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

Adelton Kapsul 3 x 10 Artichoke leaf powder (Cynara scolymus) – 200 mg, Sandy everlasting flower powder (Helichrysum 
arenarium L.) – 80 mg, Rhubarb root powder (Rheum palmatum) – 20 mg Sodium benzoate, Hydroxypropyl methylcellulose

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 26.02.2021 Müsbət

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

Aflib Tablet 2 x 10 Activated charcoal - 50 mg, Simethicone - 50 mg, Pancreatin – 170 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Maize stacrh, 

Polyvinylpyrrolidone, Colloidal silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Titanium dioxide, İron oxide black

Yeni Pharma Tibbi Malzeme İlaç San. İç 
ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aflib (tablet №20) adlı məhsul həzm 
prosesini 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.
Qeyd: isifadə üzrə təlimatın qaydaya uyğun tərtib olunması zəruridir.

Afrika Şiri Kapsul 1 x 10

Rhodiola rosea root  dry extract - 30 mg, Vaccinium macrocarpon (10% Arbutin) fruit dry extract - 100 
mg, Epimedium sagittatum herb  dry extract - 50 mg, Panax ginseng root  dry extract (10 % 

Ginsengosid) - 100 mg, Schisandra chinensis fruit dry extract - 100 mg, Guarana (Paullinia cupana) 
seed dry extract - 40 mg, Zinc monohydrate - 15 mg

Hidroxypropylmethylcellulose, Monostarch phosphate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Afrika Şiri (kapsul № 10) adlı məhsul  
kişilərdə 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. 

Aktigin Kapsul 2 x 15

L-carnitine fumarate equal to L-carnitine - 100 mg, Coated ascorbic acid equal to Vitamin C - 90 mg, 
Creatine - 50 mg, Guarana (Paullinia cupana K.) seeds d.e. 10 % caffeine - 25 mg, Korean ginseng 
(Panax ginseng C.A Meyer) root d.e. 12 % ginsenosides - 20 mg, Cola (Cola nitida Schott. et Endl. 

seeds d.e. 10 % caffeine, dl-α-tocopherol (Vitamin E) acetate at 5 % equal Vitamin E - 5 mg, 
Eleutherococcus ( Eleutherococcus senticosus Maxim) root d.e. 5 % saponins - 5 mg

Pullulan (shell), Silicon dioxide, Magnesium salt of fatty acids, 
Potassium chloride, Carrageenan, Copper complexes of chlorophyllins ESİ S.r.l. İtaliya 10.03.2021 Müsbət

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

fiziki və zehni fəaliyyəti 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.

All-Natural Beta-Carotene in Sea Buckthorn Oil / Təbii 
Beta-Karotin və Çaytikanı yağı Kapsul 2 x 15

Hippophae rhamnoides oil - 450 mg, Mixture of tocopherols - 30 mg (d-alpha-tocopherol - 3.9 mg, d-
beta-tocopherol and d-gamma-tocopherol - 12.6 mg, d-delta-tocopherol - 5.4 mg),  Beta-carotene 30% 

"CaroCare"  - 20 mg (Beta-carotene - 6 mg)
Gelatin capsule (Gelatin, Glycerol, Pure water, Sorbitol, Ethyl vanillin) Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən All-Natural Beta-Carotene in Sea 

Buckthorn Oil / Təbii Beta-Karotin və Çaytikanı yağı (kapsul №30) adlı 
məhsul beta karotin və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alqa Validis Kapsul 1
Echinacea purpurea herb powder - 290 mg, Mentha piperita leaves powder - 100 mg, Fucus 

vesiculosus tallus powder - 50 mg, Ascorbic acid - 30 mg, İnula helenium root and rhizome powder - 20 
mg, Glycyrrhiza glabra root powder - 10 mg

Corn starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin (capsule shell) Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti Rusiya 29.03.2021 Müsbət


Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa Validis (kapsul № 50) adlı 
məhsul  immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 
edilsin.    

Alqa Xeliantus Kapsul 1 Helianthus tuberosus tuber - 200 mg, Inulin - 150 mg, Linum usitatissumum semen - 100 mg, Fucus 
vesiculosis thallus - 40 mg, Laminaria saccharima thallus - 10 mg Starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti Rusiya 29.03.2021 Müsbət

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

məhsul maddələr mübadiləsini 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 
edilsin.    

Altekid Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.3 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.1 mg, Vitamin B2 - 
0.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin D3 - 200 IU, 

Niacin - 5 mg, Iron - 10 mg, Vitamin C - 4.84 mg

Water, Rosehip d.e., Fructose, Apple juice, Flavourings, Citric acid, 
Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica İtaliana 
S.p.A İtaliya 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ALTEKİD(daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı,  30 ml) adlı  məhsu 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:Ərizəçinin 17.03.2021 il tarixli müraciətinə əsasən məhsulun yaş 
həddində  texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək 

şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Altekid Şərbət 120 ml
Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 2250 IU, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.814 mg, Vitamin 
B2 - 1.08 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.945 mg, Vitamin000 B12 - 4 mcg, Vitamin E - 

13.50 IU, Vitamin D3 - 360 IU, Niacin - 12.2 mg, Vitamin C - 24 mg, Lecithin - 10 mg

Water, Rosehip d.e., Citric acid, Fructose, Raspberry aroma, Xanthan 
gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Apple juice

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica İtaliana 
S.p.A İtaliya 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ALTEKİD(şərbət, 120 ml) adlı  məhsul 
bəzi vitaminlərin  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Apitol Şərbət 125 ml № 1 Matricaria chamomilla flowers dry extract – 8 mg, Foeniculum vulgare fruit dry extract  - 12.5 mg, 
Carum carvi fruit essential oil – 10 mg, Melissa officinalis leaf dry extract – 5 mg.

Deionized water, Sorbitol,Potassium sorbate,  Sodium Benzoate, 
Sucralose, Orange flavor Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apitol(şərbət, 125 ml) adlı   həzm 

prosesinin yaxşılaşması 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

Apofer Şərbət 125 qr Thymus vulgaris herb liquid extract - 5 ml, Urtica dioica leaf liquid extract - 4 ml
Ribes nigrum fruit juice, Rubus caesius fruit juice, Beta vulgaris root 

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

Herba Flora MMC Azərbaycan 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apofer (şərbət, 125 qr) adlı məhsul 

immun sistemini möhkəmləndirmək və qanyaranma prosesini 
sürətləndirmək üçün 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.

Aromactiv Baby / Aromaktiv Bebi gel 20 q

Dexpanthenol 75% (Dexpanthenol water solution (Panthenol, Aqua)) 0,667 q, Evoil Body BB 0,4  q 
(Helianthus Annuus Sedd Oil, Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Oleas Europaea Husk Oil, 

Tocopherol, Retinyl palmitate, Ascorbyl palmitate, ), Oat milk 2,0 q (Aqua, Glycerin, Avena Sativa 
Kernel extract, PEG-60 Hydrogenated castor oil, Helianthus Annuus Sedd Oil), Polyphant həssas dəri 

(Polyphant Sensitive Skin) 0,4 q (Propylene glycol, Chamomila Recutita flower extract, Calendula 
officinalis flower extract, Persea Gratissima fruit extract), Purified water (aqua) 14,493 q, Bytilene 
glycol 10, 0 q, Moringa oil 2,0 q, Hydroxyethylcellulose 1,2 q, Neofect 403) 1,0 q (Cprylyl glycol, 

Glyceryl caprylate, Ethylhexylglycerin)   

Ayrı qeyd olunmayıb Aflofarm Farmacja Polska Sp. z.o.o. Polşa 26.02.2021 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aromactiv Baby / Aromaktiv Bebi, 20 q 

gel”, adlı məhsul massaj üçün istifadə olunan kosmetik vasitədir, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ascorkap Vitamin C Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 q Vitamin C (L-ascorbic acid) - 100 mg, Zinc bisglycine (equal. to 5 mg Zn) - 25 mg Glycerol, Water JSC "Ritamus farma" (JSC West-

pharma-East üçün) Litva 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Ascorkap Vitamin C (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 

30 q) adlı məhsul vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

AseBronx Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althaea officinalis root extract - 85 mg, Plantago lanceolata leaf 
extract - 45 mg, Zinc sulphate (eq to Zinc - 5.14 mg) - 12.7 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glycerine, Xanthan gum Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AseBronx (məhlul 200 ml) adlı məhsul  

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Asferon C Tablet 2 x 15 Ferrous sulphate – 54.50 mg (eq to 20 mg Fe2+), Vitamin C (as ascorbic acid) - 55 mg, Folic acid - 0.40 
mg

Microcrystalline cellulose (E460), Calcium carbonate (E170), 
Croscarmellose sodium (E468), Magnesium stearate (E470), Silicone 

dioxide (E551), Coating agent-Nutraficient 114F265031
 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 02.03.2021 Müsbət

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

qanazlığı ilə müşayiət olunan hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Avikalsin Şərbət 150 ml Calcium carbonate (corresponds to elemental Ca 200 mg) - 500 mg, Vitamin D 0.25 % corresponds to 
pure cholecalciferol - 5 mcg (200 IU)

Glucose and fructose syrup, Potassium sorbate, Sodium lactate, 
Xanthan gum, Flavor, Glycerol, Osmotic water

Sintal Dietetics SRL (for Perrery 
Farmaceutici S.r.l) İtaliya 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avikalsin (şərbət, 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 dərman vasitəsi deyil.

Barbaris Liquid Collagen / Barbaris Maye Kollagen Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml x 10

Collagen(Marine Fish)-5. 000, 000 mg; Dr.Lu See Bass Extract Powder-200, 000 mg; Purple Carrot and 
Lemon Juice- 400, 000 mg; Camu Camu powder Extract- 200, 000 mg; Yeast Extract(Vitamin B-

Complex)-20, 000 mg; Rice Extract- 1, 000 mg; Hyaluronic Acid- 10, 000 mg; Hydrolyzed Elastin-10, 
000 mg, Maiitake Mushroom-1.000, 000 mg.

Citric Acid, Apple Flavor,Lemon Flavor, Steviol Glycoside(Stevia), 
Pectin, Apple Juice, Water TCI Co., Ltd. Tayvan 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Barbaris Liquid Collagen / Barbaris 
Maye Kollagen(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml № 10 ) adlı  məhsul 

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

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

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

Big Max toz 300 q Balsa Apple Fruit-20 g; Cacao Husk-12g; Pollen-8g;Peruvian Bark-7 g; Milk powder-16 g; Banana-5 g; 
Propolis-5 g; Carob-7 g; Cinnamon-10g; Coconut- 5 g; Powdered Sugar-5 g. ayrıca göstərilməyib Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve 

Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 26.02.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Big Max(toz, 300 q) adlı məhsul  
idmanla məşğul olanlar və çəkini artrmaq istəyənlər üçün tövsiyə 

olunan  preparatlar olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir.Belə ki,məhsulun tərkibində olan Peruvian  bark inqredienti 

Cinchona succirubra bitkisindən alınır ki, bu da ki, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya 

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

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən BFMQƏ -in tərkibində 

istifadə üçün qadağan olunan bitkilərin siyahısına daxildir(Bax Əlavə 2).


Bigmag Kapsul 1 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 04.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Bəyaz Flora” MMC –nin 21.01.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Azərbaycanın “"Bəyaz Flora” MMC-nin istehsalı olan Bigmag 
(kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun tərkibində olan vitamin B6 – 2.7 mq/kaps. (NS-ə əsasən 6 

mq/kaps.) - olaraq aşkar edilmişdir. 


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

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




Bio-bon Şərbət 125 qr
Rosa canina fruit  liquid extract   – 8 ml; Thymus vulgaris herb  liquid extract – 5 ml.



Ribes nigrum fruit juice– 12 ml, Rubus caesius fruit juice – 10 ml; 
Diospyros kaki fruit juice – 7 ml; Beta vulgaris root juice – 4 ml, distilled 

water, sucrose, citric acid (E330), pectin (E440), sodium benzoate 
(E211), glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİO-BON(şərbət, 125 qr) adlı  məhsul 

atioxidantların təbii mənbəsi kimi tövsiyə olan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bio-Enterik Şərbət 125 qr
Calendula officinalis flower liquid extract- 20 ml; Fragaria vesca leaf liquid extract-20 ml. distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin (E440), sodium 

benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-Enterik(şərbət, 125 qr) adlı  

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

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

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

Biofiton "Enerji Formulu" Tablet 6 x 10 Pollen - 48 %, Fructus Rosae caninae - 19%, Radices Glycycrrhizae glabrae - 10%, Rhizomata et 
radices Rhodiolae roseae - 10%, Herba Hyperici perforati - 10%

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 
carboxymethylcellulose MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 04.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Enerji Formulu" (tablet № 
60) adlı məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda "istifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndində yaş həddi rəyə 
uyğun qeyd edilsin.   

Biofiton "Sağlam Ağciyərlər" Tablet 6 x 10
Pulvis flores Tiliae cordate Mill. - 15 %, Pulvis radices Althaeae officinalis L. – 14 %, Pulvis flores 

Chamomillae recutitae – 14 %, Pulvis flores Sambuscis nigra L. – 14 %, Pulvis foliae Salvia officinalis L. 
– 14 %, Pulvis rhizomata Acori calami - 13 %, Pulvis flores Calendulae officinalis – 13 %

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 
Carboxymethylcellulose MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Sağlam Ağciyərlər" (tablet 

№ 60) adlı məhsul  tənəffüs orqanları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə yaş həddi rəyə uyğun düzəldilsin

Biofiton "Sağlam Mədə" Tablet 6 x 10

Pulvis radices Althaeae officinalis L. - 13 %, Pulvis rhizomata Potentillae erecta L. - 11 %, Pulvis foliae 
Plantaginis majoris - 11 %, Pulvis radices Glycyrrhizae glabra L. - 11 %, Pulvis herbae Leonuri 

cardiacae L. - 11 %, Pulvis herbae Achilleae millefolii - 11%, Pulvis flores Calendulae officinalis - 10 %, 
Pulvis flores Chamomillae recutitae - 10 %, Pulvis rhizomata Acori calami - 9 %

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 
Carboxymethylcellulose MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Sağlam Mədə" (tablet, № 
60) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

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

vasitəsi deyil  



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

Biofiton "Təmiz Orqanizm" Tablet 6 x 10

Fructus Silybi mariani - 9,0%, Herba Equiseti arvensis - 9,0%, Herba Bidentis - 8,0%, Cortex Frangulae 
- 8,0%, Semina Hippocastani - 8,0% , Flores Crataegi - 8,0%, Styli cum stigmatis Zeae maydis - 8,0%, 
Fructus Anethi graviolentis - 8,0%, Herba Chelidonii - 8,0%, Herba Leonuri - 8,0%, Radices Taraxaci - 

8,0%, Folia Menthae piperiate - 7,0%

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 
carboxymethylcellulose MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 05.03.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Təmiz Orqanizm" (tablet  № 

60) adlı məhsul orqanizmdən toksik maddələrin xaric edilməsi və 
orqanizmin adaptasion imkanlarının artırılması üçün tövsiyə olunan 

vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 
təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 

"Chelidonium" bitkisi bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkibində 
istifadə üçün qadağa olunan dərman bitkiləri və onların emal məhsulları 

siyahısına daxildir (bax əlavə 2). 

