 150 mcg, Selenium (as Sodium Selenite) - З0 mcg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, 
Microcrystalline Cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-KЗ0, Com Starch & Lac
Gelpell AG İsveçrə 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Beautyvit 
(kapsul №30) adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların struktur 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Simonel Tablet 3 x 10
Vitex Agnus castus (Agnuside≥0.5 %) dried fruits powder - 200 mg, 

Passion flower(Passiflora incarnata)herb dry extract (Vitexine≥0.5 %) - 
70 mg, Soybean(Glycine max) extract (Isoflavone≥40%) - 30 mg 

Calcium phosphate dibasic, Silicone oxide Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 11.06.2022 Müsbət

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

məhsul qadınların sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Enzilife Kapsul 3 x 10 Pancreatin - 150 mg, Bromelain - 100 mg, Papain - 30 mg Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

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

məhsul həzm sistemininin 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.

Androlife Kapsul 6 x 10

L-arginine - 750 mg, Eurycoma Longifolia Root Powder (Tongkat ali) - 
180 mg, L-carnitine - 240 mg, Lycopene - 21.5 mg, Vitamin E (as 

Tocopherol acetate) - 90 mg, Panax ginseng root dry extract - 50 mg, 
Lepidium Meyenii root extract - 210 mg, Fenugreek (Trigonella foenum-

graceum seed extract) - 180 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Androlife (kapsul, № 60) adlı 
məhsul kişilərdə cinsi zəiflik 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.

Hedalin kids Şərbət 120 ml 

Tilia cordata flower dry extract- 190 mg; Althea officinalis root dry 
extract- 150 mg;Thymus vulgaris herb dry extract- 130 mg; Matricaria 

chamomilla flowers dry extract- 110 mg; Citrus aurantium peel dry 
extract- 100 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate,  Sorbitol, 
Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hedalin kids(şərbət,  120 ml) 
adlı  məhsul  tənəffus orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Foldiferin Kapsul 3 x 10 Iron II gluconate - 318 mg (eq. to 39.5 mg iron), Folic acid - 400 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg Corn starch, Natural gelatin (capsule shell) Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foldiferin (kapsul, № 30) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İmunoglukan P4H Kapsul 4 x 10
Imunoglukan® (Polysaccharide Active Complex consist in beta (1,3/1,6)-
D-glucan) - 100 mg, Calcium-L ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg ) - 

121 mg

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

Colour: E171, E141ii)
Pleuran S.r.O Slovakiya 25.05.2022 Müsbət

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

Astera Tablet 3 X 10

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 300 mg, Alpha Lipoic acid - 
50 mg, Shiitake mushroom (Lentinula edodes) body dry extract - 10 
mg, Reishi mushroom (Ganoderma lucidum) body extract - 5 mg, 

Selenium (as Sodium selenate 0.12 mg) - 50 mcg, Vitamin E (as DL-
alpha-tocopheryl acetate 50 % 200 mg) - 100 IU

Cellulose (E 460), Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate (E 341), Opadry II Yellow 

85F32410, Croscarmellose sodium (E 468), 
Magnesium stearate (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Revelact Daxilə qəbul üçün 
məhlul 5.5 ml 

Cap composition: Lactobacillus reuteri Lr-92 - live cells not less than 4 
billion CFU. Single-dose bottle composition: Fiberaid™AG (Larch 

arabinogalactan content - 275 mg) - 305.58 mg

Cap composition: Maltodextrin, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty acids. 

Single-dose bottle composition: Fructose, 
Concentrated mango juice, Malic acid, 

Potassium sorbate, Mango flavour, 
Demineralized water

Erbozeta S.p.A (Vefa İlaç 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti) San-Marino 26.05.2022 Müsbət

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

məhlul № 5.5 ml x 8) 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.

Swiss Energy Natural Sage Sorma Pastil 12

Salvia officinalis soft extract- 37 mg, soft extracts of 20 plant raw 
materials( Matricaria chamomilla flowers, Calendula officinalis flowers, 
Primula veris flowers, Centaurea cyanus flowers with calyx, Verbascum 

phlomoides flowers, Malva silvestris flowers, Achillea millefolium 
flowers, Sambucus nigra flowers, Tilia cordata flowers; Mentha piperita 

leaves, Plantago lanceloata leaves, Rubus fruticosus leaves , Salvia 
officinalis leaves, Melissa officinalis leaves, Eucalyptus globulus 

leaves; Thymus vulgaris herb, Cetraria islandica moss, Glycyrrhiza 
glabra roots; Anisum stellatum fruits , Foeniculum vulgare  fruits) – 8,9 

mg.

sugar, glycose syrup, citric acid, balm mint 
extract 

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG İsveçrə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Natural 
Sage(sorma pastil, № 12) adlı  məhsul yuxarı tənəffüs 

orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Swiss Energy Finest Bee Honey Sorma Pastil 12

Honey-88 mg, soft extracts of 20 plant raw materials( Matricaria 
chamomilla flowers, Calendula officinalis flowers, Primula veris flowers, 
Centaurea cyanus flowers with calyx, Verbascum phlomoides flowers, 
Malva silvestris flowers, Achillea millefolium flowers, Sambucus nigra 

flowers, Tilia cordata flowers; Mentha piperita leaves, Plantago 
lanceloata leaves, Rubus fruticosus leaves , Salvia officinalis leaves, 

Melissa officinalis leaves, Eucalyptus globulus leaves; Thymus vulgaris 
herb, Cetraria islandica moss, Glycyrrhiza glabra roots; Anisum 

stellatum fruits , Foeniculum vulgare  fruits) – 25 mg.

sugar, glycose syrup,  sulphite ammonia 
caramel, citric acid

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG İsveçrə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Finest Bee 

Honey(sorma pastil, № 12) adlı  məhsul yuxarı tənəffüs 
orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

Mulikan Şərbət 150 ml
Beta glucane - 120 mg, Vitamin C( Ascorbic Acid) - 30 mg, Propolis- 

100 mg; Zinc sulfate- 5 mg;  Selenium(as Sodium selenite) - 10 mcg; L 
Arginine- 100 mg; L-Glutamine-  50 mg.

Deionized water, Potassium sorbate, 
Xanthan gum,Citric acid, Raspberry Flavor, 

Sodium benzoate, Sucralose.

