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

ACD-A steril antikoaqulyant 
məhlul 750 ml Acidum Citricum Monohydricum - 0.8 g, Natrii Citras Dihydricum 

- 2.2 g, Glucosum Monohydricum - 2.45 g, Aqua ad İnjectabilia Ayrı geyd edilməyib Terumo BCT Inc. ABŞ 18.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ACD-A, steril antikoaqulyant 
məhlul, 750 ml, polimer kisədə” adlı məhsul avtomatlaşdırılmış 

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

dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 30.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22008; 
İstehsal tarixi: 08.02.2022; Son istifadə tarixi: 08.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 30.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22007; 
İstehsal tarixi: 08.02.2022; Son istifadə tarixi: 08.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 30.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22011; 
İstehsal tarixi: 09.02.2022; Son istifadə tarixi: 09.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22009; 
İstehsal tarixi: 08.02.2022; Son istifadə tarixi: 08.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22002; 
İstehsal tarixi: 04.02.2022; Son istifadə tarixi: 04.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22001; 
İstehsal tarixi: 04.02.2022; Son istifadə tarixi: 04.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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



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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22004; 
İstehsal tarixi: 07.02.2022; Son istifadə tarixi: 07.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22003; 
İstehsal tarixi: 07.02.2022; Son istifadə tarixi: 07.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22006; 
İstehsal tarixi: 07.02.2022; Son istifadə tarixi: 07.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22005; 
İstehsal tarixi: 07.02.2022; Son istifadə tarixi: 07.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg

Sugar, Rooibos extract, Citric 
acid, Flavourings, Apple fruit 

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.03.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L21024; 
İstehsal tarixi: 03.02.2022; Son istifadə tarixi: 03.08.2024) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Adopes Kapsul 1
L-methionine - 200 mg, Silybum marianum seed dry extract - 
100 mg, Helichrysum arenarium flower dry extract - 50 mg, 

Mentha piperita leaf dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Corn 
starch, Magnesium stearate, 

Silicon dioxide, Natural gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 29.03.2022 Müsbət

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

Almoks Şərbət 100 ml

Linum usitatissimum seed liquid extrac t- 13,2 ml, Plantago 
major leaf liquid extract - 6 ml, Glycyrrhiza glabra root liquid 

extract - 10 ml, Acorus calamus root liquid extract - 4 ml, 
Hypericum perforatum herb liquid extract - 4 ml, Foeniculum 
vulgare seed liquid extract - 4 ml,Tilia cordata flower liquid 

extract - 6 ml.

Sucrose, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 28.03.2022 Müsbət

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



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

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 17.03.2022 Müsbət

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

(Seriya: 2102812A1, istehsal tarixi: 01.12.2021, son istifadə 
tarixi: 01.12.2024) 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.

Alsokar Şərbət 150 L-carnitine - 800 mg, Stabilized oxygen - 30 mg Oligofructose, Purified water, 
Stevia, Potassium sorbate Saşera-Med MMC Rusiya 11.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alsokar (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

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

Askamin Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100ml

Omega 3 - 400 mg, Vitamin A (Retinol) - 750 IU, Zinc sulfate 
heptahydrate (contains 2.3 mg Zinc) - 10 mg, Vitamin E (

as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 IU, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 40 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 14.03.2022 Müsbət

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

məhlul, 100 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, sink 
mineralının və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Askorvit Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml Ascorbic acid - 100 mg

Sugar, Potassium sorbate, 
Orange flavour,  Deionized 

water

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

İlaç San.Tic.A.Ş üçün)
Türkiyə 15.03.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorvit (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət 
Qeydiyyatı Reyestrində tərkibi və istifadə göstərişləri ilə dozaları 

eyni olan Sevikap adlı dərman vasitəsi mövcuddur. Bu da 
“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə ”Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli 360-VQD nömrəli 

Qanununa əsasən yolverilməzdir.

Aspermin toz 1

Fructose - 2000 mg, L-arginine - 1000 mg, Acetyl-l-carnitine - 
900 mg, Glutathione - 100 mg, Pausinystalia yohimbe bark 

extract - 90 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 
20 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 0.05016 mg, Vitamin C 

(as L-ascorbic acid) - 150 mg, Vitamin E (as D-alpha-
tocopherol) - 30 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 20 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, L-methylfolate 
acid - 0.4 mg, Cyanocobalamin - 0.009 mg, Alpha lipoic acid - 

100 mg, Beta glucan - 0.006 mg

Sorbitol, Citric acid, Aroma, 
Starch, Magnesium stearate, 

Tricalcium phosphate, 
Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aspermin (saşe №30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin
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Ateroklefit® Bio Kapsul 2 x 15

Dioscorea Oppositifolia rhizomata dry extract - 150 mg, 
Trifolium prataense herb dry extract (the amount of flavonoids 
converted into rutin not less than 1.4%) - 35 mg, Vitamin C (as 
Ascorbic acid) - 35 mg, Niacine (as Nicotinic acid) - 10 mq NE, 
Crataegus monogyna flower and folium  dry extract (the amount 

of flavonoids converted into rutin not less than 3%) - 5 mg, 
Rutin - 2 mg

Colloidal silica dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatine, 

Iron oxide, Titanium oxide
Evalar QSC Rusiya 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ateroklefit® Bio (kapsul № 

60) adlı məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!

Atines forte Kapsul 1

Passiflora incarnata herb dry extract - 50 mg, Crataegus 
monogyna fruit dry extract - 50 mg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 100 mg, Magnesium citrate - 280 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun tərtib olunsun.

Ave-Gripp toz 1
Allium sativum bulb dry extract - 150 mg, Аsсоrbiс acid - 80 mg, 
Ziпgibеr officinalis rhizome dry ехtrасt - 30 mg,  Zinc sulphate - 

10 mg

Lеmon соnсеntrаtе, Rаsрbеrry 
соnсеntrаtе, Вluеbеrrу 

concentrate, Ribes nigrum 
соnсеntrаtе, Stevia dry ехtгасt, 

Oligofгuctose

Saşera-Med MMC Rusiya 02.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ave-Gripp (toz,saşe №20) 

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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası və istifadə sahəsi rəyə uyğun tərtib 
olunsun.

Balanced Tablet 1 Folic acid - 400 mcg
Tricalcium phosphate, 

Magnesium salts of fatty acids, 
Maltodextrin

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balanced (tablet, N30) 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.

Bastion Şərbət 100 ml
Plantago lanceolata leaf dry extract - 75 mg, Thymus serpyllum 
herb dry extract - 125 mg, Althaea officinalis root dry extract - 

125 mg, Propolis extract - 150 mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, 
Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 25.02.2022 Müsbət

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

bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  qidanı  bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

BioBran® Plus Vitamin D3 Tablet 1 Arabinoxylan - 50, 4 mg; Brewer's  compound- 112, 0 mg; 
Vitamin D(dry Vitamin D3)- 0,025 mg

Microcrytalline 
Cellulose,Dextrin,  Glycerol 

Esters of  fatty Acid 
Ester,Cocoa powder

Daiwa Pharmaceutical 
Co., Ltd. Yaponiya 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioBran® Plus Vitamin D3 

(tablet,№ 90 ) adlı məhsul  immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimat təqdim olunan rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunsun

Biohyalux® inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium hyaluronate, cross linked: 20 mg/ml, Physiological 
sodium chloride phosphate buffer: q.s. pH: 6.8-7.5 Ayrı geyd edilməyib. Bloomage Freda 

Biopharm Co.Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 15.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Biohyalux®, inyeksiya üçün gel, 
1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Biohyalux® Deep Dermis inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium hyaluronate, cross linked: 20 mg/ml, Physiological 
sodium chloride phosphate buffer: q.s. pH: 6.8-7.5 Ayrı geyd edilməyib Bloomage Freda 

Biopharm Co.Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 17.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Biohyalux® Deep Dermis, 
inyeksiya üçün gel, 1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə”, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Biohyalux® Fine Lines inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium hyaluronate, cross linked: 20 mg/ml, Physiological 
sodium chloride phosphate buffer: q.s. pH: 6.8-7.5 Ayrı geyd edilməyib Bloomage Freda 

Biopharm Co.Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 17.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Biohyalux® Fine Lines, inyeksiya 
üçün gel, 1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə”, adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Biohyalux® Lips inyeksiya üçün gel 1ml Sodium hyaluronate, cross linked: 20 mg/ml, Physiological 
sodium chloride phosphate buffer: q.s. pH: 6.8-7.5 Ayrı geyd edilməyib Bloomage Freda 

Biopharm Co.Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 15.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Biohyalux® Lips, inyeksiya üçün 
gel, 1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

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

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Biotenal Kapsul 3 x 10

Serenoa repens fructus extractum siccum - 200 mg, L-
methionine -  125 mg, Biotin -  150 mcg, Silicium dioxide (pure 
Silicium - 37 mg) - 80 mg, Niacine (as Nicotinamide) - 16 mg , 

Zinc sulfate (pure Zinc - 10 mg) - 21 mg , Sodium Selenite (pure 
Selenium - 60 mcg) - 131 mcg, Copper gluconate (pure Copper - 
0.12 mg) - 0.9 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 

30 mg, Vitamin A (as Retinyl acetate) - 500 mcg  

Starch, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.03.2022 Müsbət

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

məhsul  dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu 
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: Növbəti idxal zamanı məhsulun tərkibi 1 kapsulda qeyd 
edilsin.



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

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 03.03.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: L1194/2; İstehsal tarixi: 16.08.2021; Son 
istifadə tarixi: 16.08.2024) 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.

BioZyme Kapsul 2 x 10

Lactobacillus plantarum - 3 billion, Lactobacillus sporogenes - 
380 mln, Lactobacillus salivarius - 300 mln, Lactobacillus casei - 

225 mln, Lactobacillus acidophilus - 1 billion, Bifidobacterium 
longum - 200 mln, Lactoferrin - 10 mg, Cynara scolymus leaf 

extract - 20 mg

Magnesium stearate, Dicalcium 
phosphate dehydrated, Gelatin CJ Labs Inc. ABŞ 11.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biozyme (kapsul  N 20) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Bonopan Kapsul 3 x 10
Chondroitin sulfate - 200 mg, Glucosamine hydrochloride - 200 
mg, Methylsulfonylmethane - 100 mg, Соllаgеn Туре ll - 15 mg, 

Boswellia Serrata bark dry extract - 50 mg
Соrnstаrсh, Natural Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.03.2022 Müsbət

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

Brocsevin Şərbət 150 ml

Honey - 0.5 g, Thymus serpyllum - 0.25 ml, Drosera rotundifolia 
- 0.25 ml, Tolu balsam resin (Myroxylon toluifera) - 0.25 ml, 

Althaea officinalis - 0.125 ml, Liquorice (Glycyrrhiza glabra) - 
0.20 ml, Ribes nigrum - 0.1 ml, N-acetylcysteine - 0.25 g, 

Eucalyptus globulus - 0.07 ml, Lemon (Citrus limon) - 0.07 ml

Water, Glucose Syrup, 
Fructose Syrup, Sodium 

Benzoate, Potassium Sorbate, 
Citric Acid

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.03.2022 Müsbət

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

adlı məhsul tənəffüs yollarının funksiyalarını normallaşdırmaq və 
öskürəyi yüngülləşdirmək 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.

Bulaxin toz 1

L - arginine - 1500 mg, Vitamin E acetate std.50% (Vitamin E -  
36 mg) - 72 mg,  Vitamin B6 - 5 mg, Zinc gluconate (Zinc - 15 

mg) - 113 mg, Inositol - 100 mg, Quercetin 98% - 20 mg, Maca 
(Lepidium meyenii Walp) root dry extract - 150 mg, Sodium 

selenite (Selenium - 83 mcg) - 180 mcg  

Sorbitol (E 420), Sucralose (E 
955), Aroma, Silica (E 551) Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bulaxin (saşe № 15) adlı 

məhsul cinsiyyət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Calcium Lozenges sorma tablet 1 Calcium carbonate (Calcium - 500 mg) - 1351.351

Sorbitol, Vegetable fat (Fully 
hydrogenated palm), Mono and 

diglycerides of fatty acids, 
Magnesium salts of fatty acids, 

Citric acid, Flavour orange, 
Polyethylene glycol, Potato 

starch, Aspartame

C.Hedenkamp 
Gmbh&Co.KG (Sunlife 

Produktions und 
Vertriebsgesellschaft mbh 

üçün)

Almaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcium Lozenges (sorma 

tablet №30) adlı məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil. 

Calsitra-D Calcium & D3 Tablet 3 x 10 Calcium citrate - 500 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)  - 2 mg

Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, 

Polyvinylpyrrolidone k30, 
Silicon Dioxide

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 15.03.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calsitra-D Calcium & D3 

(kapsul, №30) adlı məhsul kalsium və D vitaminin mənbəyi kimi 
istifadə olunan preparat olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, D3 vitamininin dozası 
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 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini (max. 30 mkq 

(1200 IU) aşır.

Capsicum Plaster plastr 1
Capsaicine 0.5%, Camphor 1.2%, Menthol 0.5%, Ginger 0.3%, 

Borneol 1.9%, Zinc Oxide 8.27%, Methyl salicylic acid 1.2%, 
Glue 86.13%

Ayrı geyd edilməyib Zhejiang Bangli medical 
Products Co.,Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 31.03.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Capsicum Plaster, plastr, 
paketdə" adlı məhsul öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində capsaicin 
inqrediyenti tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə 

əsasən (Manual on borderlaine and classification  in the 
community regulatory framework for medical devices version 

1.22 (05-2019))  birbaşa lokal farmakoloji təsirə malik 
olduğundan tibbi vasitə sinifinə daxil edilə bilməz.

Carginam Kapsul 1

GABA(Gamma-aminobutyric acid)- 150 mg, Glycine- 50 mg, 
Inositol- 40 mg, Ginkgo biloba leaves extract (eq.7,2 mg of 

flavoneglycosides and 1,8 mg of terpen lactone)- 30 mg, L-5 
hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed extract)-  

30 mg .

Talc ,Silicon dioxide,Corn 
Strach, Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin.

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 05.03.2022 Müsbət

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

məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Cholika Şərbət 150 ml Choline bitartrate - 500 mg, L-carnitine tartrate - 200 mg, 
Coenzyme Q10 - 50 mg

Deionized water, Citric acid, 
Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.03.2022 Müsbət

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Chonzamin Tablet 3 x 10
Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 300 mg, 

Methylsulfonylmethane - 375 mg, Hydrolised collagen - 180 mg, 
Hyaluronic acid - 30 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

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

məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Cobra Plus Plaster plastr 1 Capsicum oleoresin, menthol crystals, borneol, etc. Ayrı geyd edilməyib Zhejiang Bangli medical 
Products Co.,Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.03.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cobra Plus Plaster, plaster" adlı 
məhsul bədəndə yaranan oynaq ağrılarının müalicəsi zamanı 

istifadə olunan dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində 
capsicum oleoresin inqrediyenti tibbi vasitələrə dair Dünya 

standartlarının tələblərinə əsasən (Manual on borderlaine and 
classification  in the community regulatory framework for 
medical devices version 1.22 (05-2019))  birbaşa lokal 

farmakoloji təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinifinə daxil 
edilə bilməz.

Co-Laktaz Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Lactase- 500 mg

Glycerine, Citric Acid 
Monohydrate, Potassium 

Sorbate, Water

Pharmarosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. 

Diş. Tic. Ltd. Şti. 
Türkiyə 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Co-Laktaz (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul uşaqlarda laktaza fermentinin 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Colenzim Plus Şərbət 125 ml

Anethum graveolens essential oil- 2.76 mg; Foeniculum vulgare 
essential oil- 2.90 mg; Plantago lanceolata leaf dry extract- 3 
mg; Matricaria chamomilla flowers dry extract- 3 mg; Melissa 

officinalis leaf dry extract- 5 mg; Mentha piperita leaf dry extract- 
17.50 mg; Simeticone- 10 mg.  

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

benzoate,Sucralose.    

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 18.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colenzim Plus (şərbət, 125 

ml) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyə  olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Yaş hədi rəyə uyğun olaraq göstərilsin və bununla bağlı 
qablaşmanın üzərində uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu 

göstərən şəkil ləğv olunsun.

Colifon Kapsul 1

Lactobacillus acidophilus - 1,0 x 10 9 CFU, Lactobacillus casei - 
1,0 x 10 9, Lactobacillus plantarum - 1,0 x 10 9 CFU, 

Lactobacillus bulgaricus - 0.5 x 10 7, Bifidobacterium longum - 
0.5 x 10 7 CFU, Bifidobacterium infantis - 0.5 x 10 7 CFU, 

Bifidobacterium breve - 0.5 x 10 6 CFU, Bifidobacterium bifidum 
- 0. 5 x 10 9 CFU, Streptococcus thermophilus - 0.5 x 10 9 

CFU, Zinc gluconate - 10 mg       

Inulin, Maltodextrine, 
Gelatine(capsula shell)

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 29.03.2022 Müsbət

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

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

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

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

Colostrum Kapsul 1 Bovine Colostrum - 500mg (providing  lgG/immunoglobin - 15 
mg, Lactoferrin - 0,3585 mg, İGF-1 - 0.043 ppm)

Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Magnesium 

stearate, Gelatin

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

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

məhsul antioksidant təsirli,  immun sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Cool Baby Şərbət 120ml Foeniculum vulgare seed extract - 400 mg, Anethum 
graveolens herb extract - 300 mg,Thymus serpyllum oil - 40 mg

Potassium sorbate, Xanthan 
gum, Sorbitol, Deionized water

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

Türkiyə 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cool Baby (şərbət 120 ml) 

adlı məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
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Delin Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 7500 mcg (300.000 IU) Olive oil Tocura İlaç Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiyə 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delin (məhlul 30 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Demaks Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU) (1 drop-

250 IU), Vitamin E (as DL alpha tocopheryl acetate) - 2 mg
Olive oil, Rosa canina fruit 

extract
Botafarma Sağlık Ürünleri 

Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

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

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

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

Demaks Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin 

E (as D-alpha tocopheryl acetate)- 2 mg
Rosehip (Rosa canina) fruit 

extract, Olive oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 10.03.2022 Müsbət

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

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

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

DemiKar Şərbət 120 ml Oxygen - 2.5 mg, L-carnitine - 100 mg, Glycine - 10 mg

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

sorbate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DemiKar (şərbət, 120 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.