Bioptal Kapsul 3 x 10 Beta Glucan - 300 mg, Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 120 mg, Zinc Methionine - 25 mg, L-
Selenomethionine - 150 mcg Cornstrach, Natural gelatin Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 11.03.2021 Müsbət

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

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

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

Biospekta toz 1

L-Arginine - 500 mg, L-carnitine - 250 mg, Lepidium meyenii root extract - 100 mg, Ascorbic acid - 80 
mg, Ceratonia siliqua fruit extract - 90 mg, Pausinystalia yohimbe bark extract - 70 mg, Ginko biloba  

leaf dry extract - 40 mg, Magnesium citrate - 40 mg, Zinc Gluconate - 10 mg, Coenzyme Q10 - 25 mg, 
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol) - 30 mg Vitex agnus castus fruit dry extract - 20 mg Lycopene (from 

Solanum Lycopersicum fruit) - 10 mg Pyridoxine (as Pyridoxine hydrochloride) – 1.5 mg, Folic acid - 
300 mcg, Cyanocobalamin – 1.5 mcg, Epimedium sagittatum herb dry extract - 50 mg, Selenium (as 

sodium selenite) - 55 mcg, Panax ginseng root dry extract - 50 mg 

Banana flavor, Maltodextrin, İsomalt İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 04.03.2021 Müsbət

  Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biospekta (toz, saşedə  № 40) adlı 
məhsul kişilərə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Bio-stress Şərbət 125 qr
Melissa officinalis leaf liquid extract -14 ml;Mentha piperita leaf distillate-10 ml;Foeniculum vulgare 

fruit distillate-8 ml;Anisum vulgare fruit distillate- 8ml;Tilia cordata flower liquid extract- 6 ml. sucrose, citric acid, pectin, sodium benzoate, glycerin, purified distilled 
water Herba Flora MMC Azərbaycan 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-stress(şərbət, 125 qr) 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.

Biovit Complex Tablet 2 x 15

Vitamin A (in form of retinylacetate) – 600 mcg, Beta carotene – 1.2 mg, Vitamin B1 (in form of 
thiamine hydrochloride) – 1.1 mg, Vitamin B2 (in form of riboflavin – 5 - phosphate) – 1.4 mg, Vitamin 
B6 (in form of pyridoxine hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin B12 (in form of cyanocobalamin) – 2.5 mcg, 

Pantothenic acid (in form of calcium D-phantothenate) – 6 mg, Niacin (in form of nicotinamide) – 16 
mg, Folic acid – 200 mcg,  Biotin – 50 mcg, Vitamin C (in form of L-ascorbic acid) – 80 mg, Vitamin D3 

(in form of cholecalciferol) – 5 mcg, Vitamin E (in form of DL – α – Tocopherylacetate) – 12 mg, 
Vitamin K (in form of phytomenadion) – 30 mcg, Selenium (from sodium selenate) – 25 mcg, 

Magnesium (from magnesium oxide) – 100 mg, Calcium (from calcium hydrogen phosphate) – 162.27 
mg, Copper (from copper II sulfate) – 1 mg, Chromium (from chromium III chloride) – 24 mcg,  Iod 

(from Potassium iodate) – 100 mcg, Iron (from iron II fumarate) – 3.65 mg, Manganese (from 
manganese sulfate) – 1 mg, Molybdenum (from sodium molybdate) – 25 mcg, Phosphorus (from 

calcium hydrogen phosphate) – 125 mg, Zinc (from zinc sulfate) – 6 mg

Microcrystalline cellulose, Mono and digycerides of fatty acids, Coating 
agent (Hydroxypropylmetylcellulose E464, Polydextrose, Glycerin, Talc, 

Titanium dioxide E171, Yellow iron oxide E172), Maltodextrin, 
Magnesium stearate, Glucose.





Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və Herseqovina 09.03.2021 Müsbət

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

Biyan Broncho Şərbət 150 ml
Glycyrrhiza glabra radix et rhizoma extractum spissum-21,6 ml; Althaea officinalis radix extractum 

spissum- 10,8ml; Anisum vulgare fructus extractum spissum-10,8 ml; İnula helenium  radix et rhizoma 
extractum spissum-10,8 ml.

lemon tincture, sucrose, purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 26.02.2021 Müsbət

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

məhsul (Seriya nömrəsi: 021001, istehsal tarixi:06.01.2021 , son 
istifadə tarixi: 06.01.2023)   bəlğəmin ifrazını artır, iltihab prosesinin 

qarşısın ıalmaq üçün istifadəsi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         2)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         3)Ekspertizaya təqdim olunmuş nümunədə məlumatlar sonuncu 

rəyə uyğun olaraq göstərilməmişdir.

Booster Kapsul 6 x 10

Colorless capsule: Larix sibirica bark extract - 50 mg, Trifolium pretense flower extract - 50 mg, 
Amaranthus caudatus seed extract - 50 mg, Camellia sinensis leaf extract - 30 mg, Polemonium 

caeruleum - 30 mg, Corylus avellana - 30 mg, Hypericum perforatum leaf extract - 30 mg, Ginkgo 
biloba leaf extract - 20 mg, Cervus elamphus sibiricus extract - 20 mg, Castoreum - 10 mg, Hippophae 
rhamnoides fruit extract - 50 mg, Panax Ginseng root extract - 10 mg, Fructus Rosae extract - 50 mg, 

dioscorea caucasica root extract - 10 mg, Perha - 50 mg
 White-yellow capsule: Galium verum leaf extract - 50 mg, Juglans regia septum extract - 50 mg, 
Lechitin - 50 mg, Pinus sibirica seed extract - 50 mg, Cervus elamphus sibiricus extract - 50 mg, 

Galleria mellonella extract - 50 mg, Royal jelly extract - 10 mg, Perha - 120 mg, Fucus distichus leaf 
extract - 50 mg

  Green capsule: Usnea borodata leaf extract - 30 mg, Lespedaza juncea leaf extract - 30 mg, Potentilla 
alba root extract - 30 mg, Hippophae rhamnoides fruit extract - 30 mg, Fructus Rosae extract - 30 mg, 
Angelica archangelica leaf extract - 30 mg, Vaccinium Myrtillus fruit extract - 30 mg, İnonotus obliquis 
extract - 20 mg, Lentinula edodes extract - 20 mg, Phallus impudicus extract - 10 mg, Grifola frondosa 
extract - 10 mg, Cordyceps extract - 10  mg, Salvia officinalis extract - 10 mg, Bidens tripartita flower 

extract - 10 mg, Bidens tripartita flower extract - 10 mg, Thymus altaicus flower extract - 10 mg, 
Rosmarinus officinalis flower extract - 10 mg, Aegopodium podagraria - 10 mg, Calluna vulgaris leaf 

extract - 10 mg, Fagopyrum esculentum - 10 mg, Triticum aestivum extract - 10 mg, Helianthus 
annuus root extract - 10 mg, Pinus sibirica seed oil - 10 mg, Amaranthus caudatus seed oil - 10 mg, 

Sesamum indicum seed oil - 10 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bresten Şərbət 100ml
Plantain(Plantago major) leaf dry extract- 1,67 g, Pine(Pynus sylvestris) bud dry extract- 0,5 g, 

Thyme(Thymus vulgaris) herb dry extract- 0,50 g, Pine(Pynus sylvestris) bark dry extract- 0,50 g, 
Clove(Syzygium aromaticum) bud- 0,05 g.

Sugar, Quince juice, Sodium benzoate UAB "Contract Pharma Solutions" Litva 17.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bresten(şərbət, 250 ml) adlı  məhsul 
öskürək zamanı tənəffüs yollarının 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.
Qeyd:Tərkib və yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Broncho Natural Tablet 2 x 15
Thymus serpillium herb dry extract – 100 mg, Althaea officinalis root dry extract  - 50 mg, Cetraria 
İslandica whole planst extract – 30 mg, Melissa officinalis herb extract – 20 mg, Matricaria recutita 

flower extract– 20 mg

Dibasic calcium phosphate dihydrate, Microcrystalline cellulose, Corns 
starch, Hydroxypropyl cellulose, Magnesium stearate vegetable, 

Gelatin, Stearic acid, Silicon dioxide
JSC Aconitum Litva 15.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Broncho Natural (tablet № 30) adlı 
məhsul  tənəffüs yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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. 

Bvitas Kapsul 3 x 10

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 3 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 40 
mg NE, Vitamin B5 (Calcium pantothenate) - 13 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 4 mg, 

Inositol - 8 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, Vitamin C 
(L-ascorbic acid) - 112.5 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium stearate (E 470b), Silicon 
dioxide (E 551), Capsule (Gelatin, Titanium dioxide (E 171),Iron oxide 

(E 172))
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 15.03.2021 Müsbət

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

Candi B Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

Vitamin C - 75 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin B3 - 8 mg, Royal jelly - 5 mg, Vitamin A 325000 IU/g 
(Vitamin A - 450 mcg) - 4.62 mg, Vitamin B5 - 3 mg, Vitamin D3Z 100000 IU/g (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2 

mg, Vitamin B12 0.1% (Vitamin B12 - 1.1 mcg) - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin B6 - 0.8 mg, 
Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B9 - 0.15 mg, Vitamin H - 20 mcg

Apple juice, Glycerol, Apple concentrate, Magnesium lactate, Calcium 
gluconate, Xanthan, Apple flavour, Sodium methyl 

parahydroxybenzoate, Potassium sorbate, Aspartame, Potassium 
acesulfame, Yellow colorant

Alta Care Laboratorires Fransa 30.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Candi B (Daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) (Seriya 

nömrəsi: CBS44 , istehsal tarixi: 15.06.2020, son istifadə tarixi: 
15.06.2023) adlı məhsul İmmun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Carne-grow Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml L - carnitine - 500 mg, L - arginine - 200 mg, Inositol (Vitamin B8) - 100 mg Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Raspberry flavor, Sucralose

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carne-grow (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 10 ml №10) 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.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Cat's Claw 500 mg / Pişik Pəncəsi 500 mq Kapsul 1 plastik flakon içərisində 100 sayda kapsul Cats Claw(Uncaria tomentosa) bark- 500 mg Hypromellose, Stearic acid Now Health Group, Inc. ABŞ 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cat's Claw 500 mg / Pişik Pəncəsi 500 

mq(kapsul, № 100 ) adlı  məhsul immun sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdıırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərman vasitəsi deyil

Centrum® Silver Multivitamin complex from A to Zinc 
(Centrum® Silver multivitamin kompleksi A-Sinkə 

qədər)
örtüklü tablet 1

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-α-Tocopheryl acetate) - 18 mg, Vitamin 
D - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg, Vitamin C - 120 mg, Biotin - 75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic 
acid - 9 mg, Niacinamide - 24 mg, Vitamin B1 - 1.65 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 
2.1 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 
mcg, Iron - 2.1 mg, Magnesium - 100 mg, Manganese - 2 mg, Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 

mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Opadry II Grey 47U175002

Pfizer Consumer Manufacturing İtaly 
S.R.L İtaliya 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Centrum® Silver Multivitamin complex from A to Zinc 
(Sentrum® Silver multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər) (tablet, № 30) 
(Seriya nömrəsi: EL2304 , istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə tarixi: 

01.12.2022) 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.

Cerbikor Kapsul 2 x 15 Ginkgo Biloba Leaf extract  – 120 mg,Passiflora incarnata flover extract – 35 mg, Crataegus Monogyna 
extract – 30 mg. AGranulac 200 (Alpha-Lactose Monohydrate). Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 01.03.2021 Müsbət

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

Ürək çatışmazlığı, sinə ağrısı, narahatlıq və yuxusuzluğun aradan 
qaldırılmasıməqsədi ilə tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun 

tərkibində  mövcud olan Ginkgo biloba  bitkisinin dozası(120 mg) 
BFMQƏ- lərə(30-80 mg) uyğun deyil.

Chole spray Sprey 20 ml Vitamin D3 1.0 MIU/g an oily liquid as crystalline vitamin D3 in MCT - 0,0005 g (equivalent of 12,5 µg 
cholecalciferol) MCT oil PPFK Profarm Sp.z.o.o Polşa 26.02.2021 Müsbət

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

məhlul, 20 ml  - seriya nömrəsi: 011220, istehsal tarixi: 01.12.2020, son 
istifadə tarixi: 30.11.2022) 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.

Cran Tea / Mərcani Çayı Çay 1
Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) fruits pieces - 680 mg, Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) flower blooms 
- 200 mg, Apple (Malus domestica) fruit pieces - 220 mg, Chokeberry (Aronia melanocarpa) fruit pieces 

- 150 mg, Berry aroma - 150 mg, Citric acid - 600 mg
Ayrıca qeyd edilməyib Eubion Corporation Sp.z o.o. Polşa 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Cran Tea/Mərcani Çayı (çay, №25) (Seriya nömrəsi: 
L01/20 , istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə tarixi: 01.12.2023) adlı 
məhsul sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicə və profilaktikası 

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

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

Deasedin forte Kapsul 3 x 10 Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti Türkiyə 11.03.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Litpharm”MMC-nin 22.01.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “"Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti” 
şirkətinin istehsalı olan Deasedin forte (kapsul, №30) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı məhsulun tərkibində olan vitamin B6-nın 
miqdarı – 0.73 mq/kaps. (NS-ə əsasən 2.4-3.3 mq/kaps.) - olaraq aşkar 

edilmişdir. 



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

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



Deviral Kapsul 3 x 10

Andrographis paniculata dry root extract – 150 mg, Vitamin C (L-Askorbic acid) -100 mg, Glycyrrhiza 
glabra dry root extract - 60 mg, Pelargonium sidoides dry root extract -10 mg, Zinc (Zinc citrate) – 3 

mg                                                                      
Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Gelatin, 

Titanium Dioxide, İron Oxide Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 29.03.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Deviral (kapsul №30) adlı məhsul  İmmun 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan məhsul 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki,məhsulun tərkibində olan Pelargonium sidoide bitkisi BFMQƏ -in 

tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir. 
Eyni zamanda Andrographis paniculata bitkisi "FDA Poisonous Plant 

Database" siyahısına aiddir.


Devrin Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Azərfarm LTD Azərbaycan 15.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Didrogyl / Didrogil Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml Vitamin D3 - 0.00515 mg, Tocobiol - 0.00873 mg Virgin olive oil Pharmalink S.L. İspaniya 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Didrogyl / Didrogil ( daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 20 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.
Qeyd:"İstifadə qaydası və saxlanma şəraiti" rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Digestrong + Tablet 1 x 6
Aspergilus Oryzae Enzyme Complex (Digezyme) - 100 mg, Melon papaya (Carica papaya) fruit extract - 

50 mg, Alfaalfa (Medicago sativa) herb extract - 30 mg, Edible pine-apple (Ananas comosus) fruit 
powder - 20 mg

Xylisorb 200DC, Citric acid, Magnesium salts of fatty acids, Silicon 
dioxide JSC Aconitum Litva 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Digestrong + (tablet, № 6) 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.    