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 07.06.2022 Müsbət

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

Swiss Energy Eucalyptus & 
Menthol Sorma Pastil 12

Honey-38 mg, soft extracts of 20 plant raw materials( Matricaria 
chamomilla flowers, Calendula officinalis flowers, Primula veris flowers, 
Centaurea cyanus flowers with calyx, Verbascum phlomoides flowers, 
Malva silvestris flowers, Achillea millefolium flowers, Sambucus nigra 

flowers, Tilia cordata flowers; Mentha piperita leaves, Plantago 
lanceloata leaves, Rubus fruticosus leaves , Salvia officinalis leaves, 

Melissa officinalis leaves, Eucalyptus globulus leaves; Thymus vulgaris 
herb, Cetraria islandica moss, Glycyrrhiza glabra roots; Anisum 

stellatum fruits , Foeniculum vulgare  fruits) – 4,1mg.

sugar, glycose syrup,menthol, natural 
flavoring, nettle-spinach extract, mint oil, 

eukalyptus oil

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG İsveçrə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Eucalyptus & 

Menthol(sorma pastil, № 12) adlı  məhsul yuxarı tənəffüs 
orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

Zabiter toz 10 x 3.6 q

LA-5® on Maltodextrins support, Lactobacillus acidophilus - 1 bln, BB-
12 ® on support of maltodextrin, Bifidobacterium - 1 bln. Streptococcus 

thermophilus SP4 on maltodextrins support - 1 bln, 
Fructooligocaccharides - 1000 mg,  Maltodextrins - 260 mg, Zinc (as 

Zinc gluconate) - 6.25 mg.

Fructose, Aroma, Sucralose (E955) BioDue S.p.A (Difass 
International S.p.A. üçün) İtaliya 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zabiter (toz, saşe № 10) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən və immun sistemin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

deyil.
Qeyd1:Ərizəçinin 14.06.2022 il tarixli müraciətinə əsasən 

tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə tərkibdə düzəliş oldunduğu 
üçün tarix və nöm rə saxlanılm aqla dəyişdirilir.

Qeyd2:Ərizəçinin 21.06.2022 il tarixli müraciətinə əsasən 
tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istehsalçı adı, ünvanı, 

istehsal və son istifadə tarixləri" bəndlərində düzəliş oldunduğu 
üçün tarix və nömrə saxlanılmaqla dəyişdirilir.



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

Soltux Daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml

Zinc (as Zinc citrate) - 3 mg, Ivy hydroalcoholic f.e. D/E 1:1(Hedera 
helix L. leaves) - 175 mg, Adhatoda  d.e.tit.to 0.7% in alkaloids 

(Adhatoda vasica Nees leaves)- 71 mg, Drosera ramentacea s.e. D/E 
4:1 ( Drosera ramentacea  Burch ex DC  aerial parts)- 50 mg, Thyme 
d.e. D/E 4:1 (Thymus vulgaris L. leaves) - 75 mg, Grindelia  d.e. D/E 
4:1 (Grindelia robusta  Nutt. flowering tops) - 50 mg,  Red poppy d.e. 

D/E 4:1 (Papaver rhoeas L. flower) - 50 mg, Liquorice d.e. tit to 10% in 
glycyrrhizic acid(Glycyrrhiza glabra L. root) - 40 mg, Acerola  

concentrated juice (Malpighia glabra L. fruit) - 128 mg

Water, Fructose and glucose syrup, 
Eucalyptus honey, Sucrose, Glycerol, 

Maltodextrin,  Potassium sorbate (E202), 
Sodium lactate (E325), Citric acid (E330), 
Black currant concentrated juice, Ascorbic 

acid(E300)

BioDue Spa (Difass 
International S.r.l. üçün) İtaliya 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Soltux (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 200 ml) adlı məhsul   bəlğəmi durulaşdırıb, tənəffüs 

yollarından asanlıqla xaric olması və immunitetin 
möhkəmləndirilməsi 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:Ərizəçinin 14.06.2022 il tarixli müraciətinə əsasən tərkibdə 
texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti 

ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

MenoMax Kapsul 3 x 10

Soybean isoflavones – 140 mg, Soybean oil – 30 mg, Lecithin – 12 mg, 
Soya proteins – 120 mg, Soybean protein fiber- 35 mg, 

Oligosaccharides – 25 mg, Alpha-Tocopheryl Acetate – 50 mg, Folic 
acid – 600 mcg

Cornstarch, Natural gelatin capsules Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MenoMax (kapsul № 30) adlı 
məhsul  qadın orqanizmini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Swiss Energy Activelife Kapsul 1

Vitamin А (as Retinyl acetate) – 1000 IU (300 mcg), Vitamin С (as 
Ascorbic acid) – 110 mg,  Vitamin D (as Cholecalciferol) – 400 IU (10 

mcg), Vitamin Е (as D1-a-tocopheryl acetate) – 18 IU (12 mg), Vitamin 
К2 (as Menaquinone-7) – 25 mcg, Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) – 1.5 mg,  Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.7 mg,  Niacin 
(as Nicotinic acid) – 20 mg,  Vitamin В6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 

2 mg,  Folic acid – 400 mcg,  Vitamin В12 (as Cyanocobalamin) – 6 
mcg, Biotin (as D-Biotin) – 50 mcg, Pantothenic Acid (as D-Calcium 

pantothenate) – 10 mg, Calcium (as Calcium carbonate) – 87 mg, lron 
(as Ferrous fumarate) – 2.8 mg, Phosphorus (as Calcium hydrogen 

phosphate) – 10 mg, lodine (as Potassium iodide) – 15 mcg,  
Magnesium (as Magnesium oxide) – 40 mg, Zinc (as Zinc oxide) – 2 
mg, Selenium (as Sodium selenite) – 5.5 mcg, Copper (as Соррег 

Gluconate) – 0.5 mg, Manganase (as Manganase Sulfate)  – 0.5 mg, 
Chromium (as Chromium picolinate)  – 4 mcg, Molybdenum (as 

Sodium molybdate) – 5 mcg  Potassium (as Potassium chloride) – 30 

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-K30, Corn Starch, Lac
Gelpell AG İsveçrə 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Activelife 

(kapsul №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Coeno Q10 Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) - 200 mg

Sunflower seed oil, Bovine gelatin, 
Deionized water, Glycerin (E422), Soy 

lecithin (E322), Beeswax white (E901), Iron 
oxide (red), Iron oxide (black)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coeno Q10 (kapsul № 30) 
orqanizmdə 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.