Deposan Kapsul 3 x 10
Melatonin - 1 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 
Inositol - 100 mg, Lavandula angustifolia flowers dry extract - 30 

mg
Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

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

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

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

deyil. 

Depovit Tablet 3 x 20 Vitamin D (as Cholecalciferol) - 1000 IU (25 mcg)

Sorbitol, Lactose, 
Microcrystalline cellulose, Corn 

starch, Magnesium stearate, 
Gum arabic

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depovit (tablet №60) 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.

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

Medikal Ltd. Şti Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

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

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

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.
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Destresan noc z 
melatonina Kapsul 2 x 15

Melissa officinalis leaf extract - 200 mg, Humulus lupulus 
strobile extract - 150 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 
56.25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg

Gelatin, Magnesium salts of 
fatty acids, Silicon dioxide, 

Titanium dioxide, Indigo 
carmine

Oleofarm Sp.z o.o Polşa 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Destresan noc z melatonina 

(kapsul № 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.  

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!

DiaMag Tablet 3 x 10

Valeriana officinalis radix d.e. std. 0.42% as sesquiterpenic acid 
– 250 mg, Balm mint (Melissa offisinalis L.) leaf d.e. std. 0.8% 
as rosmarinic acid - 50 mg, Mint (Menta x piperita L.) leaf d.e. 
std. 0.5% as essential oil - 50 mg, Magnesium hydroxide - 485 
mg  (Of which Magnesium 202 mg), Glycine - 10 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 28.02.2022 Müsbət

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

Dianat Şərbət 100 ml

Chamomilla recutita flower liquid extract – 16.1 ml, Calendula 
officinalis flower liquid extract – 9.2 ml, Mentha piperita leaf 

distillate – 9.2 ml, Carum carvi fruit distillate – 6.9 ml, Fragaria 
vesca leaf liquid extract – 4.6 ml

Sucrose, Glycerin, Citric acid, 
Pectin, Sodium benzoate, 

Distilled water
Herba Flora MMC Azərbaycan 17.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dianat (şərbət 100 ml) adlı 
məhsul həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə sahəsi rəyə uyğun tərtib olunsun.

D-Natural Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 1.25 mg (50000 IU) Olive oil, Butylated 

hydroxytoluene

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

İlaç San.Tic.A.Ş üçün)
Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Natural  (Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 

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

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

Qeyd:Məhsulun istehsalçısı düzgün qeyd edilsin.

Dolce Vita Kapsul 6 x 10

L-arginine - 150 mg, L-carnitine fumarate - 150 mg, Zinc (as 
Zinc gluconate) - 7.5 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Sodium 

selenite - 75 mcg, Vitamin E (as D-alpha tocopherol) - 74 mg, 
Epimedium grandiflorum herb dry extract - 50 mg, Lepidium 

meyenii root dry extract - 15 mg

Natural gelatin, Cornstarch
Sunmed İlaç Kozmetik ve 

Gıda Ürün San.ve Tic. 
Ltd. Şti.

Türkiyə 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dolce Vita (kapsul № 60) adlı 
məhsul kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim 
edilmiş tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.



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

Dolpin Forte Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

Ferrous fumarate (eq.to 50 mg Iron) - 152 mg, Folic acid - 400 
mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 3 mcg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 80 mg

Deionized water, Sugar, 
Methylparaben sodium, 

Propylparaben, Xanthan gum, 
Raspberry flavor

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Dontical Tablet 3 x 10

Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca 74 mg), Calcium 
Phosphate (Dibasic) dehydrate - 860 mg (as elemental Ca 200 
mg; as elemental P 155 mg), Magnesium hydroxide - 150 mg 

(as elemental Mg 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc 
Sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn 10 mg), Copper Gluconate 
- 10.7 mg (as elemental Cu 1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin 

K2) - 70 mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, 
Polyvinyl pyrrolidone, Polyviol, 

Titanium dioxide, Talc, 
Polyethylene glycol, 

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dontical  (tablet, №30) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Dr. Santuss Şərbət 100ml
Thymus vulgaris herb liquid extract-1.5 ml; Malva sylvestris 
flower and leaf liquid extract- 1.5 ml; Althaea officinalis root 

liquid extract-1.0 ml; Origanum vulgare herb-0,6 ml.

Sucrose, Sodium benzoate, 
Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Santuss (şərbət, 100 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq və tənəffüs yollarını 

yaxşılaşdrmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Qeyd:İstifadə sahəsi və göstərişlər rəyə uyğun olaraq 
göstərildin.

Duasfer Şərbət 150 ml

Iron (as Iron fumarate - 121.58 mg) - 40 mg, Zinc (as Zinc 
Sulphate monohydrate - 27.47 mg) - 10 mg, Vitamin C - 50 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Folic acid - 200 

mcg

Deionized water, Sugar, 
Glycerin, Beta carotene, 

Potassium Sorbate, Sodium 
benzoate, Citric acid 

anhydrous, Orange flavor, 
Sucralose, Xanthan gum

Smart Pharma Sağlık 
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 18.03.2022 Müsbət

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

Duaskal Tablet 2 x 15

Calcium (as Calcium carbonate powder - 1000 mg) – 400 mg, 
Magnesium (as Magnesium oxide - 100 mg) – 60 mg, Zinc (as 
Zinc sulphate monohydrate - 13.73 mg) – 5 mg, Vitamin D3 (as 

Cholecalciferol - 2 mg) – 5 mcg

Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide, Microcrystalline 

cellulose

Smart Pharma Sağlık 
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duaskal (tablet N30) adlı 
məhsul D vitamini və bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Edenos Tablet 1 Vitamin D (as Cholecalciferol) - 1000 IU (25 mcg)

Sorbitol, Lactose, 
Microcrystalline cellulose, Corn 

starch, Magnesium stearate, 
Gum arabic

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

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

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

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

Efe-B Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

Gamma-aminobutyiric acid - 6,25 g, Glutamine - 2.5 g, Glycine - 
1.87 g, Vitamin B6 - 10 mg, Folic acid - 1 mg, Magnesium 

chloride - 9.37 g

Citric acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose, 
Flavouring, Fructose, Water

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 02.03.2022 Müsbət

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

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

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
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Eleuterokokk Biokor draje 1

Rhizome with root of Eleutherococcus senticosus powder - 48 
mg, Vitamin C (Ascorbic acid) -17.5 mg, Vitamin E (α-

tocopherol acetate) - 3.75 mg, Urtica dioica leaf powder - 0.72 
mg

Lactose, Talc, Calcium 
stearate, Coating (Sugar, 

Magnesium carbonate basic, 
Starch syrup, Food coloring 
“Sun Sunset, Sunflower oil, 

Yellow beeswax, Food paraffin)

Biokor MMC Rusiya 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eleuterokokk Biokor  (draje, 

№ 50) adlı məhsul orqanizmi 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.

Evitar Şərbət 120ml
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 17.03.2022 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.

Eye Vitamin AugenStock® Kapsul 3 x 10

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin E (as Alpha 
tocopheryl acetate) - 30 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 15 mg, 
Copper (as Cupric oxide) - 2 mg, Lutein (from 5% Marigold 

extract) - 6 mg

Anhydrous lactose, Magnesium 
stearate, Colloidal anhydrous 

silica, Empty hard gelatin 
capsule

Aristopharma LTD. Banqladeş 01.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

          “Caspian Eyes MMC” tərəfindən ünvanlanmış 16.02.2022-
ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Banqladeşin 
“Aristopharma LTD.” şirkətinin istehsalı olan Eye Vitamin 

AugenStock® (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmaması barəsində rəy verilməsi mümkün deyildir. 
Belə ki, məhsul öz ölkəsində (Banqladeş) və digər ölkələrdə 
(Maldivlər və Myanmar) dərman kimi qeydiyyatdan keçmişdir 

(tərəfinizdən təqdim edilən sertifikatlar bu məhsulun OTC 
dərman vasitələrinə aid olduğunu təsdiq edir).

       Nəzərinizə çatdırırıq ki, məhsulun ölkəmizdə BFMQƏ 
statusu almağı təkcə onun tərkibindəki inqredientlərin dozaları 

ilə yanaşı məhsulun ümumi sənədlərinə əsasən müəyyən edilir. 
Həmçinin, ölkəmizdə yalnız  “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizasının həyata keçirilməsi qaydası”nın 3.1 
bəndində göstərilən məhsullar ekspertizadan keçirilir.

Felizol məhlul 10 ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 5x10¹º CFU Sunflower oil, Silicon dioxide İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Felizol (mэhlul 10 ml) adlı 

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

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Fenibol Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml x 10 flakon Citicoline - 750 mg, Phospholipids - 600 mg, GABA - 250 mg, 

Ginkgo biloba leaf extract - 150 mg

Oligofructose, Stevia extract, 
Potassium sorbate, Purified 

water
Saşera-Med MMC Rusiya 05.03.2022 Müsbət

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

məhlul, 15 ml x 10) 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.
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Fertifolin toz 1 Myo-inositol - 1030.928 mg, Calcium-L-methylfolate (Folate) - 
0.143 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide 
(E551)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 04.03.2022 Müsbət

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

məhsul inozit və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd1: "İsifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndləri rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
Qeyd2:Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimat 

"Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”na uyğun olaraq tərtib edilsin. 

Fillzon BBXL inyeksiya üçün gel 1 şpris x 10ml
Water for injections 96.82%, Sodium Hyaluronate 2.00%, 
Hydrochloric acid 0.63%, Sodium hydroxide 0.30%, BDDE 

0.18%, Phosphoric acid 0.07%
Ayrı geyd edilməyib Dermica Lab. Europe SL. İspaniya 28.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Fillzon BBXL, inyeksiya üçün gel, 
10 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul bədəndə 
yaranan dəri qüsurlarının korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə 

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

Fillzon Deep inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 95.87%, Sodium Hyaluronate 2.60%, 
Hydrochloric acid 0.82%, Sodium hydroxide 0.39%, BDDE 

0.23%, Phosphoric acid 0.09%
Ayrı geyd edilməyib Dermica Lab. Europe SL. İspaniya 29.03.2022 Müsbət

   Ekspertizaya təqdim olunmuş “Fillzon Deep, inyeksiya üçün 
gel, 1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Fillzon Lips inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 96.56%, Sodium Hyaluronate 2.20%, 
Hydrochloric acid 0.67%, Sodium hydroxide 0.31%, BDDE 

0.19%, Phosphoric acid 0.07%
Ayrı geyd edilməyib Dermica Lab. Europe SL. İspaniya 29.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Fillzon Lips, inyeksiya üçün gel, 1 
ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Fillzon Medium inyeksiya üçün gel 1 ml x 1
Water for injections 96.19%, Sodium Hyaluronate 2.40%, 
Hydrochloric acid 0.76%, Sodium hydroxide 0.36%, BDDE 

0.21%, Phosphoric acid 0.08%
Ayrı geyd edilməyib Dermica Lab. Europe SL. İspaniya 29.03.2022 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Fillzon Medium, inyeksiya 
üçün gel, 1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Fitonar Şərbət 100ml
 Sambucus nigra flower liquid extract - 14 ml, Rosa canina fruit 

liquid extract - 10 ml, Ribes  nigrum leaf  liquid extract - 10 
mll;Thymus serpyllum herb liquid extract - 3 ml.

sucrose; sodium benzoat; 
purified water. Biyan Products MMC Azərbaycan 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitonar (şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fiziobrain Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml x 20

L-carnitine - 250 mg, GABA - 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract 
- 80 mg, Glycine - 50 mg, Glutamine - 50 mg, Pyridoxine - 5 mg, 

Cyanocobalamin - 9 mcg

Oligofructose, Stevia extract, 
Potassium sorbate, Purified 

water
Saşera-Med MMC Rusiya 28.02.2022 Müsbət

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

məhlul, 10 ml x 20) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Flatin toz 14 x 5

Lactobacillus Helveticus - 1.5 x 10 9, Lactobacillus Rhamnosus - 
1.5 x 10 9, Bifidobacterium Longum  - 2 x 10 9, Saccharomyces 

boulardi - 5.8 x 10 9 (200 mg), Inulin - 100 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 1.6 mg, Magnesium citrate - 6 mg

Potato starch, Maltodextrine, 
Raspberry flavor, Sodium 
metabisulfite, Sucralose 

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. 

Ltd. Şti.
Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

FlexiForce Plus Kapsul 6 x 10

BioCell Collagen (Hudrolyzed collagen type II (min.60%), 
Chondroitin sulfate (min.20%), Hyaluronic acid (min10%)) - 300 

mg, Rose hip (Rosa canina L.) fruit dry extract with 70% 
Vitamin C - 50 mg, Ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome 

dry extract with 5% gingerols - 3 mg, Black pepper (Piper 
nigrum) fruit extract with 10-15% piperin - 2 mg, Coenzyme Q10 

(ubiquinone 10) - 0.2 mg

Magnesium salts of fatty aciids, 
Microcrystalline cellulose, 

Capsule compositon (Gelatin, 
Titanium dioxide, Iron oxide 

yellow)

Sensilab Ltd Sloveniya 11.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FlexiForce Plus (kapsul, 

№60) adlı məhsul oynaq və qığırdaq toxumasının funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!

Fondomix / Fondomiks Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml

Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit concentrate - 750 mg, Black 
Elderberry  (Sambucus nigra) fruit concentrate - 500 mg, 

Blackberry  (Rubus fruticosus) fruit concentrate - 375 mg, Royal 
jelly lyophilized powder - 200 mg, Barbados cherry (Malpighia 

emarginata) fruit extract powder - 150 mg

Raspberry flavor, Potassium 
sorbate (E 202), Sodium 

benzoate (E 211), Deionized 
water, Palm syrup, Honey 

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 05.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix ( daxilə qəbul üçün 
məhlul, № 15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi 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.

Forever Active HA / 
Forever Aktiv HA Kapsul 1

Injuv® Hyaluronic acid complex - 39.3347 mg, Ginger (Zingiber 
officinale) root oil - 24.5866 mg, Turmeric (Curcuma longa) root 

powdered - 25.8778 mg

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

oxide

Soft Gel Tecnologies, Inc ABŞ 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active HA / Forever 

Aktiv HA (kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: 150321A, istehsal 
tarixi: 15.03.2021, son istifadə tarixi: 15.03.2025) adlı məhsul 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 

Forever Aloe Berry Nectar daxilə qəbul üçün gel 1000ml
Stabilized Aloe vera gel - 90.3027 %, Natural Cranberry and 

apple juice concentrates 1.77%, Ascorbic acid 0.16%, 
Tocopherol 0.004%

Fructose,  Natural Cranberry 
and apple juice concentrates, 

Ascorbic acid, Tocopherol, 
Sorbitol, Citric acid, Potassium 

sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan 

gum

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Berry Nectar 
(daxilə qəbul üçün gel, 1000 ml) (Seriya nömrəsi: 050721A, 

istehsal tarixi: 05. 07.2021, son istifadə tarixi: 05.07.2025)  adlı  
məhsul immuniteti möhkəmləndirmək üçün, vitaminlər, 

aminturşuları və fermentlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Forever Arctic Sea Kapsul 1
Omega 3 fatty acids - 435 mg (EPA - 200 mg, DHA - 200 mg, 

Other omega-3 fatty acids - 35 mg) (from Fish oil, Calamari oil), 
Oleic acid (from Olive oil) - 100 mg

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

alpha-tocopherol

Swisscaps Romania 
S.R.L. Rumıniya 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea (kapsul, №120) (Seriya 

nömrəsi: 050321A, istehsal tarixi: 21.01.2020, son istifadə tarixi: 
31.01.2025) adlı məhsul yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 

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

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



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

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

Canola oil, Lecithin, Beeswax, 
Gelatin, Glycerin, Purified 

water, Carob extract

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 15.03.2022 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Garlic-Thyme 
(kapsul, № 100)(Seriya nömrəsi: 150721C, istehsal tarixi: 
15.07.2021, son istifadə tarixi: 15.07.2025)  adlı məhsul 

sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Forever Lite Ultra 
Chocolate toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19536.57 mg (17 g Protein, 75 mg 
Calcium, 140 mg Phosphorus), Dicalcium Phosphate - 860 mg 
(Calcium 200 mg, Phosphorus 152 mg), Disodium Phosphate - 
23.5 mg (Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 39 mg (Vitamin C 
30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11 
mg), Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 

12.65 mg (Vitamin B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 12.63 mg 
(Vitamin A 632 mcg), Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-

calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), Potassium 
iodide - 5.25 mg (Iodine 52 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg 

(Vitamin D3 3 mcg), Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg 
(Vitamin B6 1 mg), Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin 

B1 0.6 mg), Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 0.26 mg), 
Chromium chloride - 0.3138 mg (Chromium 60 mcg), Folic acid - 

0.3 mg (Vitamin B9 200 mcg), Cyanocobalamin - 0.27 mg 
(Vitamin B12 1.8 mcg), Sodium selenite - 0.1 mg (Selenium 35 

mcg)

Natural Chocolate Flavor, 
Cocoa Powder, Fructose, 

Fructooligosaccharides, Guar 
Gum, Protease Blend 

(Aminotein), Safflower Oil, Soy 
Lecithin, Sucralose, Beta 
Carotene, Brewer's Yeast, 

Spirulina 

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Chocolate 

(toz, 375 qr) (Seriya nömrəsi: 190721A, istehsal tarixi: 
19.07.2021, son istifadə tarixi: 19.07.2024) adlı məhsul protein, 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi idmançılar üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Forever Lite Ultra Vanilla toz 375

Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 140 mg, 
Calcium 75 mg), Dicalcium Phosphate - 860 mg (Calcium 200 

mg, Phosphorus 152 mg), Disodium Phosphate - 50 mg 
(Phosphorus 8 mg), Ascorbic acid - 39 mg (Vitamin C 30 mg), D-
alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11 mg), Biotin - 

19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12.6518 mg 
(Vitamin B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 12.6316 mg (Vitamin 

A 632 mcg), Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium 
pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), Potassium iodide - 
5.25 mg (Iodine 52 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 
3 mcg), Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), 

Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 0.6 mg), 
Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 0.26 mg), Chromium chloride - 
0.3138 mg (Chromium 60 mcg), Folic acid - 0.3 mg (Vitamin B9 
200 mcg), Cyanocobalamin - 0.27 mg (Vitamin B12 1.8 mcg), 

Sodium selenite - 0.1 mg (Selenium 35 mcg)

Fructose, 
Fructooligosaccharides, Natural 

Vanilla Flavor, Guar Gum, 
Protease Blend (Aminotein), 
Safflower Oil, Soy Lecithin, 
Sucralose, Beta Carotene, 
Brewer's Yeast, Spirulina 

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Vanilla 

(toz, 375 qr) (Seriya nömrəsi: 290921C, istehsal tarixi: 
29.09.2021, son istifadə tarixi: 29.09.2024) adlı məhsul protein, 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi idmançılar üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Forever Nature-Min / 
Forever Natur-Min Tablet 1

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

(Magnesium - 400 mg), Natural Sea Mineral Deposit - 58.20 
mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc sulfate - 

41.64 mg (Zinc - 15 mg), Manganese gluconate - 18.18 mg 
(Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 14.58 mg (Copper - 2 

mg), L-selenomethionine - 7.2 mg (Selenium - 36 mcg), 
Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), Sodium 

molybdate - 0.12 mg (Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, 
Stearic acid, Croscarmellose 

Sodium

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 05.03.2022 Müsbət

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

Natur-Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 020821A, istehsal 
tarixi: 02.08.2021, son istifadə tarixi: 02.08.2025) adlı məhsul 

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

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

Forever Royal Jelly Tablet 1 Royal Jelly powdered - 250 mg

Sorbitol, Fructose, Citric acid, 
Stearic acid, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 

Orange flavor

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Royal Jelly (tablet, 

№ 60) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik 
məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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



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

Fromiq Kapsul 2 x 15

Hydroxytryptophan from Griffonia simplicifollia seed dry extract- 
100 mg; Magnesium hydroxide  - 95 mg, Curcuma longa 

rhizome dry extract - 75 mg,Tanacetum parthenum flower dry 
extract - 50 mg, Riboflavin sodium phosphate- 2 mg.

Pullulan ( capsula shell), 
Amaranth seed powder, 

Oligofructose
Saşera-Med MMC Rusiya 30.03.2022 Müsbət

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

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

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

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

    Qeyd:1)"Curcuma longa root dry extract"  əvəzinə "Curcuma 
longa rhizome dry extract" yazılması zəruridir.Belə ki bu bitkinin 
məhz                                          kökümsovundan istifadə olunur;
             2)İstifadə olunan köməkçi maddələrdən heç biri  stabiiliyi 

təmin etmədiyi üçün və istehsalçının stabilliyə dair heç bir 
tədqiqat nəticələrini təqdim etmədiyi üçün məhsulun yararlıq 
müddəti 2 ildən artıq təyin olunması mümkün deyil və bunu 
qablaşma və istifadə üzrə                 təlimatda qeyd  etmək 

zəruridir.

FuMAX Şərbət 150ml

Fucoidan - 100 mg, Naringenin - 100 mg, Aqualaria agallocha 
bark dry extract - 300 mg , Astaxantin - 2 mg, Royal jelly (Bee 

milk) - 1 mg, Vitamin C(Ascorbic acid) - 20 mg , Folic acid - 0.13 
mg, Zinc (as  Zinc gluconate) - 5 mg (34,8 mg) 

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

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

məhsul tənəffüs  və immun sistemlərinin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

GabaFos Tablet 2 x 15

Griffonia simplicifolia seed dry extract, standardized in 98% 5-
HTP- 25 mg, Phosphotidylcholine 10% - 150 mg, 

Phosphotidylserine 7% - 150 mg, L-glutamic acid - 100 mg, 
GABA - 150 mg

Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silica, Magnesium 

stearate
ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 15.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Gold Standard 100% Whey 
Strawberry Banana toz 2.27 kq Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein 

Concentrate, Whey Peptides) – 24 g

Natural & Artificial Flavor, 
Lecithin, Acesulfame 

Potassium, Sucralose, Red 40, 
Lactase.

Optimum Nutrition Inc ABŞ 10.03.2022 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.

GrenKid Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml

Vitamin A Palmitate 1.0 MIO Liquid (eq.to 750 IU Vitamin A) - 
0.75 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 17.5 mg, Cholecalciferol 1 

MIO Liquid (eq.to 200 IU Vitamin D3) - 0.2 mg, Vitamin E 
acetate Liquid (eq.to 2.5 IU Vitamin E) - 2.5 mg, Riboflavin 

(Vitamin B2) - 0.3 mg, Pyridoxine HCl (eq.to 0.2 mg Vitamin B6) 
- 0.25 mg, Niacinamide (Vitamin B3) - 4 mg, Ferrous (II) 

sulphate (eq.to 5 mg elemental Ferrous) - 15.2 mg, L-Serine - 
10 mg

Deionized water, Sugar, 
Glycerin, Polysorbate-80, 

Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 
Strawberry flavor, Sucralose, 

Acesulfame-K

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul serin aminturşusu, dəmir 
mineralı və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə təsiredici maddələr 
bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.



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

Griplife toz 3.5q x 10 CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 17.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“Lifeactivepharm MMC” tərəfindən ünvanlanmış 07.02.2022-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“CosmoActive İlaç A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan Griplife (saşe, 
№10) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

zamanı müəyyən olundu ki, saşenin orta çəkisi 3.6488 q, tərkibi: 
2.8955 q (3.430-3.570 q) müəyyən edilmişdir ki, bu da normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir.
     Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

məhsulun təhlükəsizlik  və keyfiyyəti  baxımından onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunmur.

GripMax toz 1

Echinacea рurрurеа hеrb dry ехtгасt – 300 mg, Beta glucan - 
180 mg, Аsсоrbiс acid - 80 mg, Zingibеr officinalis rhizome dry 
ехtrасt - 30 mg, Ргороlis dry extract - 30 mg, Zinc sulphate - 10 

mg, Selexen - 200 mcg (eq. to 46 mcg elemental Selenium)

Lemon соnсеntгаtе, Stevia dry 
extract, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 02.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GripMax (toz,saşe №20) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydası və istifadə sahəsi rəyə uyğun tərtib 
olunsun.

Helson Tablet 1 Vıtamın D3 (Cholecalciferol) - 0.025 mg (1000 IU)

Polivinilpyrrolidone, 
Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin, Silicon Dioxide, 
Magnesium Stearate

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

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

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

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

Heparon Tablet 3 x 10 Artichoke (Cynara Scolymus) leaf extract - 200 mg, Silybum 
marianum dried fruit extract - 75 mg

Microcrystalline cellulose, 
Lactose monohydrate, Calcium 

stearate, Talc
Bioterra MMC Belarus 28.03.2022 Müsbət

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

məhsul Qaraciərin 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.

İmmuno Resistance Şərbət 150 ml
Beta-1.3/1.6 -D-Glucan – 100 mg, Selenium (as Sodium 

selenate) – 35 mcg, Zinc (as Zinc oxide) – 5 mg, Vitamin C (as 
Ascorbic acid) – 30 mg, Royal jelly – 5 mg

Glycerol, Tween 80, Xanthan 
gum, Citric acid, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, 
Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

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

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

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

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

Deionized water, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, Guar 

gum, Glycerool

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunozerin (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.
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İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Active Complex) - 10 mg, L 
ascorbic acid (Vitamin C) - 10 mg

Fructose, Citric acid, Potassium 
sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (şərbət, 
120 ml) (Seriya nömrəsi: M9931, istehsal tarixi: 01.12.2021, son 

istifadə tarixi: 01.11.2023) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

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

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

İmunovin Tablet 1
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 

75 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 60 mg, Selenium (as 
Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 03.03.2022 Müsbət

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

Kalbon D3 Kapsul 1
Calcium carbonate - 600 mg, Zinc gluconate - 10 mg, Vitamin 
K2 (Menaquione) - 50 mcg, Vitamin  D3 (Cholecalciferol) - 500 

IU

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Starch
Azərfarm MMC Azərbaycan 17.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalbon D3 (kapsul, №30) adlı  

məhsul kalsium mineralı 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.

Kalmafort Tablet 3 x 10

Valeriana officinalis, 0.4% valeric acid standartised root extract - 
150 mg, Crataegus oxyacantha, 5% flavonoids standartised 

berry extract - 150 mg, Magnesium lactate dihydrate - 150 mg, 
Leonurus cardiaca, 10% stachydrine standartised herb extract - 

50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 
460), Croscarmellose sodium 

(E 468), Nutraficient 
114F265032, Magnesium 

stearate (E 572), Silicon dioxide 
(E 551)

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 28.02.2022 Müsbət

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

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

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

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 15.03.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 2100312A1; İstehsal tarixi: 01.12.2021; Son 
istifadə tarixi: 01.12.2024) 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. 

Kalzed Fışıldayan tablet 3 x 20 Calcium carbonate (elemental calcium) - 1250 mg (500 mg), 
Vitamin D3 - 11 mcg (440 IU)

Sorbitol, Citric acid, Lemon 
flavour, Sodium bicarbonate, 

Sodium carbonate, Sucralose, 
Polyethylene glycol, Riboflavin

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalzed (fışıldayan tablet, № 
60) adlı məhsul D3 vitamini və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi 

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

həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.
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Kaptolak Kapsul 2 x 10

Lactobacillus acidophilus (100 billion/g) (equiv. 0,548 *10⁹) - 
5.48 mg, Lactobacillus paracasei (300 billion/g) (equiv.to. 

0,495*10⁹) - 1,65 mg, Lactobacillus rhamnosus (300 billion /g) 
(equiv.to. 0,688 *10⁹) - 2,293 mg, Bifidobacterium longum (100 

billion /g) (equiv.to. 0,305 *10⁹) - 3,05 mg, , Streptococcus 
thermophiles (100 billion/g) (equiv. to 0,477 *10⁹) - 4,77 mg, 

Inulin - 50 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Capsule 

(Titanium dioxide, Gelatin)

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kaptolak (kapsul №20) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!

Kəhraba turşusu/ 
Yantarnaya kislota, 
Burştinova kislota

Tablet 4 x 10 Succinic acid- 150.0 mg, ascorbic acid- 20.0 mg Lactose; Sugar; potato starch; 
Calcium sterate (E470)  Farmakom PTF MMC Ukrayna 15.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kəhraba turşusu/ Yantarnaya 

kislota, Burştinova kislota(tablet,№ 40) adlı kahraba  və 
askorbin turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunur  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.

Kemodan forte Şərbət 150 ml
Lesithine - 20 mg, L-carnitine - 100 mg, L-Arginine (as Arginine 

aspartate) - 30 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 0.25 mcg

Sugar, Glycerol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 

Quinaline yellow dye, Citric 
acid, Strawberry cream flavor, 

Deionized water

 Farmakom PTF MMC Ukrayna 11.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kemodan forte (şərbət 150 

ml) adlı məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini 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. 

Kidolife Şərbət 150 ml

N-asetilcysteine - 100 mg, Thymus vulgaris herb dry extract - 
40 mg, Primula veris root soft extract - 55 mg, Althea officinalis 
root dry extract - 75 mg, Tilia cordata flowers  dry extract - 55 

mg, Zinc gluconate (eq. to Zinc 4 mg) - 28 mg

Deionized Water, Xanthan 
gum, Citric acid, Rasperry 
flavor, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kidolife (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul öskürəklə müşayiət olunan hallarda köməkçi vasitə kimi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Konasen Tablet 1
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 
10 mg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, 
Arabic gum, Microcrystalline 

cellulose, Magnesium stearate

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Konasen (tablet, № 30) 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.
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Kovalen Kapsul 1 Leonurus cardiaca herb dry extract - 20 mg, Magnesium citrate - 
450 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Corn 
starch, Silicium dioxide, 

Magnesium stearate, Gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 03.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lactofar Kapsul 1 x 15 Saccharomyces boulardii (5 x 10⁹ cfu/g) - 250 mg, Chamomile 
(Matricaria recutita) flower dry extract 4:1 - 100 mg

Inulin, Magnesium stearate, 
Gelatin Solepharm LTD Latviya 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş söənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LACTOFAR (kapsul, № 10) 
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 

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

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə köməkçi maddə 
siyahısında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Laktober Şərbət 150ml Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 11.02.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

        “Azəri Med QSC”  şirkətinin 11.01.2022 il tarixli  AM-012 
saylı  məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Rumıniyanın 

“Pharmex Rom Industry S.R.L” şirkətinin istehsalı olan Laktober 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun xarici görünüşü- 
q/şəffav, zəif sarımtıl rəngli,xarakterik qoxulu  maye (içində 
mexaniki qarışıqlar var) NS-də göstərilən ilə( şəffav maye) 

uyğun deyildir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti 
şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 

məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Laminarina Kapsul 1

Agrimonia eupatoria herb - 80 mg, Angelica archangelica root - 
80 mg, Laminarina saccharina thallus - 60 mg, Fucus 

vesiculosus thallus - 60 mg, Rosa canina fruit - 50 mg, Melissa 
oficinalis herb - 30 mg, Capsella bursa-pastoris herb - 20 mg, 

Cetraria islandica - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root - 20 mg, 
Matricaria chamomilla flower - 20 mg, Urtica dioica leaf - 20 mg, 

Humulus lupulus flos - 20 mg, Avena sativa herb extract - 10 
mg

Potato starch, Calcium 
stearate, Gelatin

Litoral Universitet 
İnnovasiya Şirkəti Rusiya 17.03.2022 Müsbət

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

LaSerrat Kapsul 3 x 10
Serratiopeptidase - 67 mg, Nattokinase - 29 mg, Essential 

phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10.5 mg, Chymotrypsin - 2.1 
mg

Monostarch phosphate, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Magnesium stearate
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LaSerrat (kapsul, № 30) adlı  
həzm sisteminin fəaliyyətinin yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

L-Asitan Şərbət 150 ml 

N-asetilcysteine - 100 mg, Thymus vulgaris herb dry extract - 
40 mg, Primula veris root soft extract - 55 mg, Althea officinalis 
root dry extract - 75 mg, Tilia cordata flowers  dry extract - 55 

mg, Zinc gluconate (eq. to Zinc 4 mg) - 28 mg

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

Raspberry flavor

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Asitan (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul öskürəklə müşayiət olunan hallarda köməkçi vasitə kimi 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Lavis Kapsul 3 x 10

Lutein - 6 mg, Zeaxanthin – 0.5 mg, Vitamin A (Retinol) – 0.8 
mg Blueberry extract (Vaccinium corymbosum fruit extract) - 50 

mg, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherol Acetate) – 7.6 mg, Zinc 
oxide – 6 mg

Monostarch phosphate, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Magnesium stearate
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lavis (kapsul №30) adlı 
məhsul gözün görmə qabilyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Ledvisan Şərbət 100ml 

Humulus lupulus flowers (strobile) extract – 1.6 ml, 
Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 2.8 ml, Betula pendula 

leaf extract – 2.8 ml, Zea mays cornsilk extract – 1.6 ml, 
Foeniculum vulgare fruit extract – 0.6 ml, Cuminum cyminum 

fruit extract – 0.6 ml

Purified water, Sucrose, 
Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 11.03.2022 Müsbət

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

məhsul  sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Lenoks Kapsul 4 x 15 Selenium (as Sodium selenite) - 110 mcg
White capsule, Silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate 

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lenoks (kapsul, №60) adlı 
məhsul selen elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Likaf Şərbət 100 ml

Marshmallow (Althaea officinalis L.) root liquid extract – 10 ml, 
Plantago (Plantago major) leaf liquid extract – 10 ml, Thyme 

(Thymus vulgaris) herb liquid extract – 10 ml, Oregano 
(Origanum vulgare) herb liquid  extract – 6.2 ml, Fennel 

(Foeniculum vulgare) fruit liquid  extract – 6.2 ml

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

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Likaf (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Liponevron Kapsul 2 x 15

Gamma-Aminobutyric acid (GABA) - 75 mg, L-Glycine - 50 mg, 
Alpha lipoic acid - 50 mg, Lecithin - 50 mg, Ginkgo biloba leaf 
dry extract - 35 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

0.65 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.55 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.5 mcg, Folic acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Tricalcium phosphate, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of 

fatty acids, Capsule shell 
(Gelatine)

C.Hedenkamp 
Gmbh&Co.KG (Sunlife 

Produktions und 
Vertriebsgesellschaft mbh 

üçün)

Almaniya 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liponevron (kapsul, № 30) 
adlı məhsul maddələr-mübadiləsini tənzimləmək məqsədilə və 

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.