Dr. Glo Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc sulphate monohydrate (eq. to 10 mg elemental Zinc) – 27.48 
mg, Cholecalciferol (eq. to 200 IU Vitamin D3) - 2 mg

Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Tartaric acid, Polyethylene 
glycol, Orange flavor, Polyvinylpyrrolidone, Sucralose, Silicon dioxide, 

Beta-carotene

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Glo (fışıldayan tablet, №20) adlı 

məhsul C, D3 vitaminlərinin və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Dyukast daxilə qəbul üçün məhlul ilə 
birgə kapsul 5 ml

Kapsul: Cervus elaphus sibiricus extract – 50 mg, Mastigoteuthis flammea extract – 50 mg, Salmonidae 
DNA extract - 30 mg, Cordyceps extract – 30 mg, Artemia extract – 30 mg, Comarum palustre root 
extract – 30 mg, Salix alba bark extract – 30 mg, Laurus nobilis leaf extract – 30 mg, Juglans regia 

septum extract – 30 mg, Vaccinium vitis-idea fruit extract – 30 mg, Melissa officinalis herb extract – 30 
mg, Arctium lappa root extract – 20 mg, Trifolium pretense flower extract – 20 mg, Ginkgo biloba leaf 
extract – 20 mg, Hypericum perforatum leaf extract – 10 mg, Castanea sativa fruit extract – 10 mg, 

Mumii – 1 mg, Chondroitin sulfate – 50 mg. 
Flakon: Amarantus caudatus seed oil – 1300 mg, Hippophae rhamnoides fruit oil – 500 mg, Ilex latifolia 
leaf extract – 500 mg, Tabebuia impetiginosa - 500 mg, Fucus distichus leaf extract – 500 mg, Orchis 

militaris fruit extract - 300 mg, Potentilla alba root extract – 300 mg, Plantago major root extract – 200 
mg, Fructus Rosae extract - 200 mg, Castoreum extract – 100 mg, Trigonella foenum-graecum seed 
extract – 100 mg, Sinapis alba fruit extract – 100 mg, Curcuma longa root extract – 100 mg, Zingiber 

officinale root extract – 100 mg, Hyaluronic acid – 100 mg, Glucosamine hydrochloride – 100 mg

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dyukast(daxilə qəbulu üçün məhlul ilə 

birgə kapsul,  1 kapsul 5 ml daxilində x10) adlı məhsul  dayaq və 
hərəkət 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.



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

Eldox Kapsul 1 Artichoke leaf powder (Cynara scolymus) – 200 mg, European plum fruit powder (Prunus domestica) – 
200 mg, Rhubarb root powder (Rheum palmatum) - 20 mg Sodium benzoate, Hydroxypropyl methylcellulose

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eldox (kapsul № 60) adlı məhsul 
qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

Enformin Kapsul 3 x 10  Milk thistle(Silybum marianum) seed dry extract-320 mg; Artichoke(Cynara scolymus) leaves dry 
extract-220 mg; Glutathione-220 mg; Cornstarch, Natural gelatin (capsula shell) Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 12.03.2021 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Epam 44 Daxilə qəbulu üçün  məhlul-
damcı 30 ml

Glycyrrhizae glabrae radices - 0.6 g, Leonuri herba - 0.6 g, Valerinanae officinalis rhisomata cum 
radicibus - 0.6 g, Aroniae melanocarpae fructus - 0.6 g, Crataegi fructus -  0.57 g, Royal jelly - 0.3 g, 
Propolis - 0.294 g, Betulae pendulae folia - 0.06 g, Urticae dioicae folia - 0.06 g, Achilleaea millefolii 
herba - 0.06 g, Foeniculi fructus - 0.06 g, Equiseti arvensis herba - 0.06 g, Menthae piperitae folia - 

0.045 g

Purified glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol from food raw material, 
Potassium sorbate (E202), Potable water Qeonek-Sib MMC Rusiya 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 44 (daxilə qəbul üçün məhlul 
30 ml) adlı məhsul ürək- damar sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

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

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

b)"BAƏ" yazısı "BFMQƏ" yazısı ilə əvəz edilsin.

Epid Junior Boğaz üçün sprey 15 ml
Dewaxed and purified E.P.I.D.® Propolis (Propolis) d.e. titrated at 3% in polyphenols - 4.2 mg, Acerola 
(Malpighia punicifolia L.) dehydrated fruits juice - 10.4 mg, Agrimony (Agrimonia eupatoria L.) tops dry 

extract 4/1 D/E - 4 mg, Lemon (Citrus limon Burm. F.) essential oil - 0.4 mg

Water, sweetener: xylitol, steviol glycosides (from Stevia rebaudiana 
Bertoni leaves); stabilizer: plant glycerine; emulsifier: sugar ester of 

fatty acids; preservatives: potassium sorbate; correcting acidity: 
sodium bicarbonate; thickener: xanthan gum; flavouring

Specchiasol S.r.l İtaliya 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epid Junior(boğaz üçün sprey, 15 ml) 
adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: 30107 , istehsal tarixi: 01.10.2019, son 
istifadə tarixi: 01.03.2022)  ağız böluğu və böğazın iltihabi xəstəlikləri 

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.

Ero day Kapsul 1
Carob (Ceratonia siliqua) fruit powder - 200 mg, Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) bark powder - 
200 mg, Lesser galangal (Alpinia officinarum) rhizome powder - 50 mg, Ginger (Zingiber officinale) 

rhizome and root powder - 50 mg
Maltodextrin, Gealtine

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ero day (kapsul, №10) adlı məhsul 

metabolik prossesləri 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. 

Eskaprin-C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg
Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Tartaric acid, Polyethylene 
glycol, Orange flavor, Polyvinylpyrrolidone, Sucralose, Silicon dioxide, 

Beta-carotene

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eskaprin-C (fışıldayan tablet, №20) 
adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Minerals Calcium / Essential Minerals Orqanik 
Kalsium Kapsul 1

Calcium carbonate - 432 mg (Including calcium - 169.3 mg), Premix H33792 (Including vitamin С - 53.3 
mg, Vitamin B6 - 1.35 mg, Vitamin D3 - 4 mcg, Vitamin K1 - 0.1 mg, Zinc - 4.9 mg, Manganese - 0.82 
mg  ) - 90 mg, Soybean seed extract powder (Glycine max)  - 30 mg (Including Isoflavones - 12 mg), 
Horsetail herb dry extract (Equisetum arvense) - 30 mg, Calcium hydroxyapatite - 18 mg (Including 

calcium - 7.2 mg)

Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals Calcium / Essential 
Minerals Orqanik Kalsium (kapsul, №60) adlı məhsul vitamin, minelların 
və izoflavonların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil

Essential Minerals İron / Essential Minerals Orqanik 
Dəmir Kapsul 1

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

mg and Vitamin C - 30 mg), Burdock root powder (Arctium lappa) - 50 mg, Vitamin premix RUS 28174  - 
40 mg (Including Vitamin B1 - 1.95 mg, Vitamin B2 - 1.8 mg, Vitamin B6 - 2.3 mg, Niacinamide - 19.2 

mg, Folic acid - 300 mcg)

Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 23.02.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil

Essential Minerals Selenium / Essential Minerals 
Orqanik Selen Kapsul 1

Allium sativum dry extract - 100 mg (Including allicin- 1 mg), Acerola fruit dry extract (Malpighia 
glabra) - 100 mg (Including Vitamin C - 17 mg), Rose hips fruits dry extract (Rosa majalis Herrm.) - 50 

mg (Including Vitamin C - 1.25 mg ), Scutellaria baicalensis root dry extract(Scutellaria baicalensis 
Georgi) - 50 mg (Including baicalin - 5 mg), Vitamin E acetate 50% - 50 mg (Including Vitamin E - 25 

mg), Lalmin Se 2000 (Selenomethionine) - 50 mg (Including Selenium - 110 mcg),  Lavitol 
(Dihydroquercetin) - 10 mg (Including Dihydroquercetin - 9 mg)

Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 23.02.2021 Müsbət

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

Essential Minerals Orqanik Selen (kapsul, №60) adlı məhsul selen, 
vitamin E və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Essential Minerals Zinc / Essential Minerals Orqanik Sink Kapsul 1

Echinacea herb dry extract (Echinacea purpurea L) - 102 mg (phenols (hydroxycinnamic acids in terms 
of chicoric acid), Acerola fruit dry extract (Malpighia glabra) - 100 mg (Including Vitamin C - 17 mg), 

Inulin powder - 100 mg (Including Inulin - 90 mg), Rose hips fruits dry extract (Rosa majalis Herrm.) - 
50 mg (Including Vitamin C - 1.5 mg), Zinc orotate - 50 mg (Including Zinc - 7.8 mg), Zinc lactate  - 35 

mg (Including Zinc - 7.9 mg), Zinc citrate - 30 mg (Including Zinc - 9.3 mg), Copper citrate - 3 mg 
(Including Copper - 1 mg)

Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals Zinc/ Essential 
Minerals Orqanik Sink (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

Essential Sorbents PİK / Essential Sorbents Təbii İnulin 
Konsentratı

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 75 q Helianthus tuberosus bulb powder - 100% yoxdur Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 17.03.2021 Müsbət

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

Sorbents Təbii İnulin Konsentratı (Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz, 75 q) 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:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının 
"BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq 

"istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Evitar Şərbət 120 ml Citicoline (CDP - choline) - 250 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 5 mg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasında yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.
Qeyd: istehsalçı ünvanında və istifadə qaydasında  texniki səhvə yol 
verildiyi üçün rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Femitrop Kapsul 4 x 15

Soybean (Glycine max (L) Merr., maltodextrins) beans d.e.40% isoflavones - 95 mg, Chaste tree (Vitex 
agnus -castus L., maltodextrins) fruit d.e. 0.5% agnuside - 65 mg, Zinc gluconate (pure Zinc - 6.25 mg) 

- 44.65 mg, Red clover (Trifolium pretense L., maltodextrins) herb d.e. 8% isoflavones - 25 mg, 
Motherwort (Leonurus cardiaca L., maltodextrins) herb with flowers d.e. - 15 mg, Vitamin B3 

(Niacin)(pure Vitamin B3 - 9 mg) - 9.45 mg, L-phenylalanine - 7 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) (pure Vitamin B6 - 1 mg) - 1.29 mg

Food gelatin, Maltodextrins, Vegetable magnesium stearate, Silicon 
dioxide Erbozeta S.p.A. San-Marino 03.03.2021 Müsbət

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

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

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

Ferromed Kapsul 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 8 mcg, 
İron (as Ferrous bisglycinate) - 28 mg

Microcrystalline cellulose, Capsule shell: Gelatine (bovine), 
Croscarmellose, Vegetable magnesium stearate, Silica Nature's Bounty İNK ABŞ 10.03.2021 Müsbət

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

qanazlığı ilə müşaiyət olunan hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Fibramix / Fibramiks Yumşaq jelatin kapsul 1 pl flakonda 60 kapsul Evening primrose (Oenothera biennis L.) oil std. 10%  of which GLA - 1000 mg, Chastetree (Vitex 
agnus-castus L.) d.e. std. 0,5% - 324 mg, D-Alpha-Tocopherol - 20 mg

Sunflower oil, Mono-and diglycerides of fatty acids, Sunflower lecithin, 
Gelatin, Glycerol, Titanium dioxide, Iron oxides, Water Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fibramix / Fibramiks(yumşaq jelatin 

kapsul № 60) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:0243 , istehsal tarixi: 
01.08.2020, son istifadə tarixi: 01.08.2022)  qadın 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 deyil.

Fosfazon Tablet 2 x 15

Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Phosphatidylserine - 50 mg, Phosphatidylcholine - 50 mg, 
Dimethylglycine - 100 mg, Thiamine (as Thiamine Hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 
1.4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.0025 

mg, Folic acid - 0.2 mg, Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone,Polyvinylpolypyrrolidone, 
Croscarmellose sodium, Magnesium salts of fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 10.03.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fosfodep Kapsul 6 x 10 Passiflora incarnata flower extract - 100 mg, Valerian officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis 
leaves extract - 100 mg, Crataegus sp. leaves extract - 100 mg

Hydroxylpropyl methylcellulose, Microcrystalline cellulose, Sodium 
benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.03.2021 Müsbət

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

Fosforash Şərbət 150 ml

Phosphatidylserine - 100 mg, Phosphatidylcholine - 100 mg, Dimethylglycine - 100 mg, Thiamine (as 
Thiamine Hydrochloride) - 0.9 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.1 mg,  Pyridoxine (as Pyridoxine 

Hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg, Folic acid - 200 mcg, Inositol - 100 
mg

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 04.03.2021 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Frimast Kapsul 1 pl flakonun içərisində 30 kapsul

Chaste tree (Vitex agnus castus) fruit powder-100 mg, Common lady's mantle (Alchemilla vulgaris) 
herb dry extract -100 mg, Common hop (Humulus lupulus) herb dry extract -100 mg 

Calendula (Calendula officinalis L.) flowers dry extract -50 mq, Matherwort (Leonurus cardiaca) fruit 
dry extract -50 mg, Oregano (origanum vulgare) herb dry extract -50 mg

Starch, Natural gelatin(capsula shell). "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FRİMAST(kapsul,№  30) adlı məhsul 
qadınlarda reproduktiv sistemin fəaliiyətini 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. 

Fukus Kapsul 1 Fucus vesiculosus thallus - 350 mg, Fucus vesiculosus extract - 100 mg Starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti Rusiya 30.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fukus ( kapsul, №60) adlı məhsul 
metabolik prossesləri 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 
edilsin.

Funtin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Morus alba extract - 3000 mg, İlex extract - 1000 mg, Mate extract - 1000 mg, Cetraria extract - 1000 
mg, Chamomilla extract - 1000 mg, Achillea millefolium extract - 1000 mg, Calendula officinalis - 1000 

mg, Arctium extract - 1000 mg, Taraxacum officinale extract - 1000 mg, Betula extract - 1000 mg, 
Barbarea extract - 1000 mg, Oenothera extract - 1000 mg, Bergenia crassifolia extract - 1000 mg, 
Potentilla extract - 1000 mg, Lespedaza hedysaroides extract - 1000 mg, Usnea extract - 1000 mg, 

Phallus impudicus extract - 1000 mg, Equisetum extract - 1000 mg, Larix extract - 1000 mg, İnonotus 
extract - 1000 mg, Ganoderma lucidum extract - 300 mg, Sinapis alba extract - 300 mg, Syzygium 
extract - 300 mg, İnula extract - 300 mg, Panax extract - 300 mg, Rosa extract - 300 mg, Allium 

sativum extract - 300 mg, Phaseolus extract - 300 mg, Humulus extract - 300 mg, Nigella sativa - 300 
mg, Cordyceps extract - 300 mg, Propolis extract - 300 mg, Mumia - 300 mg, Aqua do 30000 mg, 

Sodium benzoate - 30 mg

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Funtin(daxilə qəbulu üçün damcı, 30 

ml) adlı məhsul göbələk mənşəli müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində  
köməkçi vastə 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.