Bone Baby Şərbət 150 ml
Calcium - 300 mg (Calcium citrate – 1423 mg), Magnesium - 150 mg 
(Magnesium hydroxide – 360 mg), Zinc - 6 mg (Zinc gluconate – 41.8 

mg), Vitamin D3 - 3.6 mcg (144 IU) 

Deionized water, Glycerol (E422), Sugar, 
Polyvinylpyrrolidone (E1202), 

Microcrystalline cellulose (E460), Xanthan 
gum (E415), Macrogol-

glycerolhydroxylstearate (E475), Banana 
flavor (1207751), Asatim herbal extract 

(Plantain (Plantago lanceolata)-leaf, Yarrow 
(Achillea millefolium) herb  Sorrel (Rumex 

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

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

adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Euromag B6 Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (eq to Magnesium - 100 mg) - 881.91 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 5 mg) - 6 mg

Starch, Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 
Microcrystalline cellulose (E 460), Opadry 
white, Croscarmellose sodium ( E 468), 
Magnesium stearate (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551), Ethyl alcohol, Deionized 
water

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Euromag B6 (tablet, № 30) 

adlı məhsul maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Karniser Şərbət 150 ml
L-carnitine - 150 mg, L-Lysine hydrochloride - 80 mg, Thiamine HCL 

(Eq.to 1 mg Vitamin B1) - 1.338 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1.2 mg, 
Cyanocobalmine (Vitamin B12) - 2.5 mcg

Sodium carboxymethylcellulose, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Orange flavour, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karniser (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

Vimarin kids Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Vitamin B9 (as Folic acid) – 0.16 mg, L-Lysine – 12.9 mg, Zinc Sulfate 
Monohydrate (equiv to 5 mg elemental Zinc) - 13.726 mg, L-Arginine – 

35.5 mg, Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1 - 1 mg) – 1.338 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) - 1.6 mg, Nicotinamide (equiv to 12 mg Vitamin 
B3) - 12 mg, Pantothenic Acid (equiv to 4 mg Vitamin B5) – 4.347 mg, 

Pyridoxine HCl (equiv to 1 mg Vitamin B6) – 1.216 mg, 
Cyanocobalamine (equiv to 2 mcg Vitamin B12) - 0.002 mg, L-Ascorbic 
Acid (Vitamin C) - 70 mg, Vitamin E Acetate %50 CWS (equiv to 10 mg 

Vitamin E) – 43.478 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, 
Retinyl Palmitate (equiv to 267 mcg Vitamin A) – 1 774 mg

Sodium Carboxymethylcellulose, Sucralose, 
Deionized water, Orange flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vimarin Kids  (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 dərman 
vasitəsi deyil.



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

Santra-L Kapsul 4 x 15 Fish oil - 500 mg (omega - 3 - 175 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60 mg, 
other fatty acids - 25 mg), Vitamin E - 5 mg Gelatin, Deionized water, Glycerine Medicure İlaç Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 20.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santra-L (kapsul №60) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil

Forever Bee Propolis Çeynəmə tablet 1 Bee propolis, powdered - 501.67 mg (500 mg), Soy protein isolate - 
66.40 mg, Royal jelly - 0.12 mg

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

flavor
Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 18.05.2022 Müsbət

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

(çeynəmə tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 060721C, istehsal 
tarixi: 06.07.2021, son istifadə tarixi: 06.07.2025) adlı məhsul 
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə  kimi tövsiyə 

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

Forever Freedom (Orange 
flavored Aloe Vera Juise  / 

Forever Fridom( Portağal ətirli  
Aloe Vera şirəsi)

daxilə qəbul üçün gel 1000 ml № 1
Sorbitol, Təbii Portağal şirəsi ekstraktı, 

Fruktoza, Portağal Aromatizatoru, Limon 
Turşusu, Kalium Sorbat, Natrium Benzoat 

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 23.06.2022 Müsbət

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

flavored Aloe Vera Juise  / Forever Fridom( Portağal ətirli  Aloe 
Vera şirəsi) (daxilə qəbul üçün gell,1000 ml) adlı məhsul (Seriya 

nömrəsi: 210421 , istehsal tarixi: 21.04.2021, son istifadə 
tarixi:21.04.2025 )    orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml № 1 Aloe Vera gel - 232.3099 g
Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel 

(gel,1000 ml) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi:160821, istehsal 
tarixi: 16.08.2021, son istifadə tarixi: 16.08.2025)  orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

İmmunotop Şərbət 150 ml
Beta glucan - 125 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 125 mcg, Zinc 

(as Zinc gluconate) - 21 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 90 mg, Vitamin 
E (as Tocopheryl acetate) - 35 mg

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunotop (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pitalin Şərbət 150 ml
Matricaria chamomilla flower dry extract – 50 mg, Pancreatin – 155 mg, 

Lipase - 6750 lU, Amylase - 6300 lU, Protease - 450 lU, Pepsin – 10 
mg, Bromelain – 100 mg, Papain – 100 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, Mint Flаvor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.06.2022 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pitalin (şərbət 150 ml) adlı 
həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Universal 100%  Beef Aminos Tablet 1 Beef protein isolate - 1064.88 mg, Liver powder desiccated 40 mesh - 
14.2 mg

Dicalcium phosphate (dihydrate), Water, 
Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 

Magnesium stearate, Pharmaceuitical glaze
Universal Nutrition ABŞ 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universal 100%  Beef Aminos  

(tablet, №200) 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.

Universal Amino 2700 Tablet 1 Whey protein concentrate - 2452.9 mg, Whey protein hydrolysate - 
34.02 mg

Dicalcium phosphate, Water, Stearic acid, 
Magnesium stearate, Pharmaceutical glaze Universal Nutrition ABŞ 09.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universal Amino 2700  

(tablet, №120) 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

Biostrong Kapsul 1 x 10 Saccharomyces boulardi - 250 mg, Lactobacillus acidophyllus - 100 mg Natural gelatine, Cornstarch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biostrong (kapsul № 10) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Tonorex Calcium D3 / Tonorex 
Kalsium D3

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 120 ml Calcium carbonate (eq to Calcium - 200 mg) - 500 mg, Cholecalciferol - 

0.005 mg

Fructose, Purified water, Banana flavour, 
Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. Sella S.r.l İtaliya 31.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonorex Calcium D3 / 

Tonoreks Kalsium D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 120 ml) adlı  
məhsul   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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Santra-L Şərbət 200 ml Fish oil - 500 mg (omega - 3 - 175 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60 mg, 
other fatty acids - 25 mg), Vitamin E - 5 mg

Orange fuzzy aroma, Lemon fuzzy aroma, 
Orange aroma, Glycose syrup, Fructose 
syrup, Deionized water, Xanthan gum, 
Potassıum sorbate, Sodium benzoate, 

Polysorbate 80

Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santra-L (şərbət 200 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 dərm an vasitəsi deyil



Biocal Tablet 1

Calcium Citrate (equiv. to 180 mg elemental Calcium) -750 
mg;Magnesium Citrate (equiv. to 50 mg elemental Magnesium)-441, 08 

mg; Vitamin D3 Powder CWS (equiv. to 200 IU/5 mcg Vitamin D3)-2 
mg; Zinc Gluconate (equiv. to 5 mg elemental Zinc) -35 mg; Vitamin K2 

MK-7(equiv. to 0,06 mcg Vitamin K2) -0.03 mg; 

Microcrystalline Cellulose, Dicalcium 
Phosphate, Polyvinylpyrrolidone K30, 
Croscarmellose Sodium, Magnesium 

Stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 11.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biocal (tablet № 60) adlı 
məhsul  dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vestabron Tablet 2 x 15

Phosphatidylserine 30%/Phosphatidylcholine 20% - 100 mg, Ginkgo 
Biloba leaf extract (40:1) - 80 mg, Dimethylglycine hydrochloride - 100 

mg, Inositol - 100 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1,1 mg,  
Vitamin B2 (Riboflavin) - 1,4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1,4 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocoblamin) - 2,5 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Sodium croscarmellose, Silicium dioxide, 