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

Liveril Tablet 5 x 6

Betacarotene (as Natural Betacarotene 20% CWD Powder - 5 
mg) - 1 mg, Vitamin D (as Vitamin D3 (500 IU/mg)EC - 0.8 mg) - 
10 mcg, Vitamin E (as Vitamin E DL-Alpha Tocopheryl Acetate 
50% - 44.7 mg) - 15 mg, Silymarine - 140 mg, Niacin (Vitamin 
B3)(as Nicotinamide) - 9 mg, Ascorbic Acid (as Ascorbic Acid 
HPMC (97%) - 77.3 mg) - 75 mg, L-Carnitine Tartrate - 50 mg, 
Choline Bitartrate (as Choline Bitartrate with 1% SiO2 - 50.5 
mg) - 50 mg, Inositol - 50 mg, N-Acetyl Cysteine - 50 mg, L-
Lysine (L-Lysine Monohydrochloride - 31.2 mg) - 25 mg, L-

Ornithine Hydrochloride - 50 mg, L-Glutathione - 15 mg, 
Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate - 10.9 mg) - 10 

mg, Copper (as Copper Sulphate dried - 1.4 mg) - 0.5 mg, Zinc 
(as Zinc Sulphate Monohydrate - 20.6 mg) - 7.5 mg, 

Manganese (as Manganese Sulphate Monohydrate - 6.2 mg) - 
2 mg, Thiamin (as Thiamine Mononitrate - 6.2 mg) - 5 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride - 6.1 mg)  - 5 mg, Iron 
(as Ferrous fumarate - 9.1 mg) - 3 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 
3 mg, Coenzyme -Q10 - 2.5 mg, Folic Acid - 250 mcg, Selenium 

(as Sodium Selenate Anhydrous - 179.4 mg) - 75 mcg, 
Cyanocobalamin (as Cyanocobalamin (Vitamin B12) Coated 

0.5% - 3 mg) - 15 mcg, Artichoke extract - 50 mg

Microcrystalline Cellulose, D-
Calcium Phosphate, 
Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium Stearate, 

Croscarmellose Sodium, Syloid- 
(Colloidal Silica, Silicon 
Dioxide), Potato Starch, 

Purified Talc, Magnesium 
Silicate Prep, Disodium 

Edetate, 
Polyvinylpolypyrrolidone, 

Ascorbic Acid, Starch 
(Pregelatinised Maize Starch), 
Tartaric Acid, Polysorbate 80, 
Ethyl cellulose, Stearic Acid, 

Insta Moistshield IC-MS-5950, 
Ready mix Wincoat WT-03224, 

Black

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liveril  (tablet  

№30)(Seriya:01.08.2021, İstehsal tarixi: 01.08.2021, Son 
istifadə tarixi: 31.07.2024) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun istifadə 
qaydası ilə bağlı edilən qeyd yerinə yetirilməmişdir.

Livoclean Tablet 1

Aloe vera leaf pulp extract- 220 mg; Cichorium intybus seed 
extract- 200 mg;  Tecoma undulata bark extract- 100 mg; 

Achyranthus aspera whole plant extract- 100 mg; Tephrosia 
purpurea root extract- 100 mg; Nyctanthes arbortristis leaves 

extract- 50 mg; Zingiber officinale rhizome powder- 60 mg; 
Piper longum fruit powder- 60 mg; Piper nigrum fruit powder- 60 

mg.

 Microcrystalline cellulose, Talc. Eternitive Herbals PVT. 
LTD. Hindistan 11.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livoclean(tablet, № 30) adlı  
məhsul  qaraciyər və öd kisəsinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsəi ilə tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

L-Kardio Kapsul 1 L-carnitine-L-tartrate - 250 mg, Quercetine - 75 mg, Coenzyme 
Q10 - 30 mg

Magneisum stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Colloidal silicon dioxide, Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd:Məhsulun tərkibi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Lozalak Şərbət 150ml
Lactulose - 150 mg, Fructooligosaccharides - 150 mg, Inulin - 

2.5 mg, Aloe barbadensis leaf dry extract - 15 mg, Prunus 
domestica fruit dry extract - 100 mg

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq traktının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Lusitor Tablet 1 Vıtamın D3 (Cholecalciferol) - 0.025 mg (1000 IU)

Polivinilpyrrolidone, 
Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 14.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lusitor (tablet № 30) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun göstərilsin.



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

Magneforex Tablet 3 x 10 Magnesium malate - 470 mg (as elemental Mg 73 mg), Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg

Sorbitol, Lactose, Starch, 
Magnesium stearate, Calcium 

carbonate, Stearic acid, 
Polyvinyl pyrrolidone, 

Polyelthylone glycol, Silicone 
dioxide, Talc, Food colorant

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magneforex (Tablet №30) 
adlı məhsul magnezium və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Magnito Tablet 3 x 20 Magnesium malate (as elemental Magnesium - 73 mg) - 470 
mg, Vitamin B6 - 5 mg

Sorbitol, Lactose, Starch, 
Magnesium stearate, Calcium 

carbonate, Stearic acid, 
Polyvinyl pyrrolidone, 

Polyethylene glycol, Silicone 
dioxide, Talc, Food colorant

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnito (tablet №60) adlı 
məhsul B6 vitamini və maqnezium mineralının əlavə mənbəyi 

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

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

Malopar Şərbət 100 ml

Humulus lupulus flowers (strobile) extract – 1.6 ml, 
Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 2.8 ml, Betula pendula 

leaf extract – 2.8 ml, Zea mays cornsilk extract – 1.6 ml, 
Foeniculum vulgare fruit extract – 0.6 ml, Cuminum cyminum 

fruit extract – 0.6 ml

Purified water, Sucrose, 
Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 10.03.2022 Müsbət

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

məhsul  sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Mariyam Tablet 3 x 10

Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 100 mg, Zinc sulfate - 12.35 mg, 
Ferrous gluconate - 10 mg, Vitamin E (Alpha tocopherol 

acetate) - 7 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 1 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine)  -1 mg, Vitamin A (Retinyl palmitate) - 0.2 mg, Folic 
acid - 0.1 mg, Potassium iodide - 0.065 mg, Sodium selenite - 

0.022 mg

Microcrystalline cellulose, Gum 
arabic, Magnesium stearate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mariyam  (tablet, №30) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Master Mind Şərbət 150 ml
Bacopa monnieri leaf dry extract - 100 mg, Lecithin- 50 mg;  

Centella asiatica leaf dry extract - 25 mg; Asparagus 
racemosus root dry extract - 25 mg.

deonized water,xanthan gum, 
citric acid, raspberry flavour, 
potassium sorbate, sodium 

benzoate, sucralose.

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Master Mind (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul  MSS 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.

Mastofit Tablet 4 x 25
Brassica broccoli - 169.2 mg, Extract Fucus vesiculosus, 

Extract Fucus serratus - 20 mg, Extract Vitex agnus-castus fruit 
- 0.8 mg

Colloidal silica dioxide, Calcium 
stearate, Microcrystalline 

cellulose
Evalar QSC Rusiya 25.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mastofit (tablet №100) 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. 
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsal və son 

istifadə tarixlərində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla dəyişdirilir



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

Matekon Tablet 2 x 15
L-glutathione - 0.125 mg, Cynara scolymus leaf extract - 100 

mg, Milk Thistle aerial part extract (equiv. to 70 mg Silymarin) - 
87.5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: Məhsulun ticari adı Matekon olduğu üçün, 
qablaşdırmadakı "advanced" ifadəsi götürülsün.

Mauglin Kapsul 3 x 10

Omega - (DHA - 250 mg, EPA - 50 mg)(Fish oil 10 EPA/50 DHA 
- 500 mg) - 300 mg, Vitamin C (Ascorbic acid 100%) - 120 mg, 

Vitamin E (DL alpha tocopheryl acetate 67% - 59.7 mg) - 40 
mg, Zinc (as Zinc oxide (78% Zn) - 32.05 mg) - 25 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamine 0.1%, Maltodextrin - 9 mg) - 9 mcg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride 81.9%, maltodextrin - 

1.71 mg) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 100%) - 1.4 mg, 
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate 86.29%, maltodextrin - 1.27 
mg) - 1.1 mg, Folic acid - 250 mcg, Iodine (as Potassium iodate 

(59.88% Iodine) - 0.25 mg) - 150 mcg, Potassium (as 
Potassium iodate (40.12% Potassium) - 0.25 mg) - 100 mcg, 

Selenium (as Sodium selenite (45% Se) - 0.180 mg) - 81 mcg, 
Biotin (Biotin - 100%) - 75 mcg

Yellow beeswax, Softisan, 
Sunflower lecithine, Gelatin, 
Glycerine, Titanium dioxide, 

Sodium copper chlorophylline

SIA "Primea" Latviya 11.03.2022 Müsbət

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

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

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!


Melkof Junior Şərbət 100 ml
Plantago lanceolata leaf dry extract - 75 mg, Thymus serpyllum 
herb dry extract - 125 mg, Althaea officinalis root dry extract - 

125 mg, Propolis extract - 150 mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, 
Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melkof Junior (şərbət, 100 ml) 
adlı bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  qidanı  bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:  Qablaşdırma üzərində istifadə sahəsi və göstərişləri rəyə 
uyğun qeyd olunsun.

Memori Şarp Kapsul 3 x 10 Hexaphospholipids - 225 mg, Ginkgo biloba extract - 30 mg

Lactose, Sodium methyl 
paraben, Sodium propyl 

paraben, Magnesium aluminum 
silicate hydrate, Talcum

Nabros Pharma Pvt. Ltd Hindistan 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memori Şarp (kapsul № 30) 

adlı məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

Mevina Tablet 3 x 10 Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium carbonate - 350 mg, 
Inulin - 30 mg. ayrıca göstərilməmişdir Saşera-Med MMC Rusiya 08.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mevina (Tablet №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 dərm an vasitəsi deyil. 

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

qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə 
(maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunsun.

Miraks Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Beta-glucan - 150 mg, Vitamin E (as alpha-tocopheryl acetate) - 
30 mg, Selenium - 125 mcg, Zinc oxide (Zinc - 20 mg) - 25 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 90 mg

Potassium sorbate, Xanthan 
gum, Guar gum, Glycerin, 

Deionized water

 DSZ Doğal Sağlık Gıda 
ve Kozmetik Ürünleri; 
qablaşdırilıb FITOLAB 

MMC (Azərbaycan 
Respublikası) 

Türkiyə 01.03.2022 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.

MP Forte Şərbət 150 ml Beta Glucan 1.3 / 1.6 - 100 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 30 
mg

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

benzoate, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. 

Ltd. Şti.
Türkiyə 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MP Forte (Şərbət 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.

Multijelli Multivitaminli 
Ayıcıqlar çeynəmə marmelad 1

Vitamin A - 160 mcg,Thiamine - 0.22 mg, Riboflavine - 0.28 mg, 
Niacin - 3.2 mg, Pantothenic acid - 1.2 mg, Vitamin B6 - 0.28 

mg, Biotin - 10 mcg, Folic acid - 40 mcg, Vitamin B12 - 0.5 mcg, 
Vitamin C - 16 mg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 2.4 mg, Zinc - 

2 mg, Chromium - 8 mcg, Selenium - 11 mcg

Glucose syrup, Water, Sugar, 
Gelling agent (beef gelatine), 
Glazing agent (coconut oil, 

beeswax), Apple juice 
concentrate, Acidity regulator 
(citric acid), Flavours (orange, 

strawberry, lemon, tropical, 
apple), Colours (anthocianine, 

beta carotene, chlorophyl, black 
carrot water concentrate) 

Saadet Gıda Paz. San. ve 
Tic. A.Ş Türkiyə 29.03.2022 Müsbət

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

Ayıcıqlar (çeynəmə marmelad, №10) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multikid UP Şərbət 150 ml

L-arginine – 250 mg, Ascorbic acid – 100 mg, Zinc (as Zinc 
sulphate monohydrate) – 5 mg, Sambucus nigra fruit liquid 

extract – 20 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate  – 5 mg, 
Nicotinamid – 10 mg, D-calcium pantothenate – 4 mg, 
Cholecalciferol – 10 mcg, Manganese (as Manganese 

sulphate) – 0.5 mg, Thiamine hydrocloride – 5 mg, Riboflavin 5-
phosphate – 0.5 mg, Pyridoxine hydrochloride – 0.5 mg, Vitamin 
A palmitate – 250 mcg, Pteroylmonoglutamic acid – 65 mcg, D-

biotin – 15 mcg, Cyanocobalamin – 1.5 mcg

Sorbitol, Glycerine, Citric acid 
monohydrate, Sodium citrate, 
Potassium sorbate, Orange 

flavour, Vanilla flavour, 
Sucralose, Deionized water

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

İlaç San.Tic.A.Ş üçün)
Türkiyə 28.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multikid UP (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Qeyd: Məhsulun tərkibi, istifadə sahəsi, istehsalçı və ünvanı 
rəyə uyğun göstərilsin.

Mustang Kapsul 1x10

Carob (Ceratonia siliqua) fruit powder - 200 mg, Cinnamomum 
zeylanicum bark powder - 200 mg, Alpinia officinarum rhizome 
powder - 50 mg, Zingiber officinale - rhizome and powder - 50 

mg

Gelatin, Maltodextrin

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

Türkiyə 05.03.2022 Müsbət

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

məhsul  orqanizmdə metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Nash-Kof Junior Şərbət 100 ml
Plantago lanceolata leaf dry extract - 75 mg, Thymus serpyllum 
herb dry extract –  125 mg, Althaea officinalis root dry extract - 

125 mg, Propolis extract - 150 mg.

Sugar syrup, Sodium benzoate, 
Purified water. Fito Lab MMC Azərbaycan 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nash-Kof Junior (şərbət, 100 
ml) adlı bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə qidanı bioloji 

fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Naturax Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 20 ml

Natural Pharma Koz. 
Pazarlama İç ve dış 

Tic.LTD. Şti 
Türkiyə 28.03.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Esperance Pharma MMC şirkətinin 21.02.2022-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Natural Pharma 

Koz. Pazarlama İç ve dış Tic.LTD. Şti” şirkətinin istehsalı olan 
NES1021 seriyalı Naturax  (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 20 

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.
-Məhlulun xarici görünüşü: tünd sarı rəngli, şəffaf, yağlı məhlul  

(NS-ə görə sarım tıl rəngli)

-Miqdari təyini: vitamin D3 -- 2.37 mq/ml  (80.0 -- 120.0%) 
(1.25mq/20ml) uyğun deyil

Həmçinin, 1 ml məhlulda olan damcıların sayı və ya 1 damcıda 
olan Vitamin D3-ün dozası qeyd olunmamışdır. 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Nemoir Lipo Damcı 30 ml Liposomal iron (lipofer) – 5.26 mg (eq.to 4 mg of iron), Folic 
acid (vitamin B9) – 400 mcg

Carboxymethyl cellulose, 
Potassium sorbate, Deionize 
water, Sucralose, Chocolate 

flavour

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoir Lipo  (məhlul 30 ml) 
adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Neo Entelakt məhlul 200 ml Fraxinus ornus leaf standardised extract for 5% chlorogenic 
acid – 5 mg, Lactulose liquid - 3000 mg

Sorbitol solution 70% (E 420), 
Glycerin vegetable (E 422), 
Potassium sorbate (E 202), 
Sodium benzoate (E 211), 
Propylene glycol (1520), 

Purified water.

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 23.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo Entelakt (məhlul 200 ml) 
adlı məhsul  bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Neodoksin Kapsul 3 x 10

Cytidine-5 Monophosphate Disodium salt - 100 mg, Uridine-5 
Monophosphate - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
5 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 1.5 mcg

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Nessen Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Acorbic acid) - 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.8 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as 
Folic acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg, 
Vitamin A (as Retinol acetate) - 0.4 mg, Vitamin E (as D-alpha-
tocopherol acetate) – 7 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 3 

mcg 

Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Flavouring, Purified 

water

 DSZ Doğal Sağlık Gıda 
ve Kozmetik Ürünleri; 
qablaşdırilıb FITOLAB 

MMC (Azərbaycan 
Respublikası) 

Türkiyə 03.03.2022 Müsbət

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

məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nevrotik Kapsul 3 x 10 Uridine-5 Monophosphate - 100 mg, Folic acid - 50 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0.75 mcg Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Noogam B6 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, 
Vitamin B6 - 20 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, 

Inositol (Vitamin B8) - 3000 mg

Citric acid, Potassium sorbate, 
Glucose-fructose, Xanthan 

gum, Purified water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noogam B6 (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

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

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

Novarest Kids Şərbət 150 ml

Melissa flowers and leaves (Melissa officinalis L.) glycerin 
extract – 66.6 mg, Melissa leaves (Melissa officinalis L.) fluid 

extract – 66.6 mg,  Chamomile flowers (Chamomilla recutita L.) 
glycerin extract – 66.6 mg, Magnesium chloride - 175 mg (of 
which Magnesium 21 mg), Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B2 - 1 

mg, Vitamin C - 50 mg

Glucose syrup, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NOVAREST KİDS, (şərbət 

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

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

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

Novophane Kapsul 3 x 20

Cystine - 200 mg, Methionine - 200 mg, Arginine - 10 mg, 
Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 10 mg ET, Vitamin B5 - 6 mg, 

Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B3 - 16 mg, 
Biotin - 450 mcg, İron - 12.5 mg, Zinc - 10 mg, Magnesium - 57 

mg, Copper - 0.15 mg, Horsetail ectract - 50 mg

Bulking agent: Dicalcium 
phosphate, Mono and 

diglycerides of fatty acids, Plant-
based capsule: Hypromellose, 
Sodium copper chlorophyllin

 PHYTEO LABORATOIRE 
(ACM Laboratoire 

Dermatologique üçün)
Fransa 15.03.2022 Müsbət

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

adlı məhsul saç və dırnaqların möhkəmləndirilməsi üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Nurefor Şərbət 100 ml

Humulus lupulus flowers (strobile) extract – 1.6 ml, 
Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 2.8 ml, Betula pendula 

leaf extract – 2.8 ml, Zea mays cornsilk extract – 1.6 ml, 
Foeniculum vulgare fruit extract – 0.6 ml, Cuminum cyminum 

fruit extract – 0.6 ml

Purified water, Sucrose, 
Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 10.03.2022 Müsbət

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

məhsul  sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
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Nutraxin Vitamin Mix for 
kids

daxilə qəbul üçün 
məhlul 25ml x 7

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları 

A.Ş
Türkiyə 04.03.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Veysəloğlu MMC” tərəfindən göndərilmiş 15.11.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Biota Bitkisel İlaç 

Ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş” şirkətinin istehsalı olan 
Nutraxin Vitamin Mix for kids (daxilə qəbul üçün məhlul 25 ml, 
№7) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə keçirilmiş müvafiq ekspertiza 

zamanı aşağıdakı çatışmazlıqlar aşkar olunmuşdur:
-Məhsulun buraxılış forması daxilə qəbul üçün məhlul olsa da, 

tərkibə aid sənədində m iqdar tablet üçün göstərilm işdir

-Məhsulun tərkibə aid sənədində bitki komponentlərinin növləri 
və beynəlxalq elmi adları, həmçinin istifadə olunan xammalı 

göstərilm əyib

-Məhsulun tərkibindəki bitki komponentlərinin istifadəsi 18 
yaşdan yuxarı şəxslər üçün tövsiyə olunur. 4-10 yaş arası 
istifadə üçün m üvafiq kliniki tədqiqatlar təqdim  olunm alıdır

Məhsula dair rəy verilməsi üçün yuxarıda qeyd edilən 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması və müvafiq sənədlərin AEM-

ə təqdim  edilm əsi zəruridir.