Gasdep Kapsul 3 x 15

Lactobacillus acidophilus SD5212 - live cells not less than 3.6 Bln CFU, İnulin Fibruline S20 - 390 mg, 
Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruits d.e. 1% essential oil - 255 mg, Fermented maltodextrin 
Enzymix (Amylase, Protease, Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, Pectinase ) - 150 mg, 

Peppermint (Mentha x piperita L.) leaves d.e. 4% essential oil - 120 mg, Caraway (Carum carvi L.) 
fruits d.e. - 120 mg, Ginger (Zingiber officinalis Rosc.) rhizome d.e. 1% gingerols - 120 mg, Cumin 

(Cuminum cyminum L.) fruits d.e. - 120 mg, Anise (Pimpinella anisum L.) fruits d.e. - 105 mg, Fennel 
(Foeniculum vulgare Mill.) essential oil - 24 mg, Star Anise (Illicium verum Hook F. ) essential oil - 24 

mg

Food gelatin, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids Erbozeta S.p.A. San-Marino 02.03.2021 Müsbət

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Glosde Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 17.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“BİON MEDİCAL”MMC-nin 15.02.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti” şirkətinin istehsalı olan Glosde (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 
ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

məhlulun sıxlığı -- 0.9342 q/ml  (0.95 -- 1.05 q/ml) olaraq aşkar 
edilmişdir.


Həmçinin,


-1 ml məhlulun neçə damcıya bərabər olması barədə məlumat qeyd 

edilməyib və bu səbəbdən məhsulun tərkibində olan D vitaminin 
gündəlik istehlak dozasını hesablamaq mümkün deyil.




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

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

Gold Standard 100% Whey Double Rich Chocolate toz 907 q Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) – 24 g Cocoa (Processed with Alkali), Natural & Artificial Flavor, Lecithin, 
Acesulfame Potassium, Lactase. Optimum Nutrition Inc ABŞ 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 

Rich Chocolate (toz 907 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Gold Standard 100% Whey Double Rich Chocolate toz 4.54 kq Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) – 24 g Cocoa (Processed with Alkali), Natural & Artificial Flavor, Lecithin, 
Acesulfame Potassium, Lactase. Optimum Nutrition Inc ABŞ 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 

Rich Chocolate  (toz 4.54 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Gold Standard 100% Whey Double Rich Chocolate toz 2.27 kq Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) – 24 g Cocoa (Processed with Alkali), Natural & Artificial Flavor, Lecithin, 
Acesulfame Potassium, Lactase. Optimum Nutrition Inc ABŞ 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 

Rich Chocolate (toz 2.27 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.



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

Gold Standard 100% Whey Strawberry Banana toz 2.27 kq Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) – 24 g Cocoa (Processed with Alkali), Natural & Artificial Flavor, Lecithin, 
Acesulfame Potassium, Sucralose, Red 40, Lactase. Optimum Nutrition Inc ABŞ 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey 

Strawberry Banana (toz 2.27 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Good Sleep Kapsul 2 x 15

Valeriana Officinalis root extract - 140.17 mg, Passiflora Incanata leaf extract - 100.2 mg, Crataegus sp. 
fruit extract - 30.5 mg, Melissa Officinalis leaf extract - 100 mg, Glycine - 75.5 mg, Pyridoxine HCl 

(equiv. to 2.5 mg Vitamin B6) - 3 mg, Magnesium Sulfate Monohydrate (equiv. to 36,23 mg elemental 
Magnesium) - 205.85 mg

Hydroxypropyl Methylcellulose, Maltodextrin, Bovine gelatin, Titanium 
dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 23.02.2021 Müsbət

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

Grengam Şərbət 150 ml
GABA(Gamma amino butyric acid) – 125.55 mg, Vitamin B3 (as nicotinamide) – 3 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Glycine – 58.8 mg, Magnesium citrate – 44.95 mg (equiv.to 7.26 mg 
elemental Mg), Biotin – 0.1 mg

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

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.03.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Grenofa Kapsul 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 12.03.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Guten D3 Sprey 20 ml Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU) Olive oil, Vitamin E Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Türkiyə 12.03.2021 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

Hairmax Tablet 3 x 10

Saw palmetto fruit extract - 300 mg, Hydrolized keratin - 21.16 mg, Calcium pantothenate (eq. to 
11.132 mg Vitamin B5) - 12.1 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 15 mg Zinc) - 41.175 mg, Ginkgo 

biloba leaf extract - 20.05 mg, L-methionine - 42.8 mg, L-cystine - 40.19 mg, Folic acid - 0.5 mg, Biotin - 
0.12 mg, Soybean seed extract - 8.55 mg

Polyvinylpyrrolidone K30, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose 
sodium, Silicon dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

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

saç köklərini möhkəmləndirən və tökülməsinə qarşı bioloji fəal 
maddələrin 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  

Hepar Forte Kapsul 1
Cardoon (Cynara scolymus) leaf dry extract – 100 mg , Milk thistle (Silybum marianum) seed dry 

extract – 150 mg , Immortelle  (Helichrysum arenarium) flowers dry extract - 50mg , Yarrow (Achillea 
millefolium) herb dry extract -100  mg, Pepperment (Mentha piperita) leaf dry extract-50 mg  

Starch , Natural gelatin(capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 10.03.2021 Müsbət

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

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

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

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

High Potency Vitamin-D3 1000 IU Softgel 1 Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 25 mcg Extra Virgin Olive Oil,  Softgel Capsule (bovine gelatin, glycerin, water). Now Health Group, Inc. ABŞ 04.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən High Potency Vitamin-D3 1000 IU 

(kapsul № 180) adlı məhsul   D3 vitamininin 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. 

İaluset® HL Krem 25 q Sodium hyaluronate HL 0.4% 

cetearyl glucoside, decylester of oleic acid, cetearyl alcohol, sodium 
lauryl sulphate, pure anhydrous glycerine, sorbitol 70%, sorbic acid, 
methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, trisodic 

citrate dihydrate, deionized water

İBSA Farmaceutici İtalia S.r.l İtaliya 12.02.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İaluset® HL, 25 q krem” adlı məhsul 
infeksiyalaşmamış yaralar, kəsiklər, yanıqlar, ayaqlarda xora, əllərdə 
çatlar, fistulalar, yataq yaraları, abraziv dermatit, çapıqlar və sıyrıqlar 
kimi dəri zədələnmələrində tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İmperium Spray / İmperium Sprey Sprey 30 ml Ambrella Rusiya Xitam verilən 
müraciətlər

Fiziki şəxs Əsədov Kamran Süleyman oğlu tərəfindən 08.02.2021-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiya Federasiyası 
“Ambrella” şirkətinin istehsalı olan İmperium spray (30ml) 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 verilməsi mümkün deyil.


Belə ki, məhsulun istifadə qaydaları tərkibi ilə uyğun deyil.


Bundan başqa, təqdim olunan sənədlərdə “WWW.AMBRELLA-

ALTAY.RU” adlı istehsalçının rəsmi internet səhifəsində adı çəkilən 
məhsul haqqında heç bir məlumat tapılmadı və onun  istehsalçı ölkədə 

qeydiyyat haqqında  məlumat tərəfimizdən əldə olunmadı.

İmuno Star Kapsul 3 x 10 Beta-glucan - 150 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 100 mg, Sodium selenate (Selenium - 50 mcg) - 
0.108 mg, Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 15 mg) - 41.2 mg Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 04.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmuno Star ( şərbət, №30) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

Magnesium stearate (E 470b), Hydroxypropylmethylcellulose (E 464), 
Colour: E171, E141ii) Pleuran S.r.O Slovakiya 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (kapsul, № 40) (Seriya nömrəsi: 

A8331120, istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə tarixi: 01.10.2022) 
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. 

İnamiks forte Tablet 3 x 10
Glutathione - 100 mg, L-ornithine - 200 mg, L-aspartate (Aspartic  acid) - 200 mg, Silybum marianum 

seed dry extract - 140 mg, Cynara scolymus leaves dry extract -200 mg, Helichrysum arenarium flower 
dry extract - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, PVP, Magnesium stearate, Silicon 
Dioxide  

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 11.03.2021 Müsbət

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

məhsul qaraciyər və öd kisəsinin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: istehsalçı ünvanında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi 
və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir

iVista Vida 2,4% Oftalmoloji məhlul 2 ml Hydroxypropyl Methylcellulose USP 24mg, İsotonic Aqueous Base q.s. Ayrı qeyd olunmayıb Heil Pharma Hindistan 02.03.2021 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş iVista Vida 2,4% (oftalmoloji məhlul, 2 
ml) oftalmoloji prosedurlarda istifadə 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

Kalsemid Tablet 1
 Calcium carbonate (source of macronutrient - calcium) powder – 200 mg, Mussel shell powder – 120 
mg, Fucus vesiculosus thallus powder – 100 mg, Laminaria saccharina thallus powder – 80 mg, Urtica 

dioica leaves powder – 30 mg, Citric acid – 20 mg, Vitamin D3 (as cholecalceferol) – 0.0018 mg
Corn starch, Calcium stearate, Lactose Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti Rusiya 29.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsemid (tablet № 50) adlı məhsul  
dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunanb BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 
edilsin.    

Kalsivit M / Calcivit M məhlul 150 ml Calcium phosphate - 250 mg, Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin D - 100 IU, Vitamin B12 - 0.75 mcg Sorbitol, Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Flavourings strawberry and banana, Purified water Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsivit M / Calcivit M (məhlul 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.

KardioAktiv® Tablet 2 x 20 Crataegus monogyna leaf and flower extract - 200 mg, Potassium asparaginate - 75 mg, Magnesium 
asparaginate - 75 mg

Croscarmellose sodium, Calcium stearate, Silica dioxide colloidal, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Polysorbate 

80, Polyethylene glycol, Titanium dioxide, Iron oxide
Evalar QSC Rusiya 13.01.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KardioAktiv® (tablet, № 40) adlı 

məhsul ürək əzələsinin 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.

Kargi Plus Şərbət 150 ml GABA - 150 mg, Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg Xanthan gum, Glycerine, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric 
acid, Orange flavor, Aspartam, Deioinzed water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Kombivit D3 Daxilə qəbulu üçün  məhlul-
damcı 20 ml Menaquinone 7 (Vitamin K2) mixture (Olive oil - 4.42 mg, Menaquinone 7 - 0.02 mg) - 4.44 mg, 

Cholecalciferol - 0.025 mg (1000 IU) Olive oil, Mixed tocopherol (E 306) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombivit-D3 ( daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 20 ml) adlı  məhsul   D və K vitaminlərinin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

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) - 0.11 mg

Deionized water, Edible gelatin, Glycerol (E 422), Orange flavour 
1207774, Alpha-tocopherol (E 307) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.03.2021 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.

Liafos Kapsul 1 x 10

Lactobacillus plantarum (500 billion/g) (equiv.to 0.25x10⁹) – 0.5 mg, Lactobacillus bulgaricus (50 
billion/g) (equiv.to 0.25x10⁹) – 5 mg, Bifidobacterium infantis (500 billion/g) (equiv.to 1x10⁹) – 2 mg, 

Bifidobacterium breve (300 billion/g) (equiv.to 1x10⁹) – 0.33 mg, Saccharomyces boulardii (20 
billion/g) (equiv.to 0.5x10⁹) – 25 mg, Zinc sulphate monohydrate – 27.45 mg (equiv.to 10 mg Zinc), 

Bifidobacterium bifidum (500 billion/g) (equiv.to 1x10⁹)– 0.2 mg, Lactobacillus rhamnosus (500 
billion/g)(equiv.to 0.25x10⁹) – 0.5 mg, Lactobacillus acidophilus (500 billion/g) (equiv.to 0.5x10⁹) – 1 

mg, Lactobacillus paracasei (300 billion/g)(equiv.to 0.25x10⁹) – 0.83 mg, Bifidobacterium longum (100 
billion/g)(equiv.to 0.1x10⁹) – 1 mg

Inulin, Maltodextrin, Silicone dioxide, Magnesium stearate AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 03.03.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.

Life-Vit Vitamin C 900 mg Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 900 mg Citric acid, Sodium carbonate, Sorbitol, Aspartame, Poyethylene glycol, 
Saccharine

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Life-Vit Vitamin C 900 mg (fışıldayan 

tablet №20) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: a)"Farmakoloji təsirlər" ifadəsi ləğv edilsin.

b)"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı qeyd edilsin.

Lipakreon örtüklü tablet 1 pl. flakonda 60 örtüklü tablet

Pancreatin 4X - 50 mg, Lipase – 5 mg, Amylase – 25 mg, Protease – 25 mg, Natural Flaxseed (Linum 
usitatissimum) extract standartised for Lignans SDG 20 % – 50 mg, Peppermint (Mentha piperita) leaf 

extract standartised for Menthol 10% - 50 mg, Caraway (Carum carvi) fruit water extract (10:1) 
standartised for limonene 10 %  – 15 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Nutraficient brown 
114F265031, Magnesium stearate  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipakreon(tablet, №    60) adlı  
məhsul həzm fermentlərinin çatışmazlığının kompleks müalicə və 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil

Lipiscor Kapsul 2 x 30 Total omega-3 acids - 725 mg, EPA - 406.3 mg, DHA - 268.8 mg all rac α - tocopheryl acetate, gelatin, glycerol, purified water Sanum -Kehlbeck GmbH & Co. KG Almaniya 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipiscor (kapsul, №60) adlı məhsul 
omega-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Lithoren toz 1
Potassium citrate 2703 mg, Magnesium citrate - 376 mg, Citric acid - 810 mg, Vitamin B6 - 25 mg.

Orange flavor, Silicon dioxide, Sucralose. İnalme S.r.L İtaliya 29.03.2021 Mənfi

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

sidikdaşı xəstəliyi  zamanı istifadəsi tövsiyə olunan preparat olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, birdəfəlik qəbul üçün tərkibdə  mövcud olan B6 vitaminin 
dozası(25 mg) BFMQƏ- lərə(6 mg) uyğun deyil.

Litolizin Kapsul 3 x 10 Makin Laboratories Pvt.Ltd Hindistan 30.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Liverkaps Kapsul 5 x 10 Soy lecithin - 500 mg (Essential phospholipids - 300 mg)
Gelatin, Glycerin, Sodium benzoate, Purified water, Coloring yellow iron 

oxide, Coloring, red iron oxide, Coloring black iron oxide, Titanium 
dioxide

Minskinterkaps UT Belarus 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liverkaps (kapsul, №50) adlı  məhsul 
essensial fosfolipidlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət 

Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan bir neçə 
dərman vasitələrinin olmasına baxmayaraq, ərizəçi tərəfindən edilən 

müraciət (zəmanət məktubu:                   ) əsas tutularaq və məktubla 
birlikdə təqdim olunmuş normativ sənədlərin ekspertizası onun yüksək 

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

Gundermann, Simon Gundermann, Marek Drozdzik, and VG Mohan 
Prasad.Essential phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin 

Exp Gastroenterol. 2016; 9: 105–117) məhsulun tərkibində əsas 
təsiredici maddə olan essensial fosfolipidlərin xarici ölkələrdə bioloji 

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

hepatoprotektiv təsirlidir, hüceyrə membranlarının struktur-funksional 
tamlığınının normallaşdırılmasına və hüceyrənin normal metabolizmini 
bərpa etməyə kömək edir, eyni zamanda qaraciyər hüceyrələrini bərpa 

edir.





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

Makay Damcı 30 ml
Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 

Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

Xitam 
         "BİON MEDİCAL" MMC şirkətinin 10.02.2021-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San ve 

Tic. Ltd. Şti ” şirkətinin istehsalı olan EXPMKY-1220 seriyalı Makay 
(məhlul 30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

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

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Miqdari təyini: vitamin D3 -- 0,0015 mq/ 1 damcıda  (0,009 -- 0,011 

mq/ 1 damcıda) -- (NSə əsasən uyğun deyildir)
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.