Vegetable grade magnesium stearate

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

məhsul mərkəzi və periferik sinir sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Deluks Daxilə qəbul üçün 
damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU (1250 mcg), Vitamin E (as D-

alpha-tocopheryl acetate) - 2 mg
Olive oil, Rosa canina (Rosehip) fruit 

extract
Botafarma Sağlık Ürünleri 

Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluks ( daxilə qəbul üçün 
məhlul,10 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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



Roimin Forte Kapsul 1

Vitamin C (Ascorbic acid) - 45 mg, Vitamin E (as Alpha tocopheryl 
acetate) - 6.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.89 mg, 

Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.56 mg, Vitamin B5 (as D-calcium 
pantothenate) - 4.02 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

1.23 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 1.5 mcg, Vitamin H (Biotin) - 75 mcg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin PP (Nicotinamide) - 13.5 mg, 
Magnesium (as Magnesium sulfate) - 45 mg, Ferrum (as Ferrous 

gluconate) - 14 mg, Copper (as Copper gluconate) - 0.5 mg, Zinc (as 
Zinc gluconate) - 6 mg  Calcium (as Calcium carbonate) - 100 mg

Gelatin, Magnesium stearate Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.06.2022 Müsbət

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

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

Binok Şərbət 100ML
Althaea officinalis root liquid extract - 17.2 ml, Plantago major leaf liquid 
extract - 11.5 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 9.2 ml, Foeniculum 

vulgare fruit distillate - 8.1 ml

Sucrose, Glycerin, Citric acid, Pectin, 
Sodium benzoate, Distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 02.06.2022 Müsbət

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

məhsul tənəffüs 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.



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

Klintar Şərbət 100 ml
Foeniculum vulgare fruit distillate – 13.8 ml, Mentha piperita leaf 

distillate – 11.5 ml, Chamomilla recutita flower liquid extract – 11.5 ml, 
Anisum vulgare fruit distillate – 9.2 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), 
Pectin (E440), Sodium benzoate (E211), 

Glycerin (E422)
Herba Flora MMC Azərbaycan 17.06.2022

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Klintar (şərbət 100 ml) adlı 
məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Urowin Şərbət 250ml

Equisetum arvense herb dry extract - 570 mg, Opuntia ficus indica fruit 
extract - 170 mg, Ortosiphon Stamineus leaf extract - 280 mg, 

Rhizhome of Cynodon Dactylon - 330 mg, Sideritis angustifolia flower 
extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 170 mg, 

Melissa officinalis leaf extract - 170 mg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Exotic fruit aroma, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urowin / Urovin(şərbət, 250 

ml) adlı  məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

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

Siberian Super Natural Nutrition 
Neurovision Kapsul 20 x 3

Complex 1 composition: Docosahexaenoic acid concentrate form fish 
oil (docosahexaenoic acid - 400 mg) - 569 mg, Lutein 20% (Lutein - 5 

mg, Zeaxanthin - 0.375 mg) - 25 mg, Beta-carotene 20% (Beta - 
carotene - 2.5 mg) - 12.5 mg, Zeaxanthin 20% (Zeaxanthin - 0.7 mg) - 
3.5 mg.Complex 2 composition: Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit 
dry extract (anthocyanins - 54 mg) - 150 mg, Ginkgo (Ginkgo biloba) 

leaf dry extract (flavonol glycosides - 30 mg) - 120 mg, Lecithine 
Memree PS 70 P (Phosphatidylserine) - 80 mg, Ginseng (Panax 

ginseng) root dry extract (Ginsenoside - 4 mg) - 50 mg, Sage (Salvia 
officinalis) leaf dry extract - 40 mg

Complex 1 composition: Gelatin capsule 
(Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Purified water, 

Ethyl vanillin).Complex 2 composotion: 
Cellulose (Hypromellose)

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural 
Nutrition Neurovision (paket/kapsul №20 x 3) (seriya: 02, 

istehsal tarixi: 16.12.2021, son istifadə tarixi: 16.12.2023) adlı 
məhsul zehni iş qabiliyyətini artırmaq və görmə funksiyasını 

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

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

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, 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 21.06.2022 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) (Seriya: 03, 
istehsal tarixi: 20.01.2022, son istifadə tarixi: 20.01.2024) 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. 

Serenzim Kapsul 2 x 15

Digezyme - 50 mg (Amylase - 1200 IU, Lipase - 50 IU, Protease - 300 
IU, Cellulase - 10 IU, Lactase - 200 IU), Pepsin - 500 IU, Trypsin - 5000 
IU, Chymotrypsin - 14400 IU, Serratiopeptidase - 10000 IU, Nattokinase 
- 59 FU, Bromelain - 75 mg, Papain - 75 mg, Anethum graveolens fruit 

dry extract - 20 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, HPMC DRcaps capsule CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

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

Viposed Kapsul 2 x 15

L-Tryptophan – 81.8 mg, Passion Flower Extract (Passiflora Incarnata 
L.) – 30.4 mg, Valerian root extract (Valeriana officinalis L.) – 80 mg, 
Magnesium Citrate (equiv to 9 mg elemental Magnesium) – 60 mg, 

Pyridoxine HCl (equiv to 4.11 mg Vitamin B6) – 5 mg, L-Glycine – 50.5 
mg

Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, 
Gelatine

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.06.2022 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. 

Bekatron Tablet 1
Glucosamine sulfate - 440 mg, Chondroitin sulfate - 295.55 mg, 

Methylsulfonylmethane (MSM) - 210 mg, Type 2 Collagen - 26.65 mg, 
Hyaluronic acid - 10 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 28.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bekatron (tablet №30) adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Unitanin Tablet 2 x 15  Melatonine- 1,0 mg.
microcrystalline cellulose, 

polyvinylpyrrolidone, maqnezium stearate, 
silicon dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unitanin (tablet, № 30 ) adlı 
məhsul yuxuya getmə prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Unijunior çeynəmə marmelad 1

Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 16 mg, Vitamin E (DL-tocopherol 
acetate) – 6.05 mg, Zinc (as Zinc gluconate) – 1.25 mg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) – 2.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) –  
0.5 mg, Vitamin A (as Retinol palmitate) –  200 mcg, Folic Acid - 100 
mcg, Biotin (Vitamin B7) –  37.5 mcg, Iodine (as Potassium iodide) –  

15 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) –  5 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) – 1.5 mcg

Ticagel GC-564 S (Agar, Modified Corn 
starch, Pectin (standartized with sucrose), 
Cellulose gum, Sodium citrate), Colouring 

agent Curcumin, Natural Red 4, FD&C Blue 
2, Plane caramel), Fruity flavor, Purified 

water

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unijunior (çeynəmə 

marmelad N60) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: a) Köməkçi maddələr rəyə uyğun (tərkibə aid sənədə 

əsasən) göstərilsin.

b) Qablaşdırmanın Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI” 5-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq 

tərtib edilməsi zəruridir

ArgoPlus toz 60

Fructose-1000 mg; Yohimbe bark extract- 100 mg; L-arginine- 1000 
mg; L carnitine- 900 mg; Glutathione- 300 mg; Epimedium grandiflorum  

herb extract- 100 mg; Lepidium Meyenii root dry extract - 200 mg;  
Ptychopetalum Olacoides bark dry extract - 200 mg;  Panax ginseng 

root dry extract- 200 mg;Coenzyme Q10-100 mg; DL-alpha- tocopheryl 
acetate- 100 mg; Zinc oxide- 25 mg; Sodium selenite 150 mcg. 