Nutricomp D məhlul 500  ml

Water - 83 g, Starch - 12 g, Milk protein - 3.5 g, Sunflower oil - 
2.4 g, Soy protein - 1.2 g, Resistant starch - 0.75 g, Fish oil - 

0.65 g, Inulin - 0.48 g, Soy fibre - 0.40 g, Wheat dextrin - 0.36 g, 
Rapeseed oil - 0.29 g, Tri calcium citrate x 4 H2O - 0.10 g, Tri 

potassium citrate x 4 H2O - 0.23 g, Pectin -  0.16 g, Di 
potassium phosphate - 0.15 g, Tri sodium citrate x 2 H2O - 0.15 
g, Cellulose - 0.14 g, Sodium chloride - 0.13 g, Choline chloride - 
40 mg, Magnesium carbonate x 5 H2O - 73 mg, Beta-carotene 
(1% on carrier) (Beta-carotene - 0.1 mg) - 10 mg, L-Ascorbic 
acid - 10 mg, DL-alpha tocopheryl acetate (50% on carrier) 

(Vitamin E acetate - 2.3 mg) - 4.5 mg, Ferrous (II) sulphate - 2.6 
mg, Zinc sulphate x H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 1.8 mg, 
Manganese (II) chloride x H2O - 0.59 mg, Retinyl acetate 

(11.5% on carrier) (Vitamin A acetate - 0.106 mg) - 0.92 mg, 
Calcium D-pantothenate - 0.65 mg, Cholecalciferol (0.25% on 

carrier)(Vitamin D - 1.0 mcg) - 0.40 mg, Copper (II) sulphate x 5 
H2O - 0.59 mg, Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 

0.30 mcg) - 0.30 mg, Sodium fluoride - 0.22 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 0.24 mg, Phylloquinone (5% on carrier) (Vitamin 

K - 7 mcg) - 0.14 mg, Thiamine mononitrate - 0.25 mg, 
Riboflavin - 0.20 mg, Chromium (III) chloride x 6 H2O - 51 mcg, 

Folic acid - 30 mcg, Potassium iodide - 17 mcg, Sodium 
molybdate x 2  H2O - 25 mcg, Sodium selenite - 15 mcg, Biotin - 

5 mcg

Soy lecithin, Mono and 
diglycerides of fatty acids B.Braun Melsungen AG Almaniya 02.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp D (məhlul, 500 ml) 

(Seriya: 2142770559, İstehsal tarixi: 24.10.2021, Son istifadə 
tarixi: 23.04.2023) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün 

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

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

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 B.Braun Melsungen AG Almaniya 03.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral 

(məhlul, 500 ml) (Seriya:2147370583, İstehsal tarixi: 
24.11.2021, Son istifadə tarixi: 23.05.2023) adlı məhsul xüsusi 

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

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



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

Ofton Şərbət 150 ml
Phosphatidylserine - 50 mg, L-Glutamine - 50 mg, 

Phosphatidylcholine - 20 mg, Lecithin - 20 mg, L-Arginine L-
Aspartate - 100 mg

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

Raspberry flavor

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

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

Oksivit Kapsul 3 x 10
Biotin- 25 mcg,Vitamn B2(Riboflavin)- 2, 2 mg,Vitamin 
B3(Niacin)-20 mg,Vitamin B6(Pyridoxine)-3 mg,Vitamin 

B12(Cyanocobalamine)-2 mcg
Starch, Silicon dioxide  Farmakom PTF MMC Ukrayna 28.02.2022 Müsbət

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

məhsul B qrupu vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Omega 3 Multi Nemo jelatin kapsullar 6 x 10 Total Omega-3, fish oil - 500 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 
mg), Vitamin E - 5 mg

Beef gelatin, Glycerine E 422, 
Sorbitol, Aqua  Farmakom PTF MMC Ukrayna 11.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Multi Nemo (jelatin 
kapsul, №60) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə 

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

dərman vasitəsi deyil.

Omegavit Junior Şərbət 150ml

Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as 
Retinol Acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol 

acetate) - 15 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc 
(as Zinc Citrate) - 5 mg

Glycerol, Xanthan Gum, Citric 
acid, Orange flavor, Deionized 
water, Sugar, Sodium benzoat, 

BHT, Sodium saccharine 

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 10.03.2022 Müsbət

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

məhsul vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

OptoFresh®  Ecto Göz üçün damcı 10 x 0.5ml
Ectoine - 10.000mg, Boric Acid - 3.500mg, Sodium Borate 

Decahydrate - 0.950mg, Panthenol 75% - 6.665mg, Sodium 
Hyaluronate - 0.500mg, Water For lnjection - 478.385mg

Ayrı geyd edilməyib

İoulia and İrene Tseti 
Pharmaceutical 

Laboratories S.A., 
İntermed S.A.

Yunanıstan 30.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “OptoFresh®  Ecto, göz üçün 
damcı, 0.5ml plastik flakonda N10” adlı məhsul allergik 

konyuktivitin müalicəsində köməkçi vasitə kimi istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ornoflex toz 213q

Hydrolysed collagen - 5000 mg, Glucosamine Sulphate 2KCl - 
500 mg, Chondroitin sulphate - 500 mg, Methylsulfonylmethane 

(MSM) - 400 mg, Devil’s claw extract (Harpagophytum 
procumbens) - 50 mg, Bamboo extract (Bambusa vulgaris) - 

150 mg, Horsetail extract (Equisetum arvense) - 100 mg, 
Vitamin C - 15 mg

Lemon flaovuring, Citric acid, 
Sucralose, Lechitin SIA "Primea" Latviya 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornoflex (toz, saşedə № 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. 

Osteocare Fizz / Osteokea 
Fizz Fışıldayan tablet 1

Calcium (as Calcium carbonate powder - 1110 mg) - 400 mg, 
Magnesium (as Magnesium oxide - 100 mg) - 60 mg, 

Manganese (as Manganese sulphate monohydrate - 2.4 mg) - 
0.75 mg, Zinc (as Zinc sulphate heptahydrate -22.2 mg) - 5 mg, 
Copper (as Copper sulphate dried - 1.4 mg) - 0.5 mg, Selenium 
(as Sodium selenite Anhydrous - 55.3 mcg) - 25 mcg, Vitamin C 
(as Ascorbic acid (Vitamin C) - 60 mg)- 60 mg, Vitamin D3 (as 

Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 4 mg) - 10 mcg\

Citric acid, Sorbitol, Sodium 
bicarbonate, Natural orange 

flavour, Starch, Redbeet 
powder, Lemon flavour, 

Sucralose, Apricot flavour, 
Rivoflavin 5 phosphate sodium

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Fizz / Osteokea 

Fizz (tablet, №20) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.



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

Osteoforex Tablet 3 x 10

Calcium lactate – 400 mg (equivalent as elemental Calcium – 
74 mg), Calcium phosphate (dibasic) dehydrate – 860 mg 
(equivalent as elemental Calcium – 200 mg, as elemental 
Phosphorus – 155 mg), Magnesium hydroxide – 150 mg 

(equivalent as elemental Magnesium – 62 mg), Cholecalciferol - 
250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (equivalent as elemental Zinc – 
10 mg), Copper Gluconate – 10.7 mg (equivalent as elemental 

Copper – 1.5 mg),  Menaquinone-4 (Vitamin K2) – 70 mcg 

Lactose, Titanium dioxide, 
Sorbitol, Starch, Polyvinyl 
Pyrrolidone, Polyviol, Talc, 

Polyethylene Glycol, 
Magnesium Stearate, Silicon 

Dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteoforex (tablet, № 30) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 

(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!

Osteohard Tablet 2 x 15
Calcium (from Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (from Zinc 

oxide) - 10 mg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg

Sodium carboxymethyl 
cellulose, Microcrystalline 

cellulose, Magnesium salts of 
fatty acids, Coating 

(Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide, PEG, 

Cellulose, Talc, Polysorbate 80)

SIA "Primea" Latviya 05.03.2022 Müsbət

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

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

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!


Otacı Pastil Adaçayı Sorma Pastil 2 x 12 Menthol - 5 mg, Eucalypthol - 1.25 mg, Camphor - 0.01 mg, 
Thymol - 0.01 mg

Sucrose, Glucose 
(liquid),Mentha piperita leaves, 

Glycyrhiza glabra rhizome, 
Glyceryl monostearate, Salvia 

triloba leaves, Citric acid, 
Oleum   Salvia triloba, Oleum 

Anisi, Oleum Origani.

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 17.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Adaçayı(sorma 

pastil № 24) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 250101 , istehsal 
tarixi: 01.11.2022, son istifadə tarixi: 01.11.2025)  söyuqdəymə 

və öskürək zamanı  qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan  BFMQƏ   olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Otacı Pastil Diet Oka 
Mentol Sorma Pastil 2 x 12 Menthol - 6.5 mg, Eucalypthol - 1.63 mg, Camphor - 0.005 mg, 

Thymol - 0.005 mg

Aspartam, Isomalt, 
Glycerylmonostearate, 
Verbascum phlomoides 

extrade, Extract of Altheae 
officinalis flower, Extract of 

Tussilago farfara flower, Citric 
acid, Oleum anisi, Thyme oil 

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 05.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Diet Oka 

Mentol(sorma pastil № 24) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: 250102, 
istehsal tarixi:01.01.2022 , son istifadə tarixi: 01.01.2025)   

söyuqdəymə və öskürək zamanı  şəkərə məhdudiyyəti olanlar 
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.



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

Otacı Pastil Portağal Sorma Pastil 2 x 12 Ascorbic acid - 7.5 mg;  Propolis- 0,0075 mg.

Saccharose, Liquid Glucose,  
Citric acid, Orange aroma, Mint 

oil, Glyceryl monostearate, 
Beta carotene

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 17.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Oka 

Portağal(sorma pastil № 24) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
250101 , istehsal tarixi: 01.01.2022, son istifadə tarixi: 

01.01.2025) immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Otacı Pastisin Çocuk sorma tablet 2 x 12 Ascorbic acid (Vitamin C) - 7.5 mg

Isomalt, Menthol, Mixed fruit 
flavor, Glyceryl monostearate, 
Citric acid, Mint oil, Carmoisine 

Edicol, Sunset yellow

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastisin Çocuk (sorma 

tablet, № 24, Seriya nömrəsi: 250102, istehsal tarixi: 
01.01.2022, son istifadə tarixi: 01.01.2025) adlı məhsul C 

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

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

Palmoni Şərbət 120 ml

Plantago (Plantago major) leaf liquid extract – 1 ml, Althaea 
officinalis root liquid extract - 1 ml, Mallow (Malva sylvestris) 

flower and leaf liquid extract – 0.5 ml, Thyme (Thymus vulgaris) 
herb liquid extract – 0.5 ml, Mentha piperita leaf liquid extract - 
0.5 ml, Oregano (Origanum vulgare) herb liquid extract – 0.5 ml

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

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 03.03.2022 Müsbət

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

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

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

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

Para-ACC toz 1 N-acetylcysteine- 250 mg, Thymus serpyllum leaf extract - 60 
mg, Althaea officinalis leaf extract - 25 mg

Cranberry concentrate, Stevia 
extract, Oligofructrose Saşera-Med MMC Rusiya 28.02.2022 Müsbət

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

adlı məhsul tənəffüs sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 
öskürəyi yüngülləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

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

deyil. 
Qeyd: a) İstifadə dozası rəyə uyğun göstərilsin.

b) Qablaşdırma üzərində istifadə sahəsi və göstərişləri rəyə 
uyğun qeyd olunsun.

Parvulex Softgel kapsul 3 x 10

Fish oil (Omega - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg) 
- 369.565 mg, Thiamine HCL (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 
mg, Calcium-D-pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 mg, 
Pyridoxine HCL (Vitamin B6 - 1.8 mg) - 2.188 mg, Vitamin B7 

(Biotin) - 0.035 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 2.5 mcg, 
Vitamin B9 (Folic acid) - 0.4 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 
mg, Cholecalciferol (active Vitamin D3 - 5 mcg) - 0.2 mg, Zinc 

sulphate monohydrate (Zinc -10 mg) - 27.45 mg, Ferrous 
fumarate (Iron - 17 mg) - 51.72 mg, Potassium iodide (Iodine - 
150 mcg) - 0.196 mg, Sodium Selenite (Selenium - 55 mcg) - 

0.12 mg

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

Lemon peel oil, Silicon dioxide 
(E 551), Beeswax white (E 

901), Tocopherol-rich extract (E 
306), Iron oxide (red)(E172), 

Iron oxide (black)(E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 05.03.2022 Müsbət

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

məhsul doymamış yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.



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

Pentakard Kapsul 3 x 10
L-Carnitine tartrate - 400 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, 

Quercetin - 20 mg, Crataegus monogyna fruit dry extract - 20 
mg

Corn strach, Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

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

adlı məhsul metabolik prossesləri 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. 

Polidoza Kapsul 1 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 EAU), 
Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g), Pancreatin - 150 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 02.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polidoza (kapsul № 30) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Polivit balzam 100 ml

Grape juice concentrate – 44 g,  Infusion of plant materials: 
Aronia melanocarpa fruit and  Rosa canina fruit – 67.82 g, 

Concentrate Walnut (Juglans regia fruit) milk ripeness – 3.41 g,  
Walnut extract (Juglans regia fruit) – 0.24 g, Aronia 

melanocarpa fruit extract – 0.025 g, Vitamin C(L-Ascorbic acid) 
– 0.063 g, Sorbic acid – 0.058 g, Rosa canina fruit extract 

(Rosehip extract) – 0.025 g

ayrıca göstərilməmişdir Litoral Universitet 
İnnovasiya Şirkəti Rusiya 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polivit  (balzam 100ml) 

(Seriya nömrəsi: 0098; İstehsal tarixi: 01.12.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.12.2023)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. 

Pratroz Kapsul 4 X 10

Colorless capsule: Comarum palustre root extract – 50 mg, 
Salix alba bark extract - 10 mg, Laurus nobilis leaf extract – 10 
mg, Juglans regia peel extract – 10 mg, Vaccinium vitis idaea 
fruit extract – 10 mg, Melissa officinalis leaf extract – 10 mg, 

Hyaluronic acid – 50 mg, Glucosamine hydrochloride – 100 mg;  
Color capsule: Hypericum perforatum herb extract – 10 mg, 
Castanea sativa fruit extarct – 10 mg, Plantago major leaf 

extract – 10 mg, Rosa canina fruit extract – 10 mg, Castoreum 
– 20 mg, Zingiber officinale root extract – 10 mg, Chondroitin 

sulfate – 200 mg, Mumijo – 20 mg

Hydroxypropyl Methylcellulose, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 09.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pratroz (Kapsul №40) adlı 
məhsul  dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Pre Vita sanol Şərbət 250 ml

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 10.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“İETK MMC” tərəfindən göndərilmiş 31.01.2022-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Reform Pharma 

İlaç Kimya Gida Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi” 
şirkətinin istehsalı olan Pre Vita sanol (şərbət 250 ml) adlı 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı məhsulun PH-ı 3.89  (4.0 - 6.0) olaraq aşkar 

edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə 
uyğun deyil.

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

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

məqsədəuyğun hesab olunm ur. 



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

Pregge-Life Tablet 2 x 15

Vitamin D3 as Colicalciferol- 0,01 mg; Vitamin E Vitamin E 
Acetate- 4 mg; Vitamin C as Ascorbic acid- 70 mg; Vitamin B1 
as Thiamine HCl- 3 mg;Vitamin B2 as Riboflavin-2 mg; Vitamin 
B3 as Nicotihinamide- 20 mg; Vitamin B6 as Pyridoxine HCl- 6 

mg; Folic Acid- 400 mcg; Vitamin B12 as Cyanocobalamin- 
0,006 mg; Vitamin K as Menaquinone- 0,07 mg; Iron as 

Sulphate- 17 mg; Selenium as Sodium Selenite- 0,03 mg; 
Magnesium  as Oxide- 150 mg; Zinc as Sulphate- 15 mg; Iodine 

as Potassium Iodide- 0,15 mg; Biotin- 0,15 mg; Copper  as 
Sulphate- 1 mg; Pantothenic Acid -6 mg; Mixed Carotenoids- 2 

mg.

 Avicel PH 102 ,PVP K 30,  
Primogel, Magnesium stearate, 
HPMC -E5, PEG 6000,Talcum 

powder,Eudragit l-100, Pink 
color

Nutrabiotics Nutritional 
Life Science Pakistan 23.02.2022 Müsbət

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

məhsul hamilə  qadınlar 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.
Qeyd: Məhsulun qablaşmasının  üzərində  və istifadə üzrə 

təlimatda köməkçi maddələr içərisində Titanium dioxide(E 171)  
göstərildiyi üçün, nəzərinizə çatdırırıq ki,  2021- ci ildən Avropa 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar 
nəticələri əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində 
onun istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!