Marvelos Kapsul 3 x 10

Tocopherol palmitate - 15 mg, Retinyl palmitate - 1 mg, Ergocalciferol - 5 mcg, Ascorbic acid - 67.74 
mg, Thiamine hydrochloride - 1.7 mg, Riboflavin - 2 mg, Pantothenic acid - 5 mg, Pyridoxine 

hydrochloride - 2 mg, Cyanocobalamin - 3 mcg, Folic acid - 0.2 mg, Nicotinamide - 20 mg, Biotin - 50 
mcg, Calcium glutamate - 100 mg, Potassium orthophosphate - 50 mg, Potassium iodide - 150 mcg, 

Ferrous fumarate - 5 mg, Magnesium orotate - 100 mg, Copper sulphate - 1 mg, Zinc lactate - 12 mg, 
Manganese sulphate - 2 mg, Potassium glutamate - 115 mg, Chromium Picolinate - 50 mcg, 

Molybdenum sulfate - 45 mcg, Seleksen - 55 mcg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

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

Qeyd:a)Azərbaycan dilində təlimatda qeyd edilən istifadə qaydası, 
qabalaşmada qeyd edilən istifadə qaydası ilə uyğunluq təşkil etməlidir.

b)Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Maximuno Kapsul 1
Beta Glucan - 250 mg, Echinacea angustifolia herb extract - 100 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl-

acetate) - 65 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 20 mg, Selenium (as 
Sodium selenite) - 150 mcg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 26.02.2021 Müsbət

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

Qeyd: Qablaşma üzərində "İmmunomodulyator" ifadəsi "İmmun 
sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi ilə 

əvəz olunsun

Medenza Tablet 3 x 10

Papaya (Carica papayaL.) fruit d.e. - 50 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruit d.e. std. 0.9-1.1% as 
e.o. - 85 mg, Bromelain 2500 GDU/g - 50 mg, Papain 2.5 FIP UI/mg - 75 mg, Mix of enzymes (Amylase - 

1.500 DU, Protease - 3000 HUT, Glucoamylase - 2 AGU, Lipase - 112.5 FCC FIP, Cellulase - 300 CU, 
Lactase - 500 ALU, Pectinase 7 endo - PGU, maltodextrins from rice fermented with Aspergillus oryzae) - 

50 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium stearate, Acetylated 
modified starch, Talc,Titanium dioxide, Glycerol, Aqueous shellac 

solution
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 03.03.2021 Müsbət

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

Mefolic / Mefolik Kapsul 2 x 15 L-methylfolate - 400 mcg, Vitamine B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1.3 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 0.5 mcg

Soybean oil (refined), Beeswax white, Gelatin, Water, İron oxide, 
Titanium dioxide Capsulgel SAS Fransa 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mefolic (kapsul №30) adlı məhsul 
folat, B6 və B12 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Megalan Şərbət 100 ml № 1

Essential oil of Chamomilla (Matricaria chamomilla)-2.70 mg;Essential oil of Fennel (Foeniculum 
vulgare)- 2,76 mg


Sorbitol solution 70%, glycerin Vegetable, dextrose, potasium sorbate, 

strawberry flavour, purified water  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 23.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megalan(şərbət,100 ml) adlı məhsul  
uşaqlarda  köp və sancı əleyhinə 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.

Melatson məhlul 50 ml Melatonin – 1 mg, Glycine – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 2.5 mg  Rasperry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Deionized water

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 04.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melatson (məhlul 50 ml) adlı məhsul  
yuxuya getməni yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.
Qeyd: istehsalçı ünvanında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi 

və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Mersobil Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Citicoline - 500 mg, Ginkgo biloba standardised extract as flavone glycoside ≥ 24% - 25 mg Sorbitol solution 70%, Vegetable glycerin, Sodium benzoate, 

Propylenglycol, Purified water  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 05.03.2021 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini və görmə qabiliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Metrip Tablet 1

Magnesium carbonate - 800 mg (eq. to elementa Mg 200 mg), L-tryptophan - 350 mg, Hypericum 
perforatum  aerial part extract (0.7 % hypericin) - 150 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)  - 6 mg


Microcrystalline cellulose, Crosscarmellose sodium, Magnesium 
stearate, Silicone dioxide  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metrip (tablet №30) adlı məhsul  MSS 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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



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

MieVita Fışıldayan tablet 1 Mersin İlaç Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 10.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

         "Medpharma" MMC şirkətinin 01.02.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Mersin İlaç Ecza Deposu Tic. Ltd. 
Şti.” şirkətinin istehsalı olan 001.2020 seriyalı MieVita (Fışıldayan tablet 

№20) 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. 


1.S ərtliyi: 77.5N (40N±3N) UYĞUN DEYİLDİR


2.M əhsulda C vitaminin dozası gündəlik istehsakın yol verilən yuxarı 

həddindən yüksəkdir. (900 mg icaze verilir maksimum)


3.M əhsulun istehsalçısı kimi göstərilən “Mersin İ laç Ecza Deposu Tic. 
Ltd. Şti.” Şirkətinin istehsalçı ölkədə icazə verilən fəaliyyət içərisində 
BFMQƏ istehsalına dair icazə yoxdur ( yalnız “ Depo, Gıda Satış ve 

Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” icazə verilib)


4.T ərkibə aid sənəd məhsulun istehsalçısı tərəfindən təqdiqlənməmişd  
və burda qeyd edilən məlumatlar qablaşma üzərində yazılan  ilə fərqlilik 

tərşkil edir.


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

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

Mumiyo Tablet 1 x 30 tablet 100% purified Mumijo istifadə olunmayıb Aroniya-farm MMC Qırğızıstan 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MUMİYO(tablet, 200 mg № 30) adlı  

məhsul mineral maddələrlə qidanı 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.

Munitas Şərbət 150 ml Beta glucan - 20 mg, Ascorbic acid - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 3.5 mg, Selenium (Sodium selenite) 
- 15 mcg

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 30.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Munitas (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:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

NBL Probiotic ATP toz 20

Polydextrose (Fibre, 74 %)-466.2 mg; Fructooligosaccharide (Fibre, 90 %)-437.085 mg; 
Galactooligosaccharide (Fibre, 95 %)-95 mg; L-ascorbic acid (Vitamin C, 100 %)-25 mg;Lactobacillus 

casei-8.2x108 CFU; Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)-2 mg α-TE; Lactobacillus rhamnosus-
4.1x108 CFU;Lactobacillus plantarum-4.1x108 CFU;

Bifidobacterium lactis- 4.1x108 CFU; Riboflavin (Vitamin B2, 100 %)-0.45 mg; Pyridoxine hydrochloride 
(Vitamin B6, 82 %)-0.369 mg; Thiamine hydrochloride (Vitamin B1, 78 %)-0.351 mg.

Dextrose, Silicondioxide, May contain traces of soy. Cell Biotech Co.Ltd. Cənubi Koreya 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Probiotic ATP (saşe,  № 20) adlı  
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran və immuniteti 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.

Nemober Tablet 3 x 10

D-Mannose - 250 mg, American Cranberry Fruit Dry Extract (equiv. to 100 mg Vaccinium Macrocarpon 
L.) ( equiv. to 31.7% Proanthocyanidins) - 100 mg, Artichoke Steam and Leaf Extract (equiv. to 100 mg 

Cynara Scolymus L.) (equiv. to 2.61% Cynarin) - 100 mg, Potassium Citrate (equiv. to 30,6 mg 
elemental Potassium) - 80 mg

Lactose Monohydrate, Microcrystalline Cellulose, Kollidon VA64, 
Magnesium stearate, Silicon Dioxide, Croscarmellose Sodium

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 03.03.2021 Müsbət

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

Nemoir-F Kapsul, dilaltı tablet 4 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.03.2021

Fiziki şəxs “Mehman Ağayev” tərəfindən göndərilmiş 27.01.2021-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “"AD Medline 
Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Nemoir-F 
(kapsul, tablet №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı kapsulun orta çəkisi 389.2 mq (396-484 mq), 

məhsulun tərkibində olan vitamin C-nin miqdarı – 28 mq/kaps. (NS-ə 
əsasən 85 m q/kaps.) - olaraq aşkar edilm işdir. 




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

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



Neutron Tablet 6 x 10

Gamma aminobutyric acid - 130 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Choline Bitartrate - 100 mg, 
Glutamine - 40 mg, Glycine - 25 mg, Magnesium oxide - 35 mg, Vitamin B3(as Niacinamide) - 10 mg, 

Vitamin B2 (as  Riboflavin)- 2,5 mg, Vitamin B1( a Thyamine hydrochloride) - 1mg, Vitamin B6(as  
Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B12(as Cyanocobalamin) - 0,0075 mg(7,5 mcg).

Maltodextrin, Tricalcium phosphate (TCP), Magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 15.03.2021 Müsbət

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

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

NeyroEyD™ II MLC 901 / NeuroAiD™ II MLC 901 Kapsul 60 kapsul (1 karton qutu) x 3

məhsulun tərkibinə daxil olan ekstraktların hazirlanmasında  istifadə olunan xammalların miqdarı:Radix 
Astragali-800 mg; Radix et rhizome  Salviae miltiorrhiaze-160 mg; Radix Paeoniae rubra -160 mg; 
Rhizoma Chuanxiong- 160 mg; Radix Angelicae sinensis-160 mg; Flos Carthami tinctorii-160 mg; 

Semen Persicae-160 mg; Radix Polygalae-160 mg; Rhizoma Acori tatarinowii-160 mg.

 dextrin, maltodextrin,magnesium stearate, capsula shell(brilliant 
blue,water,titanium dioxide,Hypromellose(Hydroxypropyl methyl 

cellulose),

Beacons Pharmaceuticals Pte Ltd 
(Moleac Ptd Ltd üçün) Sinqapur 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NeyroEyD™ II MLC 901 / NeuroAiD™ 

II MLC 901(kapsul, № 180) adlı  məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirən 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Normolux Şərbət 120 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit soft extract – 32 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers soft 
extract – 10 ml Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 03.03.2021 Müsbət

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

məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Novabina Tablet 2 x 15 L-tryptophan - 150 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 35 mg) - 58.33 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic 
acid) - 13 mg, Melatonine - 0.5 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone,Polyvinylpolypyrrolidone, Croscarmellose sodium, 

Magnesium salts of fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 10.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novabina (tablet № 30) adlı məhsul 
yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Novakar Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10 L-Carnitine - 150 mg, Acetyl-L-carnitine - 150 mg, Folic Acid - 200 mcg Deionized water, Xanthan gum, Citric Acid, Raspberry Flavor, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 02.03.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik proseslərinin yaxşılaşdırılması 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: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.



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

Nucleofill Medium inyeksiya üçün gel 1,5 ml Polymerized polynucleotides 2.0%, Water for injection 96.68%, NaOH 0.39%, HCl 0.93% Ayrı qeyd olunmayıb Promoitalia Group Spa İtaliya 30.03.2021 Müsbət

   Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nucleofill Medium, inyeksiya üçün 
gel”, adlı məhsul səthi qırışların qulluğu prosesində istifadə olunan tibbi 
vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Nucleofill Strong inyeksiya üçün gel 1,5 ml Polymerized polynucleotides 2.5%, Water for injection 96.19%, NaOH 0.39%, HCl 0.92% Ayrı qeyd olunmayıb Promoitalia Group Spa İtaliya 30.03.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nucleofill Strong, inyeksiya üçün 
gel”, adlı məhsul orta səviyyə qırışların qulluğu prosesində istifadə 

olunan tibbi vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 0.54 g, Polyunsaturated 
fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates 
(Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 
75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 

mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, 
Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, 
Vitamin B12 - 0.3 mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic acid - 0.60 

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

Water, Maltodextrine Nutrichem Diät Pharma GmbH  (for 
B.Braun Melsungen AG) Almaniya 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 500 ml) (Seriya 
nömrəsi: 2044170530 , istehsal tarixi: 26.10.2020, son istifadə tarixi: 
25.04.2022) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Nyam-Nyam Kids Şərbət 200 ml
Aloe Vera extract - 0.12 mg, Sodium selenite - 0.0147 mg (eq.to 6,6 mcg Se4+), Vitamin A-acetat - 

0.14 mg(eq.to 45,5 İU Vitamin A), Vitamin C - 14.3 mg, Vitamin E 50% - 4.2 mg (eq.to 2.1 mg Vitamin 
E), Zinc gluconate - 12.42 mg (eq.to 1.8 mg Zn 2+), Aronia syrup – 500 mg

Sorbitol Solution(70%) (E420),  Vegetable Glycerin (E422), Potasium 
sorbate (E202),Carboximetil cellulose (E468), Propilenglycol 

(E1520),Purified water, Citric acid (E330), Raspberry flavour, Dextrose 
(E1200),

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 05.03.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nyam-Nyam Kids (şərbət 200 ml) adlı 
məhsul immuniteti yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Ərizəçi məhsulun  istehsalçı ölkədə 5 ildən çox bazarda olduğuna 
və uşaqlarda istifadəsinə dair müvafiq zəmanət məktubu təqdim etdiyi 

üçun, rəydə göstərilən yaş həddi icazə verilmişdir.

Obimag Tablet 3 x 15 Magnesium malate - 470 mg (as elemental Mg 73 mg), Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 5 mg
Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 

Polyvinylpolipyrrolidone Croscarmellose sodium, Magnesium salts of 
fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Obimag (tablet, №45) adlı məhsul 

vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Odezim Şərbət 150 ml

Aloe vera leaf dry extract - 100 mg, Digestive enzymes (Amilase 25 F.I.P., Lipase 17 F.I.P.,Pancreatin 
115 prot., Bromelaine 225 F.I.P.) - 100 mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 40 mg, Glycyrrhizae 

glabra root dry extract - 125 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 160 mg, Foeniculum vulgare seed 
dry extract - 95 mg, Ananas comomus fruit dry extract - 130 mg, Cynara scolymus leaves dry extract - 

100 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract - 95 mg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ODEZİM (şərbət,150 ml) adlı məhsul  
mədə-bağırsaq  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.
Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Qeyd: istehsalçı ünvanında və istifadə qaydasında  texniki səhvə yol 
verildiyi üçün rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Ofio Daxilə qəbulu üçün  məhlul-
damcı 30 ml İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 26.02.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

         "BİON MEDİCAL" MMC şirkətinin 30.12.2020 -ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “İmhotep İlaç Kozmetik 

ve Gida Tic. Ltd. Şti ” şirkətinin istehsalı olan OF 00401 seriyalı Ofio 
(məhlul 30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

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

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Sıxlıq: 0.902q/ml   (0.95 - 1.05q/ml) -- UYĞUN DEYİL

Miqdari təyini: vit D3 -- 11.5%   (80.0 - 110.0% ) -- UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Oftavision Tablet 3 x 10
Bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) - 100 mg, Citrus bioflavonoids - 50 mg, Zeaxhantin source - 20 
mg (Zeaxanthin - 1 mg) , Beta carotene (20%) - 15 mg (Beta carotene - 3 mg), Marigold (Calendula 

officinalis) extract (80% Lutein) - 6.25 mg (Lutein - 5 mg)

Microcrystalline cellulose (E 460), Polyvinylpyrolidone (E 1201), 
Croscarmellose sodium (E 468), Opadry orange 204A230000, 

Magnesium stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 551), Ethyl alcohol, 
Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oftavision (tablet №30) adlı məhsul 
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısı qeyd 

edilməyib.Gülümbahar bitkisinin xammalı Azərbaycan dilinə düzgün 
tərcümə edilməyib.