Oligofructose, Ribes nigrum juice 
concenrate Saşera-Med MMC Rusiya 02.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ArgoPlus(toz,saşe, № 12) adlı  

məhsul reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Ravitsan Şərbət 200 ml

Vitamin C (Ascorbic acid) – 50 mg, Vitamin A (as Retinol acetate) – 800 
mcg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) – 10 mcg, Vitamin E (as D-alpha-

tocopherol acetate) – 10 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 
1.5 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) – 4 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 300 
mcg,Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2 mcg, Biotin (Vitamin H) – 
40 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) – 120 mg, Iron (as Ferrum 
bisglycinate) - 14 mg, Magnesium (as Magnesium chloride) – 4 mg, 

Potassium (as Potassium citrate) – 90 mcg, Zinc (as Zinc bisglycinate) 
– 6 mg, Selen (as Sodium selenite) – 23 mcg, Copper (as Copper 

gluconate) – 0 25 mg  Lutein – 0 5 mg  Zeaxanthin– 0 1 mg

Water, Sorbitol Saşera-Med MMC Rusiya 08.06.2022 Müsbət

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

Vitabrain Tablet 5 x 10

Gamma-amino-butyric acid-150 mg; Ginkgo biloba leaf dry extract-80 
mg;Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)- 1,1 mg; Vitamin B2 ( as 
Riboflavin)- 1,4 mg; Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride)-1,4 mg; 
Vitamin B9 (Folic acid) -200 mcg;Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) -

2,5 mcg; L-Carnitine -250 mg; Glycine- 75 mg; Glutamine- 50 mg; 
Phospholipids -250 mg.

Maltodextrin Saşera-Med MMC Rusiya 02.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitabrain(tablet № 12) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
        2) istifadə üzrə təlimatda texniki səhv olan "kapsul" sözü 

"tablet" ilə əvəz olunsun. Həmin texniki səhv müşayiətedici 
sənəddə də yol veribvə bu             növbətli idxalda  nəzərə 

alınsın

З Metabol Şərbət 150 ml

L-Arginine (as L-Arginine HCL) - 250 mg, Calcium lactate - 136 mg, 
Phosphorus (as Disodium phosphate) - 105 mg, Vitamin C (Ascorbic 

acid) - 100 mg, Black Elderberry fruit extract - 25 mg, Vitamin E (as D-
alpha tocopherol acetate) - 10 mg, Zinc gluconate - 10 mg, Vitamin B3 
(as Niacinamide) - 6 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 2 

mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine HCL) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B9 
(Folic acid) - 0.2 mg, Magnesium gluconate - 0.5 mg, Vitamin A (as 

Retinyl palmitate) - 0.5 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 0.05 mg, 
Vitamin K2 (as Menaquinone 7) - 0.04 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) 
- 0.01 mg, Biotin (Vitamin H) - 0.01 mg, Iodide (as Potassium iodide) - 

0 075 mg  Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0 0025 mg

Deionized water, Sorbitol, Guar gum, 
Disodium EDTA, Citric acid, Potassium 

sorbate, Raspberry flavour

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Qoldomed Kapsul 3 x 10  Farmakom PTF MMC Ukrayna 28.06.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“Menark MMC” tərəfindən göndərilmiş 17.06.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “Farmakom PTF 

MMC” şirkətinin istehsalı olan Qoldomed (kapsul, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə keçirilmiş ekspertizaya xitam 
verilir. Belə ki, tərəfimizdən verilmiş sorğu məktubunda tələb 
olunan sənədlər istehsalçı tərəfdən təqdim edilmədiyi üçün 

məhsula dair rəy verilməsi mümkün deyil.

Tampost Kapsul 3 x 10

Cucurbita pepo seed oil – 300 mg; Punica granatum fruit juice 
concentrate – 160 mg; Urtica dioica root dry extract – 100 mg; Serenoa 
repens fruit gelatinized dry extract – 100 mg; Zinc (as Zinc gluconate) – 
10 mg; Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acetate) – 12 mg;Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) – 1.4 mg; Lycopene – 1.25 mg.

Microcrystalline cellulose, Magnesium salfs 
of fatty acids,Silicon dioxide

capsule shell: gelatin, carmoisine, quinoline 
yellow, cochineal. 

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

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

məhsul prostat vəzinin 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.

İmunozed Kapsul 1 Beta-glucan - 180 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Silicon dioxide, White capsule 
(gelatin, titanium dioxide)

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunozed (kapsul, № 30) adlı 
məhsul immun 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 

(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!

Chondro Strong daxilə qəbul üçün 
suspension gel 10ml x 30

Glucozamine hydrochloride-1500 mg; Chondriotine sulfate-1200 mg; 
Celadrin oil (Eterified Fatty Acids Complex)-750 mg; 

Methylsulfonylmethane-400 mg.

Deonized water, Fructose, Sodium chloride, 
Xanthan Gum, Guar gum, Citric acid, Citrus 

flavor, Sodium benzoate.

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chondro Strong(daxilə qəbul 

üçün suspension gel , saşe, 10 ml X 30) adlı  məhsul dayaq- 
hərəkət 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.

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 20.05.2022 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.