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 09.03.2022 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. 

Probien Damcı 10 ml
Lactobacillus rhamnosus – 730 million CFU, Lactobacillus 

acidophilus – 120 million CFU, Bifidobacterium longum – 100 
million CFU, Lactobacillus reuteri – 50 million CFU

Soy oil, Sunflower oil, Alfa-
tocopherols (E307) Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 15.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probien (məhlul 10 ml №1) 

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

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

Propolis fito oral sprey 30 ml 15% extract of Propolis in propylene glycol- 20.000 g, Honey - 
0.800 g, Menthol - 0.003 g

potassium sorbate, vegetable 
glycerol, purified water Fitofarm Plus DOO Makedoniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propolis Fito (oral sprey, 30 
ml) (Seriya nömrəsi:2110002; İstehsal tarixi: 27.10.2021; Son 

istifadə tarixi: 27.10.2026) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının 
funksiyasını yaxşıılaşdırmaq 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.

Prorensol Kapsul 1

Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 45 mg, Equisetum 
arvense herb dry extract - 90 mg, Zea mays fringe dry extract - 

75 mg, Calendula officinalis flower dry extract - 25 mg, 
Foeniculum vulgare fruit powder - 30 mg, Anisum vulgare fruit 

powder - 30 mg

Corn starch, Capsule 
composition: Gelatin, Glycerine, 

Water
Herba Flora MMC Azərbaycan 28.03.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: İstifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin.



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

Prostatin Yumşaq gel kapsullar 3 x 10

Pumpkin seed oil- 250 mg; Saw palmetto fruits dry extrract- 200 
mg; Bee Pollen- 50 mg; L-arginine -80 mg;Vitamin E (as dl-

alpha-tocopheryl acetate) 36 mg; Zinc oxide -25 mg; Selenium( 
as Sodium selenite)- 30 mcg.

Natural gelatin, Sunflower oil İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 17.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən prosta (yumşaq gel 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.

Protesol Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase- 20 mg, Selenium(as sodium selenite)-50 
mcg

microcrystalline 
cellulose(E460), magnesium 

stearate(E470b), silicon 
dioxide(E551), hard 

capsule(gelatin, titanium 
dioxide(E171), iron 

oxide(E172))

Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 30.03.2022 Müsbət

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

məhsul   müxtəlif mənşəli ödemlər zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!


ProVit Kapsul 1 x 30

1.3-1.6 Beta glucane - 250 mg, Retinol palmitate - 800 mcg, L-
ascorbic acid - 120 mg, Cholecalciferol - 10 mcg, DL-alpa 

tocopherol - 40 mg, Thiamine hydrochloride - 5 mg, Riboflavin 5-
phosphate sodium - 4 mg, Nicotinamide - 20 mg, Calcium D-

pantothenate - 10 mg, Pyridoxine hydrochloride - 6 mg, Vitamin 
B9 (Folic acid) - 400 mcg, Cyanocobalamin - 9 mcg, Biotin - 70 
mcg, Vitamin K1 - 50 mcg, Calcium carbonate - 120 mg, Iron 
gluconate - 20 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Potassium 
chloride - 40 mg, Zinc sulfate - 25 mg, Sodium selenite - 150 
mcg, Potassium iodide - 150 mcg, Cooper gluconate - 2 mg, 
Sodium molybdate dihydrate - 90 mcg, Manganese sulfate 

monohydrate - 4 mg, 

Amaranth seed powder, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 03.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ProVit (kapsul, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların 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.

Prusun Kapsul 3 x 10 Fish oil concentrate (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) - 1000 mg, 
Vitamin E (as D-alpha tocopherol) - 10 mg

Gelatin (from animals hides), 
Glycerol, Purified water SIA "Primea" Latviya 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prusun (kapsul №30) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



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

Psoridin  qranul/ sprey 300 mq + 50 ml

Narıncı rəngli qranul (300mq):  Lycopodium clavatum seed and 
leaf extract – 60.0mq; Paeonia officinalis flower extract – 

45.0mq; Hippophae rhamnoides fruit extract – 30.0mq; Ferula 
soongarica herba extract – 30.0mq; Centella asiatica leaf 

extract - 30.0mq; Camellia sinensis leaf extract - 30.0mq;
Chlorella extract - 30.0mq; Smilax excelsa root extract – 

15.0mq; Castoreum extract – 15.0mq; Aluminium ammonium 
sulphate – 15.0mq


Göy rəngli qranul (300mq):  Herniaria glabra herba extract – 

60.0mq; Quercus mongolica cortex extract – 30.0mq; Calendula 
officinalis flower extract – 30.0mq; Potentilla alba rhizomes 

extract – 30.0mq; Galium verum leaf extract – 30.0mq; Juglans 
regia septum extract – 30.0mq; Tilia sibirica flower extract – 
30.0mq; Hypericum perforatum herba and flower extract – 

15.0mq; Amaranthus caudatus seed extract – 15.0mq; Morus 
alba fruit extract – 15.0mq; Spirulina extract – 15.0mq


Konsentrat (50ml):  Cordyceps extract – 5.0mq; Velvet extract – 

5.0mq; Linum usitatissimum seed extract – 5.0mq; Salvia 
sclarea herba extract – 5.0mq; Thuja occidentalis leaf extract – 
2.0mq; Castanea sativa fruit extract – 2.0mq; Trifolium pratense 

flower extract – 2.0mq; Ginkgo biloba leaf extract – 2.0mq; 
Equisetum arvense herba extract – 1.5mq; Silybum marianum 

seed extract – 1.5mq; Betula Alba cortex extract – 1.5mq; 
Inonotus obliquus extract – 1.5mq; Ganoderma lucidum extract 
– 1.0mq; Morus alba fruit extract – 1.0mq; Cucurbita pepo seed 
extract – 1.0mq; Arctium lappa root extract – 1.0mq; Humulus 
lupulus cones extract – 1.0mq; Ribes uva-crispa fruit extract – 
1.0mq; Schinziophyton rautanenii seed extract – 1.0mq; Cistus 

salviifolius leaf extract – 1.0mq; Carthamus tinctorius flower 
extract – 1.0mq; Abies sibirica hydrolate – 1.0mq; Juniperus 
communis hydrolate – 1.0mq; Fagopyrum esculentum herba 

extract – 1.0mq; Corylus avellana fruit extract – 1.0mq;

Ayrı geyd edilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 15.03.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Psoridin, 300mq qranul N20/ 
konsentrat 50ml”, adlı məhsul dərinin psoriatik pozuntuları və 

epitel hüceyrələrin pozuntuları zamanı istifadə olunan kosmetik 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Pulmobronx Şərbət 100 ml

Marshmallow (Althaea officinalis L.) root liquid extract – 1 ml, 
Plantago (Plantago major) leaf liquid extract – 1 ml, Mallow 

(Malva sylvestris) flowers and leaf liquid extract – 1 ml, Thyme 
(Thymus vulgaris) herb liquid extract – 0.5 ml, Oregano 

(Origanum vulgare) herb liquid  extract – 0.5 ml, Ascorbic acid – 
20 mg

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

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmobronx (şərbət, 100 ml) 
adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Pulmolor Şərbət 100 ml
Thymus vulgaris herb extract - 12 ml, Althaea officinalis root  

extract - 7 ml,  Plantago major leaf  extract - 7 ml, Foeniculum 
vulgare fruit extract - 3 ml.

Xanthan gum, Glycerol, Sodium 
saccharine, Potassium sorbate, 

Citric acid, Cherry flavor

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor (şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul öskürək zamanı  bəlğəmin ifrazını artırmaq  və tənəffüs 

orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ, 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

Pulmon T Şərbət 100 ml

Althaea officinalis root liquid extract – 1 ml;Plantago major leaf 
liquid extract – 1 ml;Malva sylvestrisflowers and leaf liquid 
extract – 1 ml;Thymus vulgaris herb liquid extract – 1 ml; 

Origanum vulgare  herb liquid  extract – 1 ml; Ascorbic acid – 
40 mg.

Sucrose , Raspberry 
concentrate of juice, Sodium 

benzoate  , Potasssium sorbate 
, Glycerol, Citric acid,  

Xanthomonas camprestris, 
Purified water



"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.03.2022 Müsbət

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

adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq  və tənəffüs sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

Qeyd:İstifadə sahəsi və qəbul qaydaları rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Pure Creatine toz 600 q Creatine monohydrate - 100 g (of which Creatine - 88 g) yoxdur Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pure Creatine  (toz 600 g) 
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qaytamin Kapsul 3 x 10

Gamma Amino Butyric Acid- 150 mg; Glycine- 100 mg; Choline 
Alfoscerate Hydrate- 80 mg, Magnesium Citrate- 60 mg, L- 

Glutamine- 50 mg;  Hypericum Perforatum herb  dry extract- 50 
mg; Lecithin- 50 mg; Ginkgo biloba  leaf dry extract- 40 mg;  

Alpha Lipoic Acid- 30 mg;  Vitamin B6( as Pyridoxine 
hydrochloride)-1, 6 mg; Folic Acid 150 mcg.

Corn Starch; Natural Gelatin 
(capsula shell)

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaytamin  (kapsul № 30)  
adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Renalis Kapsul 1

Vaccinium oxycoccus fruit dry extract - 50 mg, Taraxacum 
officinale root dry extract - 50 mg, Equisetum arvense herb dry 
extract - 50 mg, Polygonum aviculare herb dry extract - 50 mg, 
Rosa canina fruit dry extract - 50 mg, Betula pendula leaf dry 
extract - 50 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 50 mg, Zea 

mays silk dry extract - 30 mg, Sodium citrate - 15 mg, 
Potassium citrate - 15 mg

Corn starch, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 

Natural gelatin
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.03.2022 Müsbət

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

məhsul sidik ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Renosist Tablet 3 x 10

Common bean (Phaseolus vulgaris) seed powder - 78 mg, 
Birch (Betula pendula Roth) leaves dry extract tit.2.5% in total 
flavonoids – 70 mg, Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) fruit 
powder - 66 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves 
powder - 30 mg, Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry 

extract tit.1% in silica - 25 mg

Dibasic calcium phosphate, 
Microcrystalline Cellulose, 
Potassium citrate, Sodium 

citrate, Magnesium salts of fatty 
acids, Silicon dioxide, Talc, 

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Glycerol, Titanium dioxide, 

Patent blue V

BioDue S.p.A İtaliya 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RENOSIST, tablet №30 adlı 

məhsul sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!



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

Rensol Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

Foeniculum vulgare fruit dry extract - 200 mg, Laurus nobilis 
leaf dry extract – 100 mg, Cuminum cymunim fruit dry extract - 
50 mg, Cucumis melo fruit dry extract - 50 mg, Zea mays silk 
extract - 100 mg, Prunus cerasus stalk dry extract - 100 mg

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

flavor, Sucralose

Alisa İlaç Gıda Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.02.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

deyil. 

Restofer Tablet 1 Iron fumarate (equivalent to 19.2 mg of iron) - 60 mg , Folic acid 
- 350 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin C - 60 mg 

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restofer (tablet №30) adlı 
məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Revelact Daxilə qəbul üçün 
məhlul 5.5 ml x 8 Erbozeta S.p.A (Vefa İlaç 

Sanayi ve Tic. Ltd. Şti) San-Marino 11.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

PAŞA-K Firması şirkətinin 16.02.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, San-Marinonun “Erbozeta S.p.A (Vefa 

İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti)” şirkətinin istehsalı olan V038 seriyalı 
Revelact (daxilə qəbul üçün məhlul №8) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
-Orta çəkisi: 133.3m q (190 - 210m q) -- U yğun 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 olunm ur.

Romanorm Tablet 2 x 15
Glucosamine Sulfate – 700 mg, Chondroitin Sulfate – 300 mg, 
Calcium Carbonate – 600 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 

300 IU

Amaranth seed powder, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 03.03.2022 Müsbət

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

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

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

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

SamOftin Kapsul 2 x 30
Fish oil - 1000 mg, Retinyl palmitate - 1.4 mg, Ascorbic acid - 50 
mg, alpha-Tocopheryl acetate - 15 mg, Zinc glutamate - 13 mg, 

Selexen - 87 mcg

Amaranth seed powder, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 28.02.2022 Müsbət

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



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

Schizandra Advanced / 
Şizandra Edvans Tablet 1

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha 
tocopheryl acetate (50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium 

yeast (1000 mcg/g) - 17.85 mg(Selnium 17,5 mcq), Beta 
carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 mg; 

Vit E -0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 mg(vitamin 
B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially 
pregelatinized , Silicon dioxide 
sipernat 50S, Glycerine USP 

(99%), Calcium sulfate 
dehydrate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Stearic acid fine powder, 

Magnesium stearate FCC, 
Schisandra powdered extract 

4:1 İP, Microcrystalline 
cellulose 101(K,H)

Manhattan Drug 
Company, İnc. ABŞ 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced / Şizandra 

Edvans(tablet, № 60) adlı məhsul  çəkini tənzimləmək məqsədi 
ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 

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

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

Sedabest Kapsul 3 x 10

Hydroalcoholic extract Valerian radix(Valeriana officinalis)-100 
mg; Dry extract Hop cones(Humulus lupulus) -150 

mg;Hydroalcoholic extract Passion Flower( Passiflora  
incarnate) -50 mg; Dry extract of the aerial parts  St John's 

(Hypericum perforatum )-20 mg;  Dry extract of the aerial parts   
Lemon balm (Melissa officinalis) 10 mg;  Dry extract 
Chamomille flowers(Matricaria chamomilla)- 50 mg.

microcrystalline cellulose, 
magnesium stearate, gelatin 

(capsula shell).
S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 28.03.2022 Müsbət

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

məhsul MSS 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.

Sedaflor B Kapsul 2 x 15

Valeriana officinalis root dry extract - 80 mg, Melissa officinalis 
leaves dry extract - 60 mg, Magnesium (as Magnesium 

carbonate) - 57 mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 50 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 5 mg

Lactose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Gelatin, 

Titanium dioxide, Iron oxide 
Sancura Pharma Pakistan 10.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

QEYD: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 

dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 
orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!


Sedax Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50ml

Melatonin - 1 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 
Glycine - 75 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 0.005 

mg

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.03.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Sedobut Kapsul 3 x 10
Magnesium citrate - 280 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 100 
mg

Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 03.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Selebraton Kapsul 1

GABA (Gamma amino butyric acid) - 150 mg, Citicoline - 150 
mg, L-carnitine (as Acetyl-L-carnitine) - 100 mg, Phosphotydyl 

serine - 50 mg, L-Glutamine - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry 
extract - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 11.03.2022 Müsbət

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

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

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

Selen-Aktiv Tablet 6 x 10 Selenium - 50 mcg, Vitamin C- 50 mg Calsium stearate monohydrate, 
Sorbitol DİOD "İSC" Rusiya 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen-Aktiv (tablet № 60) adlı 
məhsul selen və vitamin C-nin əlavə mnbəyi kim tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Senteplex Şərbət 120 ml
Vitamin B1 (Thiamin) - 2.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 3 mg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine) - 3 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 
3 mcg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 20 mg

 Xanthan gum, Glycerine, Citric 
acid, Raspberry flavor, 

Sucralose, EDTA, Tween 80, 
Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionized water

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 18.03.2022 Müsbət

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

adlı məhsul bəzi 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.

Serious Mass Banana toz 5.44 kq

Total carbohydrate – 254 g (Sugar 20 g), Protein Blend (Whey 
Protein Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Whites, Sweet 

Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta carotene) – 750 mcg, Vitamin 
C (as Ascorbic acid) – 60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 5 

mcg, Vitamin E (d-alpha Tocopheryl succinate) – 20 mg, 
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, Riboflavin (as 

Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as Niacinamide) – 50 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folate 
680 mcg DFE) – 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 

11 mcg, Biotin – 300 mcg, Pantothenic Acid (as D-calcium 
pantothenate) - 25.6 mg, Choline (as Choline bitartrate) - 250 

mg, Calcium (as Dicalcium citrate, Dicalcium phosphate) – 640 
mg, Iron (as Ferrous Fumarate) – 6 mg, Phosphorus (as 

Dicalcium phosphate, Dipotassium phosphate) – 490 mg, Iodine 
(as Potassium iodine) – 53 mcg, Magnesium (as Magnesium 
aspartate) – 125 mg, Zinc (as Zinc citrate) – 15 mg, Selenium 

(as Selemethionine) – 70 mcg, Copper (as Copper gluconate) – 
1 mg, Manganese (as Manganese amino acid chelate) - 2 mg, 

Chromium (as Chromium polynicotinate) – 120 mcg, 
Molybdenum (as Molybdenum amino acid chelate) - 80 mcg, 

Sodium - 570 mg, Potassium (as Dipotassium phosphate) – 890 
mg, Creatine Monohydrate - 3 g, L-Glutamine – 500 mg, Inositol 

– 250 mg, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) – 5 mg

Natural & Artificial Flavors, 
Lecithin, Malic Acid, Sucralose, 

Yellow #5, Acesulfame 
Potassium, Medium Chain 

Triglycerides

Optimum Nutrition Inc. ABŞ 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Serious Mass Banana (toz 5.44 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

Serious Mass Chocolate toz 5.44kq

Total carbohydrate – 252 g (Dietary fiber 4 g, Sugar 20 g), 
Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Calcium Caseinate, 
Egg Albumin, Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta 
carotene) – 750 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 60 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) – 5 mcg, Vitamin E (d-alpha 

Tocopheryl succinate) – 20 mg, Thiamin (as Thiamine 
mononitrate) - 4.8 mg, Riboflavin – 4 mg, Niacin (as 

Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) 
– 5 mg, Folic Acid (as Folate 680 mcg DFE) – 400 mcg, Vitamin 

B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, Biotin (as d-biotin) – 300 
mcg, Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) - 25 mg, 

Choline (As Choline Bitartrate) – 250 mg, Calcium (as Calcium 
citrate, Dicalcium phosphate) – 600 mg, Iron (as Ferrous 
Fumarate)– 8 mg, Phosphorus (as Dicalcium phosphate, 

Dipotassium phosphate) – 590 mg, Iodine (Potassium iodine) – 
53 mcg, Magnesium (as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc 
(as Zinc citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 
mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1 mg, Manganese (as 

Manganese amino acid chelate) - 2 mg, Chromium (as 
Chromium polynicotinate) – 120 mcg, Molybdenum (as 

Molybdenum amino acid chelate) - 75 mcg, Sodium - 570 mg, 
Potassium (as Dipotassium phosphate)  – 1430 mg, Creatine 
Monohydrate - 3 g, L-Glutamine – 500 mg, Glutamine  – 500 

mg, Inositol – 250 mg, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) – 5 mg

Cocoa, Natural and Artificial 
flavors, Medium chain 

triglyceries, Acesulfame 
Potassium, Lecithin, Sucralose

Optimum Nutrition Inc. ABŞ 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Serious Mass Chocolate (toz 5.44 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.