Oksimega Kapsul 1 Fish oil - 500 mg (Omega−3 fatty acids - 180 mg, EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) Gelatin, Sunflower oil İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 12.03.2021 Müsbət

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

Olvinax Kapsul 4 x 10

Larix sibirica bark extract - 150 mg, Dioscorea caucasica root extract - 100 mg, Trifolium pretense 
flower extract - 50 mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 50 mg, Bergenia crassifolia leaf extract - 35 

mg, Potentilla alba root extract - 25 mg, Stellaria media leaf extract - 25 mg, Mumii - 25 mg, 
Ammonium Alum - 25 mg, Resina pinus sibiricus bark - 15 mg.

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 17.03.2021 Müsbət

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

müxtəliv mənşəli allergiyaların kompleks müalicəsində 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.

Omejunior Şərbət 150 ml Fish oil - 2350 mg (Omega 3 - 830 mg, EPA - 390 mg, DHA - 260 mg) Glycerol, Sorbitol, Polysorbat 80, Vitamin E, Peach-mango flavor, 
Xanthan gum, Potassium sorbate, Sucralose

Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

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

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

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

Orthomol Immun / Ortomol İmmun toz 15 q 

Vitamin A - 1117 mcg, Vitamin D - 5 mcg (200 IU), Vitamin E - 150 mg alpha-TE, Vitamin K - 60 mcg, 
Vitamin C - 900 mg, Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 6 mg, Niacin - 60 mg NE, 
Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 600 mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, Biotin - 165 mcg, Pantothenic acid - 18 

mg, Iron - 8 mg, Zinc - 10 mg, Copper - 0.5 mg, Manganese - 2 mg, Selenium - 50 mcg, Chromium - 30 
mcg, Molybdenum - 60 mcg, Iodine - 150 mcg, Citrus bioflavonoids - 5 mg, Lutein - 800 mcg, Lycopene 

- 200 mcg

Glucose, Maltodextrin, Citric acid, Gum arabic, Orange flavour, Sodium 
saccharin, Blood orange

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 
GmbH Almaniya 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Immun/ Ortomol İmmun 
(toz 15 q, saşe № 15) 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

Orthomol İmmun Direct Granules (Orange) / Ortomol 
İmmun Birbaşa Qranullar (Portağal) qranul 4,2 q

Vitamin C - 900 mg, Vitamin E - 152 mg, Niacin - 60 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin 
B6 - 6 mg, Iron - 8 mg, Vitamin A - 1117 mcg, Zinc - 10 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Lutein - 800 
mcg, Citrus bioflavanoids - 5 mg, Selenium - 50 mcg, Folic acid - 600 mcg, Copper - 0.5 mg, Vitamin 

B12 - 6 mcg, Manganese - 2 mg, Chromium - 30 mcg, Vitamin D - 5 mcg, Lycopene - 20 mcg, Iodine - 
0.15 mcg, Molybdenum - 60 mcg, Vitamin K - 60 mcg, Biotin - 165 mcg

Xylitol, Orange fruit powder, Orange flavor, Sweetness modulator 
flavor, Acesulfame K

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 
GmbH Almaniya 18.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol İmmun Direct Granules 

(Orange) / Ortomol İmmun Birbaşa Qranullar (Portağal) (saşe, №7) adlı 
məhsul immun sistemini 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.

Orthomol İmmun Direct Granules (Raspberry & 
Menthol) / Ortomol İmmun Birbaşa Qranullar (Moruq və 

Mentol)
qranul 4 q

Vitamin C - 900 mg, Vitamin E - 152 mg, Niacin - 60 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin 
B6 - 6 mg, Iron - 8 mg, Vitamin A - 1117 mcg, Zinc - 10 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Lutein - 800 
mcg, Citrus bioflavanoids - 5 mg, Selenium - 50 mcg, Folic acid - 600 mcg, Copper - 0.5 mg, Vitamin 

B12 - 6 mcg, Manganese - 2 mg, Chromium - 30 mcg, Vitamin D - 5 mcg, Lycopene - 20 mcg, Iodine - 
0.15 mcg, Molybdenum - 60 mcg, Vitamin K - 60 mcg, Biotin - 165 mcg

Xylitol, Menthol flavor, Raspberry flavor, Acesulfame K Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 
GmbH Almaniya 18.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol İmmun Direct Granules 

(Raspberry & Menthol) / Ortomol İmmun Birbaşa Qranullar (Moruq və 
Mentol) (saşe, №30) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək 

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



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

Orthomol İmmun Direct Granules (Raspberry & 
Menthol) / Ortomol İmmun Birbaşa Qranullar (Moruq və 

Mentol)
qranul 4 q-da

Vitamin C - 900 mg, Vitamin E - 152 mg, Niacin - 60 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin 
B6 - 6 mg, Iron - 8 mg, Vitamin A - 1117 mcg, Zinc - 10 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Lutein - 800 
mcg, Citrus bioflavanoids - 5 mg, Selenium - 50 mcg, Folic acid - 600 mcg, Copper - 0.5 mg, Vitamin 

B12 - 6 mcg, Manganese - 2 mg, Chromium - 30 mcg, Vitamin D - 5 mcg, Lycopene - 20 mcg, Iodine - 
0.15 mcg, Molybdenum - 60 mcg, Vitamin K - 60 mcg, Biotin - 165 mcg

Xylitol, Menthol flavor, Raspberry flavor, Acesulfame K Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 
GmbH Almaniya 18.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol İmmun Direct Granules 

(Raspberry & Menthol) / Ortomol İmmun Birbaşa Qranullar (Moruq və 
Mentol) (saşe, №7) adlı məhsul immun sistemini 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.

Orthomol Immun/ Ortomol İmmun toz 15 q 

Vitamin A - 1117 mcg, Vitamin D - 5 mcg (200 IU), Vitamin E - 150 mg alpha-TE, Vitamin K - 60 mcg, 
Vitamin C - 900 mg, Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 6 mg, Niacin - 60 mg NE, 
Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 600 mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, Biotin - 165 mcg, Pantothenic acid - 18 

mg, Iron - 8 mg, Zinc - 10 mg, Copper - 0.5 mg, Manganese - 2 mg, Selenium - 50 mcg, Chromium - 30 
mcg, Molybdenum - 60 mcg, Iodine - 150 mcg, Citrus bioflavonoids - 5 mg, Lutein - 800 mcg, Lycopene 

- 200 mcg

Glucose, Maltodextrin, Citric acid, Gum arabic, Orange flavour, Sodium 
saccharin, Blood orange

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 
GmbH Almaniya 18.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Immun/ Ortomol İmmun 
(toz 15 q, saşe № 30) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil

Orthomol Osteo / Ortomol Osteo toz 15 q
Potassium - 1170 mg, Calcium - 600 mg, Vitamin C - 120 mg, Zinc - 9 mg, Vitmain B12 - 9 mcg, Vitamin 
D - 20 mcg (800 IU), Manganese - 2 mg, Vitamin K - 200 mcg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B6 - 3 mg, 

Copper - 1 mg, Fluoride - 1 mg

Glucose, Citric acid, Maltodextrin, Lemon flavour, Sodium cyclamate, 
Silicone dioxide, Sodium saccharin

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 
GmbH Almaniya 18.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Osteo / Ortomol Osteo (toz 
15 q, saşe № 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.

Ovesol Tablet 2 x 20 Avena sativa herb dry extract - 75 mg, Helichrysum arenarium flower extract - 30 mg, Mentha piperita 
folium extract - 15 mg, Curcuma longa radix extract - 7.330 mg

Silicon dioxide, Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, Coating 
(Hydroxypropyl methylcellulose, Tvin-80, Polyethylene glycol 400, Iron 

oxide brown, Iron oxide black, Iron oxide red)
Evalar QSC Rusiya 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (tablet, №40) adlı məhsul 

qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.    
Qeyd:İstifadə qaydasında yaş həddi rəyə uyğun qeyd edilsin.  

Ovesol məhlul 100 ml
Avena sativa herb dry extract - 4 g, Rosa (Rosa davurica, Rosa majalis, Rosa acicularis) fruit dry extract 
- 2 g, Zea mays stigmata dry extract - 0.6 g, Mentha piperita folium dry extract - 0.3 g, Curcuma longa 

radix dry extract - 0.1 g

Glycerin distilled, Oligofructose, Lemon juice powdery, Xanthan gum, 
Mint oil, Purified water Evalar QSC Rusiya 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (məhlul, 100 ml) adlı məhsul 
qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Qeyd:a)Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.  
b)İstehsalçı məhsulun istehsalçı ölkədə 6 ildən çox bazarda olduğuna 

və uşaqlarda istifadəsinə dair müvafiq zəmanət məktubu təqdim etdiyi 
üçün, rəydə göstərilən yaş həddi icazə verilmişdir.

Oxylet Tablet 1
Vitamin A (retinol) - 1000 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl 
acetate) - 15 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 2.2 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 55 mcg, Zinc (as 

Zinc oxide) - 25 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 04.03.2021 Müsbət

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



Panto androshan Kapsul 1

Cervus elaphus dag extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 89 mg, Cervus elaphus blood extract 
(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 50 mg, Castoreum (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, 

Biver meat extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Panax ginseng root extract (water 
/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Hedysarum alpinum root extract (water /alcohol, 40% extract , 
1/10) - 100 mg, Schisándra chinénsis fruit extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Állium 
satívum fruit extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 1 mg, Pinus sibiricus seed extract (water 

/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Amarhantus caudatus seed (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 
20 mg, Urtica dioica root (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Órchis máscula root extract 

(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Inula Helenium root extract (water /alcohol, 40% extract 
, 1/10) - 10 mg, Podmore apis extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 50 mg, Cinnamomum 

verum bark extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 12 mg, Myristica fragrans seed extract (water 
/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Thymus serpyllum flower extract extract (water /alcohol, 40% 

extract , 1/10) - 30 mg, Nigēlla satīva seed extract extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, 
Propolis extract (water /alcohol, 40% extract , 1/5) - 30 mg, Tocopherol acetate - 5 mg, Zinc lactate - 4 

mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

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

məhsul   kişilərin sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Paros K Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg, Zinc sulfate - 4 mg, Cholecalciferol - 400 
IU, Menaquinone-7 - 11.25 mcg, Phosphorus - 100 mg

Deionized water, Xanthan gum, Raspberry flavor, Dimethylparaben 
sodium, Trisodium citrate, Sucralose

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

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

Paros K Şərbət 150 ml Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 02.03.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         “Aylan Pharma MMC” şirkətinin 23.11.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Paros K (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı məhsulun tərkibində olan D3 vitamininin 

miqdarı normativ sənədlərdə göstərilənlərlə (vitamin D3 -- 12,15%  
(80,0 -- 110,0%)) uyğun gəlmir.

    Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə 
doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.


Parvulex Kapsul 3 x 10 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Peksan Şərbət 150 ml Fish oil - 750 mg, EPA - 135 mg, DHA - 90 mg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin A - 0.6 mg, Vitamin D3 - 
400 IU, Ascorbic acid - 50 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Zinc gluconate (Zinc - 2 mg) - 13.94 mg

Orange aroma, Potassium sorbate (E 202), Xanthan gum ( E 415), 
Sorbitol (E 420), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Peksan (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, bəzi vitaminlərin və sink mineralının əlavə 

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

Perfect Bleach 16% gel 3 x 2,4 ml Glycerin, propylene glycol, aqua, urea peroxide, carbomer, sodium hydroxide, potassium fluoride, 
aroma Ayrı qeyd edilməyib. Voco GmbH Almaniya 16.03.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Perfect Bleach, gel”, adlı məhsul dişlərin 
ağardılması üçün kosmetik vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Pikovit 4+ Pastil 2 x 15

Retinol (as retinol-palmitate) - 600 IU, Cholecalcipherol (vitamin D3) - 80 IU, Ascorbic acid (vitamin С) - 
10 mg, Thiamine nitrate (vitamin В1) - 0,25 mg, Riboflavin(vitamin В2) - 0,30 mg, Pyridoxine chloride 
(vitamin В6) - 0,30 mg, Cyanocobalamin (vitamin В12) - 0,20 mcg, Nicotinamide (vitamin PP) - 3 mg, 

Calcium pantothenate (vitamin B5) - 1,20 mg, Folic acid - 0,04 mg, Calcium (Ca2+) - 12,5 mg, Phosfor 
(P5+) - 10 mg

Lactose monohydrate, Orange oil 05073, Polysorbat 80, Glycerol, Castor 
oil, Anhydrous citric acid, Sorbitol, Liquid glucose, Antifoaming agent 

1510, Magnesium stearate, Capol 600 pharma, Liquid paraffin, 
Povidone, Titanium dioxide, Sucrose, Colurings

KRKA d.d. Sloveniya 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikovit 4+(pastil, № 30) adlı  məhsul 
(Seriya nömrəsi: L94718 , istehsal tarixi:01.12.2020 , son istifadə tarixi: 
01.12.2022)  bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 4 yaşdan 
yuxarı uşaqlar 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.

Pirelak Tablet 2 x 15 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 546.87 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to elemental Zinc 25 mg) - 
68.73 mg

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium salts of fatty acids, Crosslinked 
Sodium carboxymethylcellulose, Silicon dioxide (E 551), Microcrystalline 

cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pirelak (tablet, №30) adlı məhsul C 
vitamininin və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.



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

Piremax Tablet 2 x 15

Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 273.43 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 13.3 mg elemental Zinc) - 
36.42 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate 50 % CWS (eq. to 1.71 mg Vitamin E) - 7.455 mg, Sodium 

selenite anhydrous (eq. to 103.7 mcg elemental Selenium) - 0.226 mg, Echinacea purpurea aerial parts 
extract - 10.25 mg

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium salts of fatty acids, Crosslinked 
sodium carboxymethylcellulose, Silicon dioxide, Microcrystalline 

cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Piremax (tablet, № 30) adlı məhsul 
immun sistemini 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. 

PMS 50 Tablet 2 x 15

Magnesium oxide (60,31 % mg)-250,00 mg; Chaste tree fruit (Vitex agnus castus) dry extract-50,00 
mg; dl-alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E 50%)-10,00 mg; Pyridoxine HCl (Vitamin B6 82,27%)1,22 
mg;  Vitamin D3 (100000 UI Cholecalciferol) 0,25%-1,00 mg; Riboflavin (Vitamin B2 100%)- 0,80 mg; 

Thiamine HCl (Vitamin B1 89,2%)-0,78 mg.

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate Pharmalife Research S.R.L İtaliya 15.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PMS 50(tablet, №   30) adlı  məhsul  
menstrual tsiklin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Pnevmanol Kapsul 4 x 10 Castoreum extract - 200 mg, Badger fat - 200 mg, Perha - 100 mg Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 17.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pnevmanol(kapsul, N 40) adlı məhsul 

tənəffüs orqanlarının fəalıiyyətini 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:Növbətli itxal zamanı "arı tozcuğu" inqredientinin adını ingilis 

dilində" bee-bread" və ya "ambrosia" kimi təqdim olunsun.