GST-KİD Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı  30 ml Fennel(Foeniculum vulgare) oil- 0,505 ml sun flower oil A Pharma Sağlık Ürünleri 

A.Ş Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GST-KİD (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul həzm prosesini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Şəfa Vitamini Şərbət 100 ml
Rosa canina fruit liquid extract - 10 ml, Thymus vulgaris herb distillate - 

6 ml, Urtica dioica leaf liquid extract - 5 ml, Tilia cordata flower liquid 
extract - 5 ml

Ribes nigrum fruit juice, Rubus caesius fruit 
juice, Beta vulgaris root juice, Sucrose, 

Glycerin, Citric acid, Pectin, Sodium 
benzoate, Distilled water

Herba Flora MMC Azərbaycan 02.06.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemin 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

Duodrops Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Cholecalciferol - 50 mg (equiv. to 50000 IU/1250 mcg Vitamin D3), 

Vitamin K2 MK-7 - 111.11 mg (equiv. to 500 mcg Vitamin K2) Olive oil AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 07.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duodrops (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 və K2 vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: "Tərkib" və "Əks göstərişlər" bəndləri rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilsin

Lipolytic Solution İnyeksiya üçün məhlul 5 x 10ml

Aqua - >50%, Carnitine -  ≤5%,>1%, Theophylline - ≤5%,>1%, Супаrа 
ScolymUs Extract - ≤5%,>1%, Phenoxyethanol - ≤5%,>1%, Disodium 
Phosphate - ≤1%,>0.1%, Methylsilanol Маnnurоnаtе - ≤0.1%, Sorbic 

Acid - ≤0.1%

Ayrı qeyd edilməyib Mesoestetic Pharma Group 
S.L. İspaniya 09.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lipolytic Solution, inyeksiya üçün 
məhlul, 10 ml şüşə flakonda N5” adlı məhsul kosmetologiyada 
dəriyə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Stamax Kapsul 3 x 10

 Vaccinium oxycoccus fruit dry extract - 80 mg,  Arctostaphylos Uva- 
ursi leaf dry extract4:1 - 80 mg, Orthosiphon stamineus leaf dry extract - 
72.6 mg, Sonchus oleraceus leaf dry extract - 72.6 mg, Strobilanthes 

crispa leaf dry extract - 80 mg, Alpinia galanga root dry extract - 66 mg, 
İmperata cylindrica root dry extract - 33 mg, Piper cubeba dry extract - 
9.9 mg, Ficus carica fruit dry extract- 9.9 mg, Phyllanthus emblica fruit 

dry extract - 66 mg

Oligofructose, Calcium stearate, capsula 
shell (gelatin, sodium dodecyl sulfate, 

purified water)
Saşera-Med MMC Rusiya 06.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stamax (kapsul, № 30) adlı  
məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Folzed-A Kapsul 2 x 15 L-methylfolate (as L-methylfolate calcium) - 600 mcg Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Gelatin

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 29.06.2022 Müsbət

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

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

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







Məhsula dair rəy verilməsi  üçün yuxarıda qeyd edilən 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması və müvafiq sənədlərin AEM-

ə təqdim  edilm əsi zəruridir.

Essential Fatty Acids Siberian 
Borage and Amaranth Oil / 

Essential Fatty Acids Boraqo və 
Amarant Yağı

Kapsul 2 x 15

Borage (Borago officinalis) oil (γ-linolenic acid - 106.5 mg) - 464 mg, 
Amaranth (Amaranthus) oil - 55 mg, DL-alpha tocopherol acetate 

(Vitamin E - 30 mg) - 30.7 mg, Vitamin D3 1.0 MIU/g (Active Vitamin 
D3 - 300 IU) - 0.3 mg

Gelatin, Glycerin, Purified water, Sorbitol, 
Ethylvanillin

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 21.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Fatty Acids Siberian 

Borage and Amaranth Oil / Essential Fatty Acids Boraqo və 
Amarant Yağı (kapsul, №30) adlı məhsul qamma-linolen yağ 
turşusunun, E və D vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Siberian Super Natural Sport 
Mega Essentials / Siberian Super 

Natural Sport Meqavitaminlər
Tablet 1

Calcium carbonate (Including Calcium - 201 mg ) - 512.85 mg, Vitamin 
premix H33802/1 by DSM Nutritional (Vitamin A (Retinol acetate) - 0.56 
mg, Vitamin D3 (Cholecaliferol) - 59.5 IU, Vitamin E (Alpha tocopherol 

acetate) - 3.44 mg, Vitamin K1 - 40 mcg, Vitamin B1 (Thiamine 
hydrochloride) - 0.81 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.837 mg, Vitamin 

B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 1.05 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 1.75 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 58.5 mg, 
Vitamin PP (Nicotinamide) - 8.277 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 276 

mcg,  Vitamin B5 (D-Calcium pantothenate) - 2.911 mg, Vitamin H (D-
Biotin) - 66.75 mcg) - 140 mg, Mineral premix CustomixMineral BY 

DSM Nutritional (Copper - 0.7 mg, Iodine - 74.5 mcg,  Iron - 9.71 mg, 
Manganese - 0.575 mg, Selenium - 31.1 mcg, Zinc - 6 mg) - 100 mg, 

Magnesium citrate (Including Magnesium - 77 mg) - 500 mg, Vitamin E 
50% CWS/S (active Vitamin E - 7.5 mg) - 15 mg, Folic acid - 150 mcg, 

Vitamin D3 type 100 CWS/AM (active Vitamin D3 - 200 IU) - 2 mg, 
Microcrystalline cellulose - 68 mg   Magnesium stearate - 12 mg  

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Sport 
Mega Essentials / Siberian Super Natural Sport Meqavitaminlər 

(tablet, №120) adlı məhsul idmançılar 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.

Folzed Kapsul 2 x 15 L-methylfolate (as L-methylfolate calcium) - 600 mcg, Iodine (as 
Potassium ıodide) - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Gelatin

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 16.06.2022 Müsbət

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

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

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





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

Essential Minerals Magnesium / 
Essential Minerals Orqanik 

Maqnezium
Kapsul 1

Magnesium citrate (Magnesium - 58 mg) - 400 mg, Valeriana officinalis 
root dry extract (Sesquiterpene acids (calculated as valerenic acid) - 
0.125 mg) - 50 mg, Crataegus leaf and flower dry extract (flavonoids 

(vitexin-2-rhamnoside and hyperoside) - 0.45 mg) - 25 mg, Scutellaria 
baicalensis Georgi root dry extract (Baicalin - 2.5 mg) - 25 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 02.06.2022 Müsbət

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

Magnesium / Essential Minerals Orqanik Maqnezium (kapsul, 
№60) adlı məhsul 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.

Junior Eucalyptus Şərbət 150ml Eucalyptus globulus (leaf hydrogl. extract) - 13.33 g , Eucalyptus 
radiata (Leaf, ess. oil) - 0,013 g