Sidr Yağı/ Maslo kedrovoye  Kapsul 2 x 30 Cedar oil-100 % Gelatin, Glycerin, 
Demineralized water Realcaps SC Rusiya 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sidr Yağı /Maslo kedrovoye 
(kapsul, 300 mg № 60) adlı məhsul(Seriya nömrəsi:210391 , 

istehsal tarixi: 19.01.2022, son istifadə tarixi: 19.01.2024)    poli-
doymamış yağ turşuların 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.

Silentex Tablet 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis L.) rhizome and root dry extract 
standardized 0.42% sesquiterpenic acids calc.as Valerenic acid 

- 125 mg. Hawthorn ((Crataegus oxyacantha and Crataegus 
monogyna) flower and leaf dry extract standardized 1% 

flavonoids calc as vitexin - 125 mg, Balm (Melissa officinalis L.) 
leaf dry extract standardized 0.2% rosmarinic acid - 100 mg, 
St.Johns Wort (Hypericum perforatum L.) flowering herb dry 

extract standardized 0.3% total hypericins calc hypericin - 100 
mg

Vegetal magnesium stearate (E 
470b), Silica (E 551), 

Microcrystalline cellulose (E 
460), Maltodextrin, Glazing 

agents; Pregelatinized modified 
starch (E 1420), talc (E 470b), 

glycerol (E 422), shellac (E 
904)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 29.03.2022 Müsbət

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

məhsul  MSS-ni 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.



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

SingaVit Tablet 1

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.45 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin mononitrate) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, 

Vitamin B3 (as Niacinamide) - 14 mg, Vitamin B5 (as D-calcium 
pantothenate) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1.3 mg, 

Vitamin B9 (Folic acid) - 0.15 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 2.4 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 80 
mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as d-

alpha tocopherol acetate) - 6.7 mg, Biotin (as D-biotin) - 30 
mcg, Vitamin K (as Phytonadione) - 25 mcg, Calcium gluconate - 

120 mg, Magnesium oxide - 80 mg, Ferrous fumarate - 8 mg, 
Potassium iodide - 0.1 mg, Cupric oxide - 1 mg, Chromium 

chloride - 25 mcg, Manganese sulfate - 1.8 mg, Sodium 
molybdate - 0.045 mg, Sodium selenate - 0.05 mg, Zinc oxide - 
8 mg, Potassium chloride - 23.2 mg, Calcium phosphate - 0.1 

mg, Borates - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, Gum 
arabic, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 14.03.2022 Müsbət

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

Sirius sink Şərbət 200 ml

Vitamin C (Ascorbic acid)- 120 mg; Sinc(as Zinc sulfate   
monohydrate- 20, 6 mg)- 12 mg; Vitamin E (Alpha- tocopherol)- 
70 mg; Vitamin B6(Pyridoxine)- 1 mg; Vitamin B2 (Riboflavin)- 

0,05 mg; Vitamin A(as  Retinyl Palmitate)-250 mcg; 
İodine(Potassium iodide)- 30 mcg; Vitamin D3(Cholecalciferol)- 

5 mcg; Vitamin 12(Cyanocobalamin)- 1 mcg.

Sugar, Glycerol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 

Citric acid, Dye ponceau, 
Strawberry flavor, Deonized 

water

 Farmakom PTF MMC Ukrayna 28.02.2022 Müsbət

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

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

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

Sofasimbavit Şərbət 150 ml

Vitamin C - 60 mg, DL-alpha-tocopherol acetate 50% (Vitamin E 
- 8 IU) - 16 mg, Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 5 mg) - 13.7 
mg, Beta glucan 75% (Beta glucan - 10 mg) - 13 mg, Vitamin 
B3 - 8.5 mg, D-pantothenate, calcium (Vitamin B5 - 3.5 mg) - 
3.8 mg, Manganese sulfate (Manganese - 1 mg) - 3.077 mg, 

Retinyl palmitate (Vitamin A - 1667 IU) - 1.663 mg, 
Cyanocobalamin (0.1%) (Vitamin B12 -  1.5 mcg) - 1.5 mg, 

Riboflavin 5-phosphate, sodium (Vitamin B2 - 0.9 mg) - 1.2 mg, 
Thiamin hydrochloride (Vitamin B1 - 0.8 mg) - 1.07 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.5 mg) - 0.61 mg, 
Vitamin D - 400 IU, Folic acid - 300 mcg, Sodium selenite 

(Selenium - 45 mcg) - 0.099 mg, Potassium iodide (İodide - 75 
mcg) - 0.098 mg, Vitamin K - 20 mcg, Biotin - 15 mcg

 Deionized Water, Sugar, 
Glycerol (E422), Polysorbate 
80 (E433), Citric acid (E330), 
Gum arabic (E414), Xanthan 

gum (E415), Orange flavour (S 
25695-E/01), Lemon flavour 
(31835020730000), Sodium 
hydroxide (E524), Potassium 

sorbate (E202), Sodium 
benzoate (E211), Calcium 

acetate (E263)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 14.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sofasimbavit (Şərbət 150 ml) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Solufer plus Şərbət 150 ml

Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 3 mcg, Folic Acid - 200 mcg, Iron (as 

Ferrous Fumarate) - 10 mg, Copper (as Copper Gluconate) – 
0.6 mg, Cobalt (as Cobalt Asparaginate) - 8 mcg

Deionized Water, Xanthan 
Gum, Citric acid, Raspberry 
Flavor, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 03.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solufer plus (Şərbət 150 ml) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Somavit Kapsul 3 x 10

Citicoline sodium salt – 200 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 
80 mg, Dimethylglycine Нуdrосhlогidе – 80 mg, Bacopa 

monnieri leaf dry extract – 70 mg, Alpha lipoic acid – 50 mg, L-
glutamine – 50 mg

Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 15.03.2022 Müsbət

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

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

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

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



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

Sputumol Şərbət 150 ml
N- acetylcysteine- 250 mg; Ascorbic acid- 80 mg; Plantago 

lanceolata leaf extract- 50  mg, Althaea officinalis root extract- 
25 mg; Thymus serpyllum  leaf extract- 25 mg.

Oligofructose, Stevia extract, 
Potassium sorbate, Purified 

water
Saşera-Med MMC Rusiya 11.03.2022 Müsbət

        Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sputumol  (şərbət,150 ml) 
adlı məhsul  tənəffüs orqanlarınn funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Qəbul qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Strepsore  Echinacea 
Propolis Honey/ Exinaseya  

Propolis Bal
Sorma Pastil 3 x 12 Echinacea purpurea dry extract- 25 mg, Honey- 25 mg, Propolis 

3.8 mg. 

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric 
Acid,Lemon Flavor, Orange 

Flovor,Menthol, 
Curcumin,Arabic Gum.

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepsore  Echinacea 

Propolis Honey/ Exinaseya  Propolis Bal(sorma pastil,№ 36) adlı 
məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 

immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə tövsiyyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Strepsore Biyan Vitamin C 
Sink Sorma Pastil 12 x 3

Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C (as 
Ascorbic acid) - 22 mg, Zinc gluconate - 44 mg (elemental Zinc 

6.3 mg)

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric 
Acid, Orange Flavour, Lemon 
Flavour, Beta-carotene, Black 

carrot extract, Gum arabic

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepsore Biyan Vitamin C 

Sink  (pastil, №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Strepsore Evkalipt Nanə 
Adaçayı Sorma Pastil 12 x 3

Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, 
Peppermint oil (Mentha piperita atheroleum) – 0.05 ml, Menthol 

– 1.8 mg, Salvia officinalis folium liquid extract – 0.2 ml

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric 
Acid, Brilliant blue (Colorant), 
Menthol Flovour, Arabic Gum

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepsore Evkalipt Nanə 

Adaçayı (Sorma Pastil №36) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

Suptabronx Şərbət 150 ml

N - acetylcystein - 100 mg, Thymus vulgare herb dry extract - 
40 mg, Primula veris root soft extract - 55 mg, Althea officinalis 
root dry extract - 75 mg, Tilia cordata dry extract - 55 mg, Zinc 

gluconate (elemental zinc 4 mg) - 28 mg

Deionized Water, Xanthan 
gum, Citric acid, Rasperry 
flavor, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 05.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Suptabronx (şərbət, 120 ml) 
adlı məhsul öskürəklə müşayiət olunan hallarda köməkçi vasitə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Collagen Fışıldayan tablet 1 Collagen (Hydrolized fish collagen) - 500 mg

Citric acid anhydrous, Sodium 
hydrogen carbonate, Isomalt 

101 DC, Maltodextrin, 
Sucralose, Beet root, 
Strawberry M- 58114, 
Raspberry 10721- 31, 

Polyethylene glycol (PEG 6000)

Alpex Pharma SA İsveçrə 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Collagen 

(tablet №20) adlı məhsul dərinin ümumi vəziyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
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Thymo Spray Boğaz üçün sprey 24 ml Thyme herb fluid ext. (Thymus vulgaris) - 15.00 g
Purified water, Glycerol, 
Ethanol 96% V/V, Steviol 

glycosides
Tilman s.a. Belçika 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thymo Spray(boğaz üçün 

sprey, 24 ml) adlı  məhsul uşaqlarda boğaz ağrisi  zamanı qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 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.

Tianshi Cell Rejuvenation Kapsul 0.3q x 150
Extract of herbal Gynostemma pentaphyllum - 18,.6 mg, Tea 

polyphenol - 13, 86 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid ) - 5,79 
mg

Carrot powder; capsule shell- 
(gelatin, titanium dioxide, lemon 

yelloü, brilliant blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Cell Rejuvenation 

(kapsul № 150) adlı məhsul  antioksidantlar mənbəyi kimi  
oksigen məhdudiyyəti olan şəraitdə işləyənlərə  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)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar 
nəticəsi əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində 
adı çəkilən məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan Titanium 
dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə olmasının insan 

orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). 
Bunu məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə 

almağınız zəruridir!
2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunmalıdır və tərkib rəyə uyğun olaraq göstəriləlidir.

Tianshi Nutrient Super 
Calcium Powder toz 10q x 10

Isomaltooligosaccharide - 3890 mg, De -fatted milk powder - 
3500 mg, Zymolitic bone calcium powder (Calcium - 5140 

mg/100 g) - 1600 mg, Multi - vitamins and Maltodextrin (Vitamin 
A - 4290 I.U./100 g, Vitamin D 1140 I.U/100 g, Vitamin C 101 
mg/100 g, Ferrum - 3.38 mg/100 g, Maltodextrin - 33.17 mg) - 

45 mg

Non dairy creamer, Cocoa 
powder, Aspartame, Essence 

(Milk flavor enhancer), Vanillin, 
Ethyl maltol

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiаnshi Nutrient Super 
Calcium Powder (saşe, toz, № 10 q x 10) (Seriya nömrəsi: 
AA0052301E , istehsal tarixi: 23.05.2020, son istifadə tarixi: 

22.05.2022) adlı məhsul sümükləri möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Tianshi Super Calcium 
Powder With Metabolic 

Factors
toz 10q x 10

Zymolytic Bone Calcium Powder (Calcium - 6380 mg/100 g) - 
1600 mg, Pumpkin powder - 1700 mg, Isomaltooligosaccharide - 

1150 mg, Multi-Vitamins and Maltodextrin (Vitamin D - 1150 
IU/100 g, Vitamin A - 4150 IU/100 g, Vitamin B1 - 1.29 mg/100 
g, Vitamin B2 - 1.3 mg/100 g, Ascorbic acid - 120 mg/100 g, 

Maltodextrin - 32.592 mg) - 45 mg, De-fatted milk powder 
(Phosphorus - 2400 mg/100 g) - 3291.5 mg, 

Cocoa powder, Aspartame Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super Calcium 

Powder With Metabolic Factors (saşe,toz, № 10 q x 10) adlı 
məhsul qanda şəkərin miqdarını tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



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

Total D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri 

San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Total D3 (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Total Pulmo Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 100 mg, Zinc gluconate (Zinc 1.5 mg) - 11.5 
mg, Grindelia robusta herb extract - 62.5 mg, Thyme vulgaris 
herb extract - 41.5 mg, Hedera helix L. leaf extract - 10.5 mg, 

Drosera ramentacea herb extract - 20.5 mg

Water, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan 
gum, Fructose, Sucralose, 
Flavor, Potassium citrate

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 04.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Total Pulmo (şərbət 150 ml ) 

adlı məhsul yuxarı tənəffüs sistemi orqanları yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Triade Tablet 2 x 10 Diosmin - 300 mg, Troxerutin - 300 mg, Hesperidin - 100 mg 
Magnesium salts of fatty acids, 

Silicon dioxide, Dicalcium 
Phosphate 

Sochım International 
S.P.A. (on behalf of 
Omikron Italia S.r.I.)

İtaliya 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triade (Tablet №30) adlı 

məhsul damar keçiriciliyini 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.

Tulvak Şərbət 100 ml

Marshmallow (Althaea officinalis L.) root liquid extract – 1 ml, 
Plantago (Plantago major) leaf liquid extract – 1 ml, Mallow 

(Malva sylvestris) flowers and leaf liquid extract – 1 ml, Thyme 
(Thymus vulgaris) herb liquid extract – 0.5 ml, Oregano 

(Origanum vulgare) herb liquid  extract – 0.5 ml, Ascorbic acid – 
20 mg

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

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.02.2022 Müsbət

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

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

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

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

Ultra Cod Liver Oil Plus 
Omega-3 / Ultra Kod 
Qaraciyər Yağı Plyus 

Omeqa-3

Kapsul 3 x 20

Omega 3 Fish Oil (as Omega 3 Fish Oil 510 mg/g, EPA 270 
mg/g, DHA 180 mg/g) - 163 mg, Cod Liver Oil (as Cod Liver 

Oil) - 270.6 mg, Providing: EPA 67.8 mg, DHA 59.6 mg, Vitamin 
D3 (as Cholecalciferol 1 Mil.IU/g 24.0 mcg) - 0.6 mcg, Vitamin E 

(as D-Alpha Tocopherol 1000 IU/g 8.2 mg) - 5.5 mg

Gelatin 150 Bloom (I), Glycerin, 
Sweet Orange Oil EuroCaps Ltd Birləşmiş Krallıq 30.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Cod Liver Oil Plus 

Omega-3 / Ultra Kod Qaraciyər Yağı Plyus Omeqa-3 (kapsul № 
60) (Seriya nömrəsi: 2106175; İstehsal tarixi: 01.07.2021; Son 

istifadə tarixi: 30.06.2023) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ultra Glucosamine & 
Chondroitin / Ultra 

Qlukozamin və Xondroitin
Tablet 4 x 15

Glucosamine sulphate (as D-glucosamine sulphate 2KCl (5% 
PVP) DC 710 mg) - 500 mg, Chondroitin sulphate (as 

Chondroitin sulphate sodium (shark) 435 mg) - 400 mg

Microcrystalline cellulose, 
Syloid-(Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Stearic acid, veg., 
Magnesium stearate, Film 

coating (Opadry II yellow ochre, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Glycerin)

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 10.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Glucosamine & 

Chondroitin/Ultra Qlukozamin və Xondroitin  (tablet 
№60)(Seriya: 158290, istehsal tarixi: 01.11.2021, son istifadə 
tarixi: 31.10.2024) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Unosel Tablet 1 Selenium (as sodium selenite) – 110 mcg

Polivinilpyrrolidone, 
Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin, Silicon Dioxide, 
Magnesium Stearate

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 16.03.2022 Müsbət

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

Urowin Şərbət 250ml CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 29.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

        “Lifeactivepharm MMC”  şirkətinin 07.02.2022 il tarixli  AM-
012 saylı  məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   

Türkiyənin“CosmoActive İlaç A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 
Urowin (şərbət, 250 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi m üm kün deyildir.

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun həcmi (236.0 ml) 

NS-də göstərilən ilə (245 - 255 m l) uyğun deyildir.

Həmçinin, istehsalçının təqdim etdiyi məhsulun tərkibi haqqında 
sənədində inqredientlərin dozalarının  hansı həcim üçün 

nəzərdə tutulm ası göstəriləyib.