Pnevmanol Şərbət 250 ml Pinus sibirica seed oil - 124 g, Resina Pinus sibirica - 75 g, Badger fat - 25 g, Fructose - 25 g, Orange 
juice - 1 g Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pnevmanol (şərbət, 250 ml) adlı 
məhsul tənəffüs orqanlarının fəalıiyyətini 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

Portaze  Plus Şərbət 120 ml № 1
Glutathione-100 mg; L-ornithine-200 mg; L-aspartate(Aspartic  acid)-200 mg; Silybum marianum seed 
dry extract-140 mg; Cynara scolymus leaves dry extract-200 mg; Helichrysum arenarium flower dry 

extract-20 mg.

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 10.03.2021 Müsbət

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

məhsul qaraciyər və öd kisəsinin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Eksperiza zamanı məhsulun "Portaze Plus" ticarı ad altında 
istehsal olunması ilə bağlı ,istehsalçının 17.03.2021 il tarixli 

mürəciətində təqdim etdiyi sənədlərə əsasən, rəy icra olunmuşdur.

Pregna-Kit Sərt lipid kapsul, örtüklü tablet 3 x  (10 kapsul+ 10 tablet)

kapsul:Concentrated Fish Oil - 477,0 mg(DHA- 300,0 mg; EPA-33, 0mg); D-Alpha-Tocopherol - 19,8 
mg(Vitamin E - 12,0 mg)

 tablet:Ferrous Fumarate - 93,8 mg(Iron - 28,0 mg);Zinc Sulphate - 48,4 mg(Zinc -10,0 mg);L-Ascorbic 
Acid - 21,0 mg(Vitamin C - 20,0 mg);Nicotinamide - 19,2 mg(Niacin - 16,0 mg);Calcium D-Pantothenate 

- 7,2 mg(Pantothenic Acid - 5,52 mg);Pyridoxine Hydrochloride - 1,68 mg(Vitamin B6 - 1,15 
mg);Riboflavin - 1,68mg(Vitamin B2 -1,4 mg);Thiamine Hydrochloride - 1,32 mg;(Vitamin B1 -0,82 

mg);Pteroylmonoglutamic Acid - 480 μg(Folic acid - 400,0 μg);Potassium iodide - 14,0 μg(Iodine -200,0 
μg, Potassium- 61,6 μg);D-Biotin - 60,0 μg(Biotin -50,0 μg); Cyanocobalamin - 3,0 μg(Vitamin B12 -2,5 

μg).

kapsul:Gelatine, Refined Soybean Oil, Polysorbate 80, Carmime
tablet:Tricalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Glazing agent (Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Polyvinyl Alcohol, Microcrystalline Cellulose, Dióxido de Titânio, Talc, 

Hydroxypropyl cellulose, Acetylated Mono and Diglycerides, 
Polyethylene Glycol, Carmime), Cross-linked Sodium 

Carboxymethylcellulose, Magnesium Salts of Fatty Acids, Talc.

Farmoz-Sociedade Tecnico-Medicinal 
S.A. Portuqaliya 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pregna-Kit (kapsul №  30+tablet  №  

30) adlı  məhsul  vitamin, mineral və   omeqa-3 kompleksi yağ 
turşularınrn əlavə mənbəsi 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.

Prince & Princessa Kapsul 1 L-arginine - 250 mg, L-carnitine - 250 mg, Panax ginseng root extract - 100 mg, Epimedium sagittatum 
herb extract - 100 mg

Hydroxylpropyl methylcellulose, Microcrystalline cellulose, Sodium 
benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prince & Princessa (kapsul № 10) adlı 

məhsul reproduktiv 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

Priyas forte məhlul 120 ml

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 50 mg,  Ginkgo biloba leaf dry extract – 40 mg, 
Folic acid (Vitamin B9) – 50 mcg, Riboflavin 5-phosphate sodium  – 1 mg (Vitamin B2 – 0.73 mg), 

Niacine (Vitamin B3) – 11 mg, Pyridoxine hydrochloride – 0.9 mg (Vitamin B6 – 0.74 mg), Vitamin B12 
(Cyanocobalamin)  – 1 mcg

Deionized water, Rasperry flavour, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Sorbitol

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Priyas forte (məhlul 120 ml) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

Propolink məhlul 30 ml Honey Powder - 63 mg, Propolis glycerinated extract - 63 mg, Thyme dry extract (Thymus vulgaris L. 
herb) - 16.78 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 12.6 mg Water, Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate Farmalink S.L İspaniya 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propolink (məhlul 30 ml) (Seriya 

nömrəsi: 2001; İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 
01.10.2023)adlı məhsul qıcıqlanmış boğazı sakitləşdirmək 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

Prostam Kapsul 3 x 10

Pumpkin seed extract (Cucurbita pepo) - 300 mg, Pomegranate fruit extract (Punica granatum) - 160 
mg, Nettle root  extract (Urtica dioica) - 100 mg, Saw palmetto fruit extract (Serenoa repens) - 100 mg, 

Zinc (as Zinc gluconate)- 10 mg,  Vitamin E(as DL-α-tocopheryl acetate)-  12 mg ,Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1,4 mg;  Lycopene- 1,25 mg

Microcrystalline cellulose,Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, 
Capsula shell( Gelatine, Titanium dioxide, Carmoisine, Quinoline yellow, 

Cochineal)

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 30.03.2021 Müsbət

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

Protosfer Tablet 3 x 10 Iron (as Ferrous fumarate) - 30 mg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Folic acid - 200 mcg, 
Manganese (as Manganese sulphate) - 1.13 mg, Copper (as Copper sulphate) - 1.12 mg

Calcium phosphate, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon dioxide, Glycerine, Carnauba wax Grida LTD Litva 25.02.2021 Müsbət

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

dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, oonun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Qalitolin Şərbət 250 ml

Pinus sibirica seed oil - 50 g, Resina pinus sibirica - 25 g, Badger fat - 12.5 g, Astragalus piletocladus 
leaf extract - 7.5 g, Arctinium lappa root extract - 7.5 g, Gentiana pneumonanthe flower extract - 7.5 g, 

Hypericum perforatum leaf extract - 5 g, Mentha piperita leaf extract - 5 g, Achillea millefolium leaf 
extract - 5 g, Fructose - 5 g, Orange juice - 1 g, Aqua - 131 g 

AYRİCA GÖSTƏRİLMƏYİB Saşera-Med MMC Rusiya 15.03.2021 Müsbət

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

məhsul madə- bağırsaq 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

Reişi Mantarı / Reişi Göbələyi Kapsul 1 Ganoderma lucidum extract - 460.2 mg Hydroxypropylmethylcellulose Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reişi Mantarı / Reişi Göbələyi (kapsul 
№ 60) adlı məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 

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

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilm əsi Q AYD ASI” na uyğun tərtib edilsin.

b)"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı qeyd edilsin.



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

Resed Kapsul 4 x 10
Mentha piperita leaf extract - 2.5 mg, Pimpinella anisum fruit extract - 11 mg, Matricaria recutita flower 

extract - 5 mg, Hypericum perforatum leaf extract - 15 mg, Glycyrrhiza glabra root extract - 75 mg, 
Valeriana officinalis root extract - 30 mg, Ascorbic acid - 50 mg, Fructooligosaccharides - 311.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Resed (kapsul № 40) adlı məhsul sinir-
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.

REV-500 Tablet 2 x 20 Folic acid - 400 mcg
Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone,Polyvinylpolypyrrolidone, Croscarmellose sodium, 
Magnesium salts of fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 09.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən REV- 500 (tablet, № 40) 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.

Ronosil Şərbət 250 ml
Larix sibirica bark extract - 50 g, Dioscorea caucasica - 25 g, Trifolium pretense flower extract - 12.5 g, 
Vaccinium myrtillus fruit extract - 7.5 g, Ammonium alum - 7.5 g, Fructooligosaccharides - 7.5 g, Citrus 

juice - 5 g, Aqua - 5 g
Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 19.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ronosil (şərbət, 250 ml) adlı məhsul  
qalxanbənzər vəzinin 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.

Sagren-SH Kapsul 3 x 10

Saffron flower stigmas extract (Crocus Sativus) – 30 mg, Hypericum perforatum aerial part extract – 
300 mg (0.3% hypericin, 0.9 mg)


Silicone dioxide, Magnesium stearate, Capsule shell (red iron oxide, 

titanium oxide, gelatin)
AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 15.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sagren-SH (kapsul № 30) adlı məhsul  
MSS fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Sakura Tablet 3 x 15 Magnesium malate (eq to Magnesium - 73 mg) - 470 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg
Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 

Polyvinylpolypyrrolidone, Croscarmellose sodium, Magnesium salts of 
fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 16.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sakura (tablet, №45) adlı  məhsul 

Maqnezium və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sedalux Kids Şərbət 120 ml

Lemon balm (Melissa officinalis) leaves soft extract – 12 ml;Lavander (Lavandula angustifolia) flowers 
soft extract – 10 ml;Chamomile (Chamomilla recutita) flowers liquid extract – 10 ml; Linden (Tilia 

cordata)   flowers  liquid  extract – 10 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol
 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 01.03.2021 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 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. 

Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg)
Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Polyethylene glycol, Titanium dioxide, colorant 
“Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Selen 100 mkq Vitamir tablet №30, (Seriya nömrəsi: 
080121; İstehsal tarixi: 01.01.2021; Son istifadə tarixi: 31.12.2023) adlı 
məhsul 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.


Septavis məhlul 50 ml Aqua 48,91 ml, Sodium hypochlorite 0,54 q, Sodium chloride 0,35 q, Sodium phosphate 0,15 q, 
Hydrochloric acid 0,051 q ayrı göstərilməyib Medivis Srl İtaliya 12.03.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Septavis, məhlul 50ml”, adlı məhsul quru 
göz sindromu, qızartılı göz sindromu, yorğun göz sindromun gündəlik 
gigiyenası üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitədir, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Seriton Forte Şərbət 300 ml

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits juice concentrate powder (Content about 14 mg of 
proanthocyanidins) - 500 mg, Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 500 mg, 
Betulae (Betula pendula) folium dry extract (3:1) - 280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf liquid extract 

(1:1) - 170 mg, Extractium ortosiphon stamineus leaf dry extract (8:1) - 170 mg, Rosmarinus officinalis 
leaf liquid extract (1:1) - 170 mg, Cynodon dactylon herb powder extract - 170 mg, Melissa officinalis 

leaf liquid extract (1:1) - 170 mg

Glucose, Sucralose, Glycerol, Guar gum, Citric acid monohydrate, 
Sodium citrate, Polysorbate-80, Strawberry flavor, Purified water

Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seriton Forte (şərbət, 300 ml) adlı 
məhsul  böyrək və sidik yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil  

Serrazin Kapsul 2 x 15  Serrapeptaze  -40 000 İU Maltodextrine19, Magnesium stearate,capsula shell(gelatin) Kendy Ltd Bolqarıstan 30.03.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 2102135 , istehsal tarixi:01.02.2021 , son istifadə 
tarixi: 01.02.2023)   serrapeptaza fermentinin  çatışmazlığı  zamanı  
yaranan  xəstəliklərin  müalicəsi və  profilaktikası  zamanı  öməkçi 

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.

Servaks Tablet 3 x 10 Phosphatidylcholine - 150 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 60 mg, 
Glycine - 100 mg, Thiamine hydrochloride - 1.1 mg, Cyanocobalamin - 2.5 mcg, Folic acid - 150 mcg Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi Türkiyə 26.02.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Servaks (kapsul №30) adlı məhsul 
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Seuril Kapsul 4 x 10 D-mannose - 300 mg, Vaccinium oxycoccus fruit extract - 150 mg, Hibiscus sabdarrifa flower extract - 
50 mg Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seuril (kapsul № 40) 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.     

Silicanin Şərbət 125 qr
Chamomilla recutita flower liquid extract-14,38; Calendula officinalis flower liquid extract-11,5 ml;Rosa 

canina fruit liquid extract-11.5 ml; Mentha piperita leaf istillate-8,62 ml.
purified distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin (E440), 

sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 02.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silicanin (şərbət, 125 qr) adlı  məhsul  

qaraciyər və öd kisəsi 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.

Silvita Kapsul 1
Cynara scolymus leaf dry extract - 100 mg, Silybum marianum seed dry extract - 150 mg, Helichrysum 
arenarium flower dry extrcat - 50 mg, Achillea millefolium herb dry extract - 100 mg, Mentha piperita 

leaf dry extract - 50 mg
Corn starch, Natural gelatin (capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 11.03.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Simonel Tablet 2 x 15
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 Grida LTD Litva 16.03.2021 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 deyil.



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

Sirido Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma amino butyric acid) – 100 mg, Glycine – 75 mg, L-glutamine – 50 mg, L-carnitine – 250 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 500 mcg

 Cornstarch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 17.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sirido (kapsul №30) adlı məhsul beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Sitraston Şərbət 300 ml Azərfarm LTD Azərbaycan 15.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Sıvı Propolis Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Propolis extract - 22.8 ml (76%), Water - 7.2 ml (24%) Ayrıca qeyd edilməyib Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 15.03.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmıək 
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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddi qeyd edilsin

Starobet məhlul 150 ml Beta glucans -1.3/1.6 - 100 mg, Vitamin C (as ascorbic acid) - 100 mg Deionized water, Raspberry flavor, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Sorbitol

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Starobet (məhlul 150 ml) adlı məhsul 

immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Status Tablet 3 x 10 Glucosamine sulfate – 500 mg, Chondroitin sulfate - 500mg, Methyl sulfonyl methane – 300 mg, 
Hyaluronic acid – 3 mg, Vitamin D3 – 200 IU         

Maltodextrin, Cornstarch, Magnesium stearate, Polyvinylpyrrolidone, 
Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 17.03.2021 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Swiss Energy Multivit Kapsul 1

Vitamin А (as Vitamin А Acetate) – 800 IU, Vitamin С – 80 mg,  Vitamin D – 200 IU, Vitamin Е (as 
Vitamin Е Acetate) – 12 IU, Vitamin К2 – 25 mcg, Thiamin (as Thiamin HCI) – 1.1 mg,  Riboflavin – 1.4 
mg,  Niacin – 16 mg,  Vitamin Вб (as Pyridoxine HCI) – 1.4 mg,  Folic Acid – 200 mcg,  Vitamin В12 (as 
Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Biotin – 50 mcg, Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 6 mg, 

Calcium (as Calcium carbonate & Calcium Hydrogen Phosphate) – 100 mg, lron (as Ferrous Fumarate) 
– 2.8 mg, Phosphorus (as Calcium Hydrogen Phosphate) – 20 mg, lodine (as Potassium lodide) – 150 
mcg,  Magnesium (as Magnesium Oxide) – 50 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 1 mg, Selenium (as Sodium 
Selenite) – 5.5 mcg, Copper (as Соррег Gluconate) – 0.15 mg, Manganase (as Manganase Sulfate)  – 
0.2 mg, Chromium (as Chromium Picolinate)  – 10 mcg, Molybdenum (as Sodium Molybdate) – 5 mcg, 

Potassium (as Potassium chloride) – 35 mg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose, 
Ethylcellulose, PVP-KЗ0, Com Starch & Lac. Gelpell AG İsveçrə 10.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Multivit  (kapsul №30) 
(Seriya nömrəsi: 0500004; İstehsal tarixi: 01.10.20200; Son istifadə 

tarixi: 01.10.2023) 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.