Crystalised sugar, Purified water, Glycerol, 
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Lemon flavouring
Tilman s.a. Belçika 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Junior Eucalyptus (şərbət, 
150 ml) adlı məhsul    boğaz qıcığlanmasını aradan götürmək 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Aktiv Soft duş 150 ml Seawater diluted with purified water to а соnсеntrаtiоп corresponding to 
0.9% Nacl, Carbon dioxide 0.4% Ayrı qeyd edilməyib Aurena Laboratories AB İsveç 03.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akvalor Aktiv Soft, 150ml duş, 
dəmir flakonda, karton qutu qablaşmada", adlı məhsul uşaqlar 

və böyüklər üçün burun boşluğunun təmizlənməsi və yuyulması 
üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Aktiv Forte duş 150ml Seawater diluted with purified water to а соnсеntrаtiоп corresponding to 
2.1% Nacl, Carbon dioxide 0.4% Ayrı qeyd edilməyib Aurena Laboratories AB İsveç 03.06.2022 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akvalor Aktiv Forte, 150ml 
duş, dəmir flakonda, karton qutu qablaşmada", adlı məhsul 

uşaqlar və böyüklər üçün burun boşluğunun təmizlənməsi və 
yuyulması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Aktiv Soft Mini duş 50ml Seawater diluted with purified water to а соnсеntrаtiоп corresponding to 
0.9% Nacl, Carbon dioxide 0.4% Ayrı qeyd edilməyib Aurena Laboratories AB İsveç 06.06.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akvalor Aktiv Soft Mini, 50ml 
duş, dəmir flakonda, karton qutu qablaşmada", adlı məhsul 

uşaqlar və böyüklər üçün burun boşluğunun təmizlənməsi və 
yuyulması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalor Aktiv Forte Mini duş 50 ml Seawater diluted with purified water to а соnсеntrаtiоп corresponding to 
2.1% Nacl, Carbon dioxide 0.4% Ayrı qeyd edilməyib Aurena Laboratories AB İsveç 06.06.2022 Müsbət

  Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akvalor Aktiv Forte Mini, 50ml 
duş, dəmir flakonda, karton qutu qablaşmada", adlı məhsul 

uşaqlar və böyüklər üçün burun boşluğunun təmizlənməsi və 
yuyulması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Peptidan Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 80000 IU, Bromelain - 200 mg, Papain - 100 mg, 
Rutin - 90 mg Natural gelatin, Cornstarch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

MagTone Kapsul 3 x 10 Magnesium citrate (Eq. to magnesium 100 mg) - 618 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 6 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 25 mg Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Floris toz 1

Saccharomyces boulardii - 0.4 x 10⁹ CFU, Streptococcus thermophilus - 
4.5 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum - 2.25 x 10⁸ CFU, 

Bifidobacterium breve - 4.5 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum - 4.5 x 
10⁸ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 4.5 x 10⁸ CFU

Inulin, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 10.06.2022 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasını 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.

Siliman Kapsul 3 x 10
Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Alpha lipoic acid - 200 mg, 
Siliphos® (Silybin + Phosphatidylcholine) - 100 mg, Choline bitartrate - 
100 mg, Silymarin (from Silybum marianum seed dry extract) - 200 mg

Corn starch, Gelatine Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.06.2022 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

DeSun D3 Daxilə qəbul üçün 
damcı 20 ml Cholecalciferol(Vitamin D3) - 1.667 mg  (0,01 mg) Sunflower seed oil Medicure İlaç Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 20 ml) adlı  məhsul   D vitaminin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Bəyaz Propolis Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 25 ml Propolis tincture (1:20) - 24 ml, Echinacea purpurea herb tincture (1:10) 

- 1 ml Ayrıca göstərilməyib "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bəyaz Propolis (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı 25 ml) adlı məhsul immun sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

Kanomaq Kapsul 5 x 10
Magnesium lactate 2 x H2O - 554.42 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 

mg, Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid- 0.2 mg) - 0.221 mg, 
Cyanocobalamine 0.1% (Vitamin B12 - 0.004 mg) - 4 mg

Gelatin, Calcium carbonate, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate (E 470b), Starch sodium octenyl 
succinate

Biofaktor Sp.zo.o Polşa 31.05.2022 Müsbət

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

məhsul maqnezium mineralı və bəzi B qrupu vitaminlərinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sharkoliv Kapsul 3 x 10 Sharks liver oil - 500 mg Naturaol Gelatin, Sunflower oil
Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sharkoliv  (kapsul, №30) adlı 
məhsul Omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Akmioma Kapsul 6 x 10 Indole-3-Carbinol - 0.2 g, Brassica oleracea extract - 0.1 g, Thallus of 
laminaria - 0.03 g

Lactose, Starch, Aerosil, Calcium stearate, 
Whey Krasata i Zdorovye MMC Ukrayna 24.06.2022 Müsbət

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

məhsul qadınlarda reproduktiv sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

RasaVit D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 75000 IU Sunflower oil Krasata i Zdorovye MMC Ukrayna 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RasaVit D3(daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul  D3 vitaminin əlavə mənbəyi 

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

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

Qeyd: Məhsulun qablaşmasının üzərində TŞ nömrəsi qeyd 
olunsun

Neurobill 500 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 x 10ml Tocura İlaç Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiyə 22.06.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“Mango Natural MMC” tərəfindən göndərilmiş 01.04.2022-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Tocura İlaç 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan Neurobill 500 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 10 mlx10) adlı məhsulun dərman 

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

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun həcmi 9.2 ml  
(10 ml ± 2%), məhlulun sındırma əmsalı 1.342  (1.3391 - 

1.3397) olaraq aşkar edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd 
edilən göstəriciyə uyğun deyil.

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

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

istifadəsi 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

Besedam Kapsul 3 x 10

Hypericum perforatum herb dry extract - 100 mg,  Passiflora incarnata 
flower dry extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, 
Crocus sativus stigma dry extract - 60 mg, Magnesium carbonate - 150 

mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Besedam (kapsul N30) 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. 

Defemilema Ekspert gigiyenik yuyucu gel 200 ml

Aqua 100,000 %, РЕG-40 Hydrogenated Castor Oil 2,000%, Glycerin 
1,980%, Hydroxypropyl Methylcellulose 0,792%, Cocamidopropyl 

Betaine 0,740%, Рhеnохуеthаnоl 0,683%, Panthenol 0,500%, Parfum 
0.270%, Chlorhexidine Digluconate 0.2040%, Sodium chloride 0,190%, 

Triethanolamine 0,160%, Allantoin 0,100%, Lactic Acid < 0,100%, 
Ethylhexylglycerin 0 083%

Ayrı qeyd edilməyib Walmark, a.s Çex respublikası 08.06.2022 Müsbət

           Ekspertizaya təqdim olunmuş "Defemilema Ekspert, 
200ml gigiyenik yuyucu gel, plastik qabda" adlı məhsul intim 

gigiyena üçün istifadəsi tövsiyə olunan kosmetik vasitə, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Lintokar Şərbət 150 ml L-carnitine tartrate - 900 mg

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

Black grape fruit juice concentrate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 10.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lintokar (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul Metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

For Bronxa Şərbət 150 ml

Althaea officinalis root dry extract - 150 mg, Plantago lanceolata leaf 
dry extract - 150 mg, Thymus vulgaris herb dry extract - 50 mg, 

Echinacea angustifolia leaf dry extract - 100 mg, N-Acetyl L-cysteine - 
50 mg, Tilia cordata flower extract - 120 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

70 mg, Zinc (Zinc sulfate) - 9 mg

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

Orange flavor

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən For Bronxa (Şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Biosorben toz 1 Silicon dioxide - 80 mg, Lactulose - 200 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
50 mg, Inulin - 200 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Banan flavour, 
Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.06.2022 Müsbət