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

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

Valemag Kapsul 1

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Magnesium 
(as Magnesium oxide 20 mg) - 12 mg, Valeriana officinalis root 

dry extract - 75 mg, Crataegus pinnatifida bunge fruit dry 
extract - 50 mg, Leonurus cardiaca herb dry extract - 50 mg

Rice flour, Magnesium stearat, 
Silicon dioxide, Gelatin

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 17.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Valensa Tablet 1

Glutamine - 50 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate) - 60 
mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mcg, Vitamin A (as 

Retinol acetate) - 3 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) 
- 600 mcg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 650 mcg, Vitamin B5 (as 

Sodium D-pantothenate) - 2.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 150 mcg, Vitamin 

B12 (as Cyanocobalamine) - 0.8 mcg, Folic acid - 100 mcg, 
Humulus lupulus flower dry extract - 100 mg, Valeriana 

officinalis root dry extract - 150 mcg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 100 mg

Sorbitol, Maltodextrin, 
Magnesium stearate

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 11.03.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Valuzim Şərbət 150 ml

Mix of enzymes (Amylase - 12 mg, Protease - 3.8 mg, 
Glucoamylase - 2 mg, Lipase - 0.46 mg, Cellulase - 3.6 mg, 
Lactase - 6 mg, Pectinase (w/Phytase) - 0.94 mg) - 60 mg, 

Chamomille (Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 100 
mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits dry extract - 90 mg, 

Anise (Pimpinella anisum) fruits dry extract - 25 mg

Water, Fructose, Potassium 
sorbate, Citric acid, Flavor ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 28.02.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 10788; İstehsal tarixi: 01.12.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.12.2024)adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin 

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



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

Vamesoft Kapsul 3 x 10

Magnesium (as Magnesium oxide-150 mg) – 90 mg, L-
tryptophan – 100 mg, Coenzyme Q10 – 30 mg, Melatonin – 1 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride-4.8 mg) – 4 mg, 

Valeriana officinalis root dry extract – 100 mg, Melissa 
officinalis leaf dry extract – 10 mg, Theobroma cacao seed dry 

extract (6% Theobromine) – 50 mg

Maltodextrin, Magnesium salts 
of fatty acids (E 470b), Silicon 

dioxide (E551), 

Tocura İlaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Türkiyə 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vamesoft (kapsul, N30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Velux Şərbət 120 ml

Plantago major leaf liquid extract – 1 ml;Malva sylvestris flower 
and leaf liquid extract – 1 ml;Thymus vulgaris herb liquid extract 
– 0,5 ml;Origanum vulgare herb liquid extract – 0.5 ml;Althaea 

officinalis root liquid extract – 1 ml; Ascorbic acid – 20 mg.

Sucrose, Sodium benzoate, 
Raspberry soft juice, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, 
Xanthan gum, Purified water.



"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.02.2022 Müsbət

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

məhsul bəlğəmin ifrazını asanlaşdıran, yuxarı tənəffüs yollarının 
fəliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olnan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

VeNatura Evening 
Primrose Oil (Gecə Çiçəyi 

yağı)
Kapsul 1 Evining  primrose(Oenothéra biénnis) seed oil(containing 

Gamma-linolenic Acid 90 mg)- 1000 mg

Edible(Bovine) gelatin, 
Glycerol(E 422), Pure 
water,Sorbitol (E 420)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 03.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Evening Primrose 
Oil (Gecə Çiçəyi yağı) (kapsul №60) adlı məhsul qamma linolen 

turşusunn 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.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq təqdim olunsun. Belə ki. 

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

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın  3.3.6. 
bəndinə əsasən BFMQƏ uşaqlara istifadəsi üçün tövsiyə 
edildikdə, müvafiq tədqiqatların protokollarının təqdimatı 

vacibdir.Ərizəçi tərəfindən təqdim olunmuş tədqiqat nəticələri 
uşaqlarda xaricə istifadə ilə bağlıdır.

VeNatura Sink-L-Karnozin / 
Zinc-L-Carnosine Kapsul 1 Zinc L-carnosine- 67 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Cellulose(E 460), Silicon 

dioxide(E 551), Magnesium 
salts of fatty acids(E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 04.03.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

     "NG GROUP" MMC şirkətinin   17.01.2022 il tarixli  № 2 saylı 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin  “Vefa İlaç San. 

ve Tic. A.Şşirkətinin istehsalı olan VeNatura Sink-L-Karnozin  
Zinc-L-Carnosine (kapsul, № 30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, ekspertiza zamanı müəyyən olunmuşdur ki, adı çəkilən 

monokomponent  məhsulun tərkibində    Zinc L-carnosine 
mövcuddur ki,  bu maddə bir çox ölkədə qastrointestinal sistem 

xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur və həkim resepti ilə 
təyin edilir. EFSA(Avropa Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi) bu 

maddənin məhz bioloji fəalllığa malik qida əlavələrin (BFMQƏ) 
içərisində istifadəsinin  təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir elmi 
nəticələr hələ ki təqdim etməyib. Bunu da qeyd edək ki, 
Azərbaycan Respublikasında bu günə kimi  bu tərkibdə 

məhsulların heç birisinə müsbət ekspertiza rəyi verilməmişdir. 
Həmçinin, dosyedə də təqdim etdiyiniz elmi məlumatlar  BFMQƏ-

lərə aidiyyatı yoxdur və ekspertizanı qani etməmişdir.                                                                                                                                                          



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

Verbascon Grip / 
Verbascon Qrip toz 10

Pelargonium sidoides  root extract- 40 mg; Sambucus nigra  
flower extract- 40 mg; Verbascum thapsus  flower extract- 40 
mg; Vitamin C- 500 mg; Zinc(as Zinc oxide)-10 mg; Selenium( 

as Sodium selenite)- 55 mcg; Rutin- 25 mg.

Maltodextrin, Sorbitols, Malic 
acid, Beetroot powder, 

Cyclamates,Saccharins, 
Flavours, Silicon dioxide

Polski Lek S.A. Polşa 01.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verbascon Grip/ Verbascon 

Qrip(saşe, № 10) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi:  111302Q4, 
istehsal tarixi: 30.11.2021, son istifadə tarixi:30.11.2023 )  

immun sistemin fəaliyyətini gücləndirmək 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:Ərizəçinin 15.03.2022 il tarixli müraciətinə əsasən  

"ekspertiza nəticəsi" hissədə seriya yazılışında texniki səhv 
olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy 

dəyişdirilmişdir.

Via-İmmuno Tablet 1

Beta Glucans - 150 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 120 mg, 
Vitamin E (as DL-alpha-tocopherol acetate) - 50 mg, Zinc (as 
Zinc oxide - 31.250) - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite - 

0.333 mg) - 150 mcg

Microcrystalline cellulose (E 
460), Magnesium stearate (E 
572), Croscarmellose sodium 
(E 466), Silicone dioxide (E 

551)

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 28.02.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Via-İmmuno (tablet, N30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun forması 
tablet olaraq göstərilsin.

Vitamin C Qara Qarağat 
dadı ilə Çeynəmə tablet 3 q Ascorbic acid - 25 mg

Sugar, Glucose monohydrate, 
Potato starch, Calcium 

stearate, Citric acid 
monohydrate, Aroma black 

currant PX1613

Ekzon Belarus 14.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Qara Qarağat dadı 
ilə (çeynəmə tablet, N20) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi 

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

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

Qeyd: Tabletin həcmi böyük olduğundan " Uşaqların qəbulu 
zamanı böyüklərin nəzarəti zəruridir" ifadəsi istifadə üzrə 

təlimata əlavə edilsin.

Vitason Tablet 1 Gemini Pharmaceuticals. 
Inc ABŞ

"Claus Marsh LTD"nin Azərbaycan Respublikasındakı 
Nümayəndəliyi”  tərəfindən 19.01.2022 ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, ABŞ “T Gemini Pharmaceuticals. Inc” 
şirkətinin istehsalı olan 56270 seriyalı Vitason (Tablet №30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir 
və nəticə olaraq ərizəçi tərəfindən 10/08/2020 tarixli G/01-373 

nömrəli və 16/02/2021 tarixli G/01-373 nömrəli müvafiq zəmanət 
məktublarına əsas tutaraq bildiririk ki, bu məhsula rəy vermək 

mümkün deyil. Belə ki, siz artıq 2 dəfə zəmanət məkubu verərək 
bu məhsulun tərkibində tələblərə uyğun düzəliş edəcəyinizi 

bildirsəniz də tərkibə aid sənəd və digər tərkib haqqında 
məlumat olan ND sənədlərində heç bir düzəliş olunmamışdır.

VitEs Tablet 2 x 10 Sodium hydrogen carbonate - 500 mg
Microcrystalline cellulose, 

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Cornstarch

ESENSA DOO Serbiya 16.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitEs (tablet, № 20) (Seriya 

nömrəsi: 2112437, istehsal tarixi: 01.12.2021, son istifadə tarixi: 
01.12.2024) adlı məhsul orqanizmdə asidoz vəziyyətinin 

dəyişməsinə kömək edən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

deyil.



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

Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid 
Multivitamin Smart 

Çeynəmə tablet

Çeynəmə tablet 3 x 10

Vitamin A (as Vitamin A Acetate (Dry Type 325) - 4.1 mg) - 400 
mcg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 

4.4 mg) - 10 mcg, Vitamin E (as D Alpha Tocopheryl Acid 
Succinate - 12.4 mg) - 10 mg, Vitamin B1(as Thiamine 

Mononitrate Microencapsulated 33.33% coated - 3.4 mg) - 0.9 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin Microencapsulated 33.33% 
coated - 2.5 mg) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl 

Microencapsulated 33.33% coated - 2.6 mg) - 0.7 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin (Vitamin B12) Crystalline - 3.1 mcg) - 

3 mcg, Niacin (as Nicotinamide Microencapsulated 33.33% 
coated - 27.7 mg) - 9 mg, Folacin (as Folic Acid - 226.5 mg) - 

200 mcg, Biotin (as D-Biotin - 25.5 mcg) - 25 mcg, Pantothenic 
acid (as Calcium D-pantothenate - 4.5 mg) - 4 mg, Vitamin C 
(as Ascorbic acid (Vitamin C) DC 97% - 41.6 mg) - 40 mg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide DC - 200 mg) - 75 mg, 
Iron (as Ferrous Fumarate 60% Microencapsulated - 37.2 mg) - 
7 mg, Zinc (as Zinc Oxide 50% Microencapsulated - 18.7 mg) - 
7.5 mg, Copper (as Copper sulphate 50% Microencapsulated - 

1 mg) - 0.2 mg, Manganese (as Manganese Sulphate 50% 
Encapsulated - 1.8 mg) - 0.3 mg, Iodine (as Potassium iodide - 
100 mcg) - 75 mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous - 
44 mcg)- 20 mcg, Chromium (as Chromium Trichloride 6 H2O - 

53.4 mcg) - 10 mcg, Flax seed oil powder - 114 mg

Apple powder flavouring, 
Strawberry powder flavouring, 

Sucralose, Natural lemon 
flavour, Raspberry flavour, 

Syloid (Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Magnesium stearate, 

Stearic acid, Xylitol, 
Maltodextrin, Beetroot powder, 

Citric acid

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı-vıtamın Smart 

Chewable/ Velkid Multi-vitamin Smart Çeynəmə Tabletlər 
(çeynəmə tablet, №30) (Seriya nömrəsi: F157870; İstehsal 

tarixi: 21.09.2021; Son istifadə tarixi: 23.08.2023) 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.

Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid 
Multivitamin Smart 

Çeynəmə tablet

Çeynəmə tablet 3 x 10

Vitamin A (as Vitamin A Acetate (Dry Type 325) - 4.1 mg) - 400 
mcg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 

4.4 mg) - 10 mcg, Vitamin E (as D Alpha Tocopheryl Acid 
Succinate - 12.4 mg) - 10 mg, Vitamin B1(as Thiamine 

Mononitrate Microencapsulated 33.33% coated - 3.4 mg) - 0.9 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin Microencapsulated 33.33% 
coated - 2.5 mg) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl 

Microencapsulated 33.33% coated - 2.6 mg) - 0.7 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin (Vitamin B12) Crystalline - 3.1 mcg) - 

3 mcg, Niacin (as Nicotinamide Microencapsulated 33.33% 
coated - 27.7 mg) - 9 mg, Folacin (as Folic Acid - 226.5 mg) - 

200 mcg, Biotin (as D-Biotin - 25.5 mcg) - 25 mcg, Pantothenic 
acid (as Calcium D-pantothenate - 4.5 mg) - 4 mg, Vitamin C 
(as Ascorbic acid (Vitamin C) DC 97% - 41.6 mg) - 40 mg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide DC - 200 mg) - 75 mg, 
Iron (as Ferrous Fumarate 60% Microencapsulated - 37.2 mg) - 
7 mg, Zinc (as Zinc Oxide 50% Microencapsulated - 18.7 mg) - 
7.5 mg, Copper (as Copper sulphate 50% Microencapsulated - 

1 mg) - 0.2 mg, Manganese (as Manganese Sulphate 50% 
Encapsulated - 1.8 mg) - 0.3 mg, Iodine (as Potassium iodide - 
100 mcg) - 75 mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous - 
44 mcg)- 20 mcg, Chromium (as Chromium Trichloride 6 H2O - 

53.4 mcg) - 10 mcg, Flax seed oil powder - 114 mg

Apple powder flavouring, 
Strawberry powder flavouring, 

Sucralose, Natural lemon 
flavour, Raspberry flavour, 

Syloid (Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Magnesium stearate, 

Stearic acid, Xylitol, 
Maltodextrin, Beetroot powder, 

Citric acid

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı-vıtamın Smart 

Chewable/ Velkid Multi-vitamin Smart Çeynəmə Tabletlər 
(çeynəmə tablet, №30) (Seriya nömrəsi: F157551; İstehsal 

tarixi: 21.10.2021; Son istifadə tarixi: 23.09.2023) 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.



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

Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid 
Multivitamin Smart 

Çeynəmə tablet

Çeynəmə tablet 3 x 10

Vitamin A (as Vitamin A Acetate (Dry Type 325) - 4.1 mg) - 400 
mcg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 

4.4 mg) - 10 mcg, Vitamin E (as D Alpha Tocopheryl Acid 
Succinate - 12.4 mg) - 10 mg, Vitamin B1(as Thiamine 

Mononitrate Microencapsulated 33.33% coated - 3.4 mg) - 0.9 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin Microencapsulated 33.33% 
coated - 2.5 mg) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl 

Microencapsulated 33.33% coated - 2.6 mg) - 0.7 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin (Vitamin B12) Crystalline - 3.1 mcg) - 

3 mcg, Niacin (as Nicotinamide Microencapsulated 33.33% 
coated - 27.7 mg) - 9 mg, Folacin (as Folic Acid - 226.5 mg) - 

200 mcg, Biotin (as D-Biotin - 25.5 mcg) - 25 mcg, Pantothenic 
acid (as Calcium D-pantothenate - 4.5 mg) - 4 mg, Vitamin C 
(as Ascorbic acid (Vitamin C) DC 97% - 41.6 mg) - 40 mg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide DC - 200 mg) - 75 mg, 
Iron (as Ferrous Fumarate 60% Microencapsulated - 37.2 mg) - 
7 mg, Zinc (as Zinc Oxide 50% Microencapsulated - 18.7 mg) - 
7.5 mg, Copper (as Copper sulphate 50% Microencapsulated - 

1 mg) - 0.2 mg, Manganese (as Manganese Sulphate 50% 
Encapsulated - 1.8 mg) - 0.3 mg, Iodine (as Potassium iodide - 
100 mcg) - 75 mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous - 
44 mcg)- 20 mcg, Chromium (as Chromium Trichloride 6 H2O - 

53.4 mcg) - 10 mcg, Flax seed oil powder - 114 mg

Apple powder flavouring, 
Strawberry powder flavouring, 

Sucralose, Natural lemon 
flavour, Raspberry flavour, 

Syloid (Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Magnesium stearate, 

Stearic acid, Xylitol, 
Maltodextrin, Beetroot powder, 

Citric acid

Thompson and Capper 
Ltd (Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 29.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı-vıtamın Smart 

Chewable/ Velkid Multi-vitamin Smart Çeynəmə Tabletlər 
(çeynəmə tablet, №30) (Seriya nömrəsi: F156980; İstehsal 

tarixi: 21.08.2021; Son istifadə tarixi: 23.07.2023) 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.

Xondro Actifort Tablet 3 x 10
Glucosamine sulfate - 700 mg, Chondroitin sulfate - 300 mg, 

Calcium carbonate - 600 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 300 
IU

Sorbitol, Starch, Magnesium 
stearate, Polyvinyl pyrrolidone, 

Polyethylene glycol, Silicon 
dioxide, Talc

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 18.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xondro Actifort (tablet  № 30) 
adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

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

ZINC-25 / ZINC Picolinate Tablet 1 DDL Medikal İlaç İthalat 
ve İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 01.03.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Əkbərov Ratiq Əkbər oğlu tərəfindən təqdim olunmuş 
02.02.2022 ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyə “DDL Medikal İlaç İthalat ve İhracat Ltd. Şti..” şirkətinin 
istehsalı olan 0122186 seriyalı ZINC-25 / ZINC Picolinate  
(Tablet № 30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda 
bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Dezinteqrasiya müddəti: 2 saat 57 dəq. (maks. 8 dəq±3) NS- ə 

əsasən uyğun deyildir
Sərtlik: 198N (90N±20%) NS- ə əsasən uyğun deyildir

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.



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

Сalfosfin daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml

Calcium gluconate-400 mg, Phosphorus(as Calcium 
Phosphate)- 200 mg, Magnesium gluconate- 150 mg, Phytinum- 
100 mg, L- lysine HCl- 20 mg, Zinc Gluconate- 1,96 mg, Vitamin 

D 3- 0,007 mg.

Deonized water,Glycerin, 
Propylene Glycol, Guar Gum, 

Fructose, Disodium EDTA, 
Potassium Sorbate, Strawberry 

Flavour. 

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 10.03.2022 Müsbət

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

məhlul, 200 ml) adlı  məhsul kalsium, maqnezium, fosfor 
mineralları, D3 vitamini, lizin amin turşusunun əlavə mənbəyi 

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

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


	Hesabat