Synchrovitals III / Sinxrovital III Kapsul 1

Complex 1composition: Beta - glucan from oat bran "Oat Well 28" (Beta - glucan - 89.1 mg) - 330 mg, 
Lipoic acid (Lipoic acid - 14 mg) - 20 mg.Complex 2 composition: Hawthorn (Crataegus sanguinea) leaf 
and flower extract (Vitexin-2-rhamnoside and hyperoside - 7.2 mg) - 400 mg, Lycopene (Lycopene - 5 

mg) - 50 mg, Lalmin Se (Selenomethionine) (Selenium - 100 mcg) - 50 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 04.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Synchrovitals III / Sinxrovital III 

(kapsul  №100) adlı məhsul ürəyin 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

Synchrovitals VI/ Sinxrovital VI Kapsul 1

Complex 1 composition: Glucosamine hydrochloride - 290 mg, Salix alba bark extract - 180 mg, 
Chondroitin sulfate - 110 mg (Complex 1 active ingredients: Glucosamine - 227.4 mg, Chondroitine 

sulfate - 99 mg, Salycilic acid - 18 mg). Complex 2 composition: Glucosamine hydrochloride - 300 mg, 
Harpagophytum root extract - 150 mg, Chondroitin sulfate - 100.2 mg, Rosa majalis fruit dry extract - 

49.8 mg (Complex 2 active ingredients: Glucosamine - 235 mg, Chondroitine sulfate - 90.2 mg, 
Harpagoside - 3.75 mg)

Gelatin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Synchrovitals VI/ Sinxrovital VI 
(kapsul  №60) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəliyyətini 

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

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

Qeyd:a)"Əks göstərişlər" bəndində "hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısı 
qeyd edilsin.

b)"Cövhər" yazısı "ekstrakt" yazısı ilə əvəz edilsin.

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 18.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tanalgin (tablet № 30) adlı məhsul 
sinir sistemini sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd:"Həb" sözü "tablet" sözü ilə əvəz edilsin.

Tonorex Calcium D3 / Tonorex Kalsium D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml № 1 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 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonorex Calcium D3 / Tonoreks 

Kalsium D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 120 ml) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi: 011005 , istehsal tarixi: 01.01.2021, son istifadə tarixi: 

01.07.2023)  kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Ərizəçinin 17.03.2021 il tarixli müraciətinə əsasən məhsula aid 
"əks göstəricilər" bəndində  texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

TrioActive Kapsul 3 x 10
L-tryptophan – 150 mg, Magnesium oxide – 34.35 mg, Nicotinamide (Vitamin B3) – 12.5 mg, 

Melatonine – 0.5 mg Natural gelatin, Cornstarch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 04.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trioactive (kapsul № 30) adlı məhsul  
yuxu prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: istehsalçı ünvanında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi 
və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Trypan Blue Solution Blue Rhexis məhlul 5 x 1 ml Trypan blue 0.06%, buffered aqueous vehicle q.s. Ayrı göstərilməyib Contacare Ophthalmics and Diagnostics Hindistan 02.03.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trypan Blue Solution Blue Rhexis 
(məhlul, 1ml N5) oftalmoloji prosedurlarda istifadə olunan tibbi 

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

Ulkasel-SM Tablet 2 x 15
L-Ascorbic acid (Vitamin C) - 273.43 mg, Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 13.3 mg ) - 36.42 mg, DL-
Alpha-Tocopheryl Acetate 50% CWS (Vitamin E - 1.71 mg) - 7.455 mg, Sodium selenite anhydrous 

(Selenium - 103.7 mcg) - 0.226 mg, Echinacea purpurea aerial parts extract - 10.25 mg

Polyvinylpyrrolidone,Magnesium salts of fatty acids, Crosslinked sodium 
carboxymethyl cellulose, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 10.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ulkasel-SM (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.

Ultra Slux Kapsul 3 x 10

Ginkgo biloba leaf extract - 20 mg, Tocopherol acetate - 15 mg, Resveratrol - 30 mg, Quercetin - 30 
mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Magnesium gluconate - 50 mg, Betaine - 200 mg, Thiamine hydrochloride - 
1.7 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, Sodium selenite - 0.07 mg, Biotin - 0.05 

mg, Cyanocobalamine - 0.003 mg, Polyfructose - 379.22 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 16.03.2021 Müsbət

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

eşitmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Unipro Male Power / Unipro Kişi Gücü Kapsul 3 x 10

Saw palmetto(Serenoa repens) berry liquid extract-300 mg, African prune(Pygeum africanum) bark dry 
extract-50 mg, Stinging Nettle (Urtica dioica) root dry extract-150 mg, Cernitin pollen extract-100 

mg,Lycopene-10 mg, Pumpkin(Cucurbita pepo) seed oil-150 mg, Beta sitosterol-30 mg, Tocopheryl 
acetate-50 mg,Selenomethionine- 100 mcg, Zinc gluconate-15 mg.

Corn starch, Natural gelatin(capsula shell) Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unipro Male Power / Unipro Kişi 

Gücü(kapsul, № 30 ) adlı  məhsul kişilərdə cinsi fəaliyyəti və prostat 
vəzinin 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.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin



Uriprev toz 1 Ellirose™(standardized extract of flowers Hibiscus sabdariffa) - 200 mg Maltodextrin Fabiol SRL Rumıniya 29.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Uriprev (toz, saşe № 12) (Seriya nömrəsi: 307/063 , 
istehsal tarixi: 20.07.2020, son istifadə tarixi: 20.07.2022) 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. 
Qeyd:"Göstərişlər" bəndində qeyd edilən "hamiləlik zamanı"  və 

"müalicə" yazılarının ləğv edilməsi zəruridir.

Urobest Kapsul 3 x 10

Arctostaphylos uva - ursi leaf extract - 80 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract - 80 mg, Juniperus 
communis fruit extract - 50 mg, Equisetum arvense herb extract (standardized for silica 7%) - 1 mg, 
Centaurium erythraea herb extract - 18 mg, Levisticum officinale root extract - 18 mg, Rosmarinus 
officinalis leaf extract - 18 mg, Magnesium citrate (eq to Magnesium - 3.4 mg) - 30 mg, Potassium 

citrate (eq to Potassium - 7.7 mg) - 20 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin C - 35 mg

Azorubine, Microcrystalline cellulose, Brilliant black, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Iron oxide red, Titanium dioxide, Gelatin Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 04.03.2021 Müsbət

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

sidik- ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Uromira Tablet 3 x 10
Petroselinum crispum seed  dry extract- 86.2 mg, Phaseolus vulgaris shell  dry extract- 78 mg, Betula 
pendula leaf dry extract - 86.2 mg, Myrtus communis fruit dry extract- 26 mg, Potassium citrate - 30 

mg, Sodium citrate - 30 mg.
Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uromira (tablet № 30) 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 dərman vasitəsi deyil.

Vagoslan Tablet 3 x 15
Crateagus monogyna 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. Şti Türkiyə 02.03.2021 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. 

Vekarmol Şərbət 150 ml Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Magnesium (as 
Magnesium citrate) - 60 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 1 mg

Purified water, Fructose, Natural strawberry flavor, Potassium sorbate, 
Xanthan gum

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 17.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vekarmol (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
D vitamini, kalsium, maqnezium, sink 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.    

VeNatura Berberis Vulgaris Kapsul 1 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

VeNatura Fosfatidilserin və Omega 3 Kapsul 1 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

VeNatura Kids Maqnezium Şərbət 100 ml Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

VeNatura Maqnezium Sitrat və P-5-P (Vitamin B6) Tablet 1 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

VeNatura Silimarin Kapsul 1 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

VeNatura Xrom Kapsul 1 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

VeNatura Yod Damcı 25 ml Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Visokal Kapsul 3 x 10
Calcium lactate - 400 mg, Calcium phosphate dehydrate - 860 mg, Vitamin K2 (Menaquinone) - 70 

mcg, Copper gluconate - 10.7 mg, Zinc sulfate - 44.3 mg, Vitamin D3 - 250 IU, Magnesium hydroxide - 
150 mg

Cornstarch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 16.03.2021 Müsbət

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

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

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

Vitamama Qızıl Balıq Kapsul 75 q
75% Polyunsaturated fatty acid ethyl ester concentrate (PUFA) omega-3 “MEG-3” ® (PUFA Omega -3 - 
156 mg, EPA - 87 mg, DHA - 46 mg ) - 207.9 mg, Linseed oil - 290 mg, Vitamin E (Vitamin E - 1.5 mg) - 

1.5 mg, Vitamin A (Vitamin A - 0.2 mg) - 0.4 mg, Vitamin D3 (Vitamin D3 - 5 mcg) - 0.2 mg
Gelatin, Glycerin, Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 05.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Qızıl Balıq (kapsul, 75 q) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və A, D3, E vitaminlərinin əlavə 

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

Vitamama Topivişka draje 150 q

Sugar powder - 35.7 g, Sugar syrup (granulated sugar - 7.6 g, maltodextrin - 8.4 g, water - 6 g) - 22 g, 
Whole milk powder - 13.6 g, Helianthus tuberosus root powder - 11.6 g, Cocoa powder -  4.45 g, Sugar 

grits - 8,5 g, Arctium lappa root dry powder (20% inulin) - 1.9 g, Ascorbic acid (active Vitamin C in 1 
dragee - 6.66 mg) - 1.75 g, Food additive «Квин Шайн» - 0.5 g

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 15.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Topivişka (draje, 150 q) 

adlı məhsul İmmun 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.

Vitamemor Kids Şərbət 200 ml
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 0.57 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5-phosphate sodium)  – 
0.73 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) – 8 mg, Vitamin B5 ( as Pantothenic acid) – 1.46 mg, Folic acid  

– 135 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin)  – 1.1 mcg

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

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamemor Kids  (məhlul  200 ml) adlı 
məhsul B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 mg
Citric acid, Sodium hydrocarbonate, Polyethylene glycol, Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” and “Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose (dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) (Seriya 

nömrəsi: 0836064, istehsal tarixi: 03.02.2021, son istifadə tarixi: 
03.02.2023) adlı məhsul C və B2 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.

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 mg
Citric acid, Sodium hydrocarbonate, Polyethylene glycol, Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” and “Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose (dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 31.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) (Seriya 

nömrəsi: 0836062, istehsal tarixi: 20.01.2021, son istifadə tarixi: 
20.01.2023) adlı məhsul C və B2 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.

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 mg
Citric acid, Sodium hydrocarbonate, Polyethylene glycol, Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” and “Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose (dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) (Seriya 

nömrəsi: 0836045, istehsal tarixi: 18.11.2020, son istifadə tarixi: 
18.11.2022) adlı məhsul C və B2 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:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istifadə qaydaları və doza" 
bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.



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

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 mg
Citric acid, Sodium hydrocarbonate, Polyethylene glycol, Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” and “Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose (dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 12.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) (Seriya 

nömrəsi: 0836050, istehsal tarixi: 30.11.2020, son istifadə tarixi: 
30.11.2022) adlı məhsul C və B2 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:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istifadə qaydaları və doza" 
bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Vitamnorma Tonus Kapsul 1

Mussel shell powder - 200 mg, Fucus vesiculosis thallus - 100 mg, Eleutherococcus senticosus root 
extract - 50 mg, Vitamin Premix (Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin 
B6, Niacinamide, Folic acid, Vitamin E, Vitamin D3 ) - 50 mg, Camelia sinensis leaf extract - 40 mg, 

Camelia sinensis leaf powder - 40 mg, Succinic acid - 20 mg

Starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti Rusiya 29.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamnorma Tonus  ( kapsul, №60) 
adlı məhsul fiziki və zehni fəalliyyəti 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 
edilsin.

Vitap GS Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 500 IU, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) 
- 4.6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.64 mg, Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 

400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin (%0,1)) - 2.5 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 200 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc  (as Zinc sulfate) – 10 mg, İron (as Ferrous fumarate) – 17 

mg, Manganese (as Manganese sulphate) – 2 mg, Copper (as Copper sulphate) – 1 mg, Iodine (as 
Potassium iodine) – 80 mcg, Korean Ginseng root extract (Panax ginseng) - 40 mg, Beta-glucan  - 50 

mg

Sunflower oil, Edible gelatin (Bovine gelatin), Deionized water, Glycerol 
(E 422), Beeswax White (E 901), Lecithin (E 322), Iron oxide (red) (E 

172), Iron oxide (black) (E 172)
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.03.2021 Müsbət

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

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans Tablet 1

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.2920 mg, Manganese sulfate monohydrate (Manganese - 
0.33 mg) - 1.1340 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 mg) - 2.5930 mg, Magnesium oxide powder 
(Magnesium - 40 mg) - 70.3450 mg, Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.3300 mg, 
Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium - 311.35 mg) - 870.7140 mg, Calcium 

citrate (Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,  Glycerine USP (99%), 
Stearic acid coarse powder, Hydroxypropyl methylcellulose, 

Croscarmellose sodium, Calcium stearate (Calcium - 1.66 mg), Coating 
system aquarius BG18046 cool vanilla, Silicon dioxide

Cornerstone Research & Development, 
Inc.DBA Capstone Nutrition ABŞ 01.03.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal 

Edvans (tablet, № 30) adlı məhsul sümük toxumasının möhkəmlənməsi 
üçün tövsiyə olunan vitamin və mineral tərkibli 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)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 
əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  

qida əlavəs"ilə əvəz olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  
qeyd olunsa belə,  düzəlişlər olunmayıb). 

b)Rəydə tərkib konfindensial sənəddən yazıldığı üçün etiketdə tam 
göstərilməməyi mümkündür.

Zeluvit Kids Şərbət 150 ml

Lutein - 1 mg, Zeaxanthine - 0.2 mg, L-lysine HCl - 80 mg, Magnesium sulfate (eq. to 21.12 mg 
elemental Magnesium) - 120 mg, Iron sulfate (eq. to 14.3 mg elemental Iron) - 44.62 mg, Zinc sulfate 
monohydrate (eq. to 10.6 mg Zinc) - 29.14 mg, Sodium selenite anhydrous (eq. to 23 mcg elemental 
Selenium) - 0.05 mg, L-ascorbic acid (eq. to 65.62 mg Vitamin C) - 65.62 mg, Nicotinamide (eq. to 10 
mg Vitamin C) - 10 mg, Vitamin E acetate 50 % CWS (eq. to 2.9 mg Vitamin E) - 12.6 mg, D-Calcium 
Pantothenate (eq. to 5.33 mg Vitamin B5) - 5.79 mg, Thiamine HCl (eq. to 0.93 mg Vitamin B1) - 1.18 

mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1.5 mg, Pyridoxine HCl (eq. to 1.07 mg Vitamin B6) - 1.3 mg, Retinyl 
palmitate (eq. to 1465 IU Vitamin A) - 2.93 mg, Cholecalciferol (eq. to 220 IU Vitamin D3) - 2.2 mg, 

Cyanocobalamine 1% (eq. to 0.01 mcg Vitamin B12) - 0.001 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glycerin, Xanthan gum, Citric 
acid, Orange flavor, Water, Aspartame

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 15.03.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmin ümumi müqavimətini artırmaq 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.


	Hesabat