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

adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

İmmunogloba Kapsul 1 Bovine Colostrum - 500 mg, Immunoglobulin Ig G - 15 mg, Lactoferrin - 
0.3585 mg, IGF-1 - 0.043 ppm

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

BioDrain® Tablet 3 x 20

Cichorie (Cichorium intybus L.) root extract - 300 mg; 
Asparagus(Asparagus  officinalis L.), 5:1, root extract- 85 mg; 
Nettle(Urtica dioica L.), 5:1, leaf extract,- 80 mg; Citrus (Citrus 

aurantium L.) fruit pulp extract( 35% bioflavonoids)- 80 mg; 
Celery*(Apium graveolens L.)  5:1, seed extract- 55 mg; Psyllium 

(Plantago psyllium L.) powder - 50 mg; Dandelion extract(Taraxacum 
officinalis Web.) 5:1,whole herb  extract- 50 mg; Globe 

artichoke(Cynara scolymus L.) 13, 5:1, leaf extract (5%  cynarin)/- 14, 
80 mg;Thyme(Thymus vulgaris L.) 5:1, whole herb extract - 21 mg.

Di-calcium phosphate (E-341 (ii)), 
Microcrystalline cellulose (E460), Silicon 

dioxide(E 551), Crosslinked sodium 
carboxymethylcellulose          (E-468), 

Magnesium stearate ( E-470 b), 
Hydroxypropyl methylcellulose( E-464), 

Glycerin (E422))

New Nordic Healthbrands 
AB İsveç 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-İmutan Plus (şərbət, 120 
ml) adlı məhsul qaraciyər funksiyasını və maddələr mübadiləsini 

yaxşılaşdıran, bioflavonoidlərin 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 dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:Məhsulun tərkibinə  daxil olan bitki extractların dozalarını 
nəzərə alaraq, qəbul qaydaları tərəfimizdən dəyişilmişdir.

Stabilon Max toz 5 q

Lepidium Meyenii root dry extract - 250 mg, Epimedium Sagittatum 
herb dry extract - 150 mg, L-carnitine tartrate - 500 mg, Acetyl-L-

carnitine - 500 mg, Fructose - 500 mg, Citric acid - 50 mg, Selenium 
(as Sodium selenite 109.17 mcg) - 50 mcg, Coenzyme Q10 - 20 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 90 mg, Zinc (as Zinc sulfate 27.77 mg) - 10 
mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 1.5 mcg, L-arginine 

hydrochloride - 250 mg

Maltodekstrin, Silicon dioxide, Banana 
flavor, Sucralose, Citric Acid

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stabilon Max (toz, saşedə 

№30) adlı məhsul reproduktiv orqanların fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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



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

Omaq Fish Kids Şərbət 100 ml

Fish oil (Total Omega-3 - 370 mg, DHA - 125 mg, EPA - 188 mg) - 
1042 mg, Cholecalciferol 1 MIO IU/g (eq.to 5000 IU Vitamin D3) - 5 

mcg, Vitamin K1 5% (eq.to 18.75 mcg Vitamin K1) - 0.375 mg, 
Thiamine HCl (eq.to 0.275 mg Vitamin B1) - 0.37 mg, Riboflavin 

(Vitamin B2) - 0.35 mg, Nicotinamide (eq.to 4 mg Vitamin B3) - 4 mg, 
Pyridoxine HCl (eq.to 0.35 mg Vitamin B6) - 0.43 mg, Folic acid 

(Vitamin B9) - 0.05 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 0.625 mcg, 
Biotin (Vitamin B7) - 0.01 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 0.625 

mcg

Saccharine, Glycerol /E422, Citric acid 
E/330, Xantan gum /E412, Tween 80, 

Potasium sorbate/E202, Sodium benzoate 
/E211, Deionized water

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 14.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omaq Fish Kids  (şərbət 100 

ml) adlı məhsul omeqa 3 yaş turşuları və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Nutraxin Vitamin С Çeynəmə tablet 2
L-ascorbic acid- 450 mg; Rosa canina fruit extract-50 mg; Citrus 

bioflavonoid complex(Citrus aurantium fruit peel, Citrus sinensis fruit 
peel, Citrus paradisi fruit peel, Citrus lemon fruit peel)-25 mg

Sorbitol(E 420), Lactose(E 270), 
Aroma(Tangerine),  Magnesium stearate(E 

470 B),Silicone dioxide(E 551), Steviol 
Glycoside(E 960), Sucralose(E 955).

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları 

A.Ş
Türkiyə 03.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutraxin Vitamin С(çeynəmə 

tablet, № 14) adlı  məhsul İmmun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyıə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsn

Santavir D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU (10 mcg) Rosehip fruit extract, Alpha-tocopherol, 

Sunflower seed oil
Triapharma İlaç 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 07.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santavir D3 (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitaminin əlavə 

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

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

Qeyd: "Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq qeyd olunsun.

Doctor Plus Lemon toz 1
Echinacea purpurea herb dry extract - 100 mg, Salix fragilis bark dry 
extract - 100 mg, Menthol - 20 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 180 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 0.36 mg

Maltodextrin, Lemon flavour, Silicon 
dioxide, Sucralose

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 01.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Plus Lemon (toz, 
saşedə №12) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 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. 

Qeyd1: İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Qeyd2: Məhsulun istehsalçısında düzəliş edildiyi üçün rəy 

nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Nekrafer Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml Ferrous gluconate (elemental Iron 4.36 mg) - 35 mg, Folic acid - 350 

mcg, Cyanocobalamin - 3 mcg, Ascorbic acid - 80 mg
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionized water, Xanthan gum, Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 02.06.2022 Müsbət

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

Nanoglukan-L Şərbət 150 ml 
Beta 1.3/1.6 D Glucan - 150 mg, Lactoferrin - 50 mg, Selenium (as 

Sodium Selenite) - 150 mcg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) - 5 
mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Fructose - 3 mg

Deionize water, Raspberry flavor, Xanthan 
gum, Citric acid, Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

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

Şti.
Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi zəruridir. 

Atmosil Kapsul 1 x 15

Boswellia serrata resin dry extract ( boswellic acids ≥65%) - 150 mg, 
Passiflora edulis fruit dry extract - 110 mg, Euphrasia officinalis flower 

dry extract - 83 mg, Quercetine - 20 mg, Pinus sylvestris bark dry 
extract - 20 mg, Hedera helix leaf dry extract - 17 mg, Pterostilbene - 20 
mg, Lycopene - 10 mg, Haematococcus pluvialis powder (astaxanthin 

≥5%) - 10 mg

Magnesiun stearate, Titanium dioxide, 
Gelatin, Azorubine, Patent Blue V Silvanols MMC Latviya 22.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən ATMOSİL (kapsul, № 15) adlı məhsul 

tənəffüs sisteminin funksional vəziyyətini yaxşıllaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

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

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 

(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!


	Hesabat

