
Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Abulmax Tablet 3 x 10 Valeriana officinalis root dry extract - 250 mg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 100 mg, Magnesium hydroxide - 200 mg, Hypericum perforatum 

leaf dry extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 17.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Abulmax (tablet №30) adlı məhsul  

MSS-ni sakitləşdirmək 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:a)Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
tərkibə aid sənədə və rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi, 

b)təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Adeomax Tablet 2 Ademetionine - 100 mg, Lipoic acid- 125 mg, Glutathione - 125 mg, 
Silymarin - 70 mg

Sorbitol, Magnesium stearate, Lactose, 
Starch, Calcium carbonate, Stearic acid, 

Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene 
glycol, Silicon dioxide,  Talc, Food 

colorant

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti
Türkiyə 24.02.2020 Müsbət

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

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Adopes Tablet 3 x 10 Cynara scolymus leaf extract - 200 mg, Silybum marianum fruits, seeds 
extract - 150 mg, Glycine max (L) fruit, seeds extract - 150 mg, 

Helichrysum sp.flowers extract - 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg, Vitamin 
E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 06.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adopes (tablet, № 30) adlı  məhsul 
qaraciyərin funksional 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.

Andromax Kapsul 6 x 10

L-Arginine - 500 mg, L-carnitine - 100 mg, Ginseng (Panax ginseng) root 
dry extract - 25 mg, Epimedium (Epimedium grandiflorum) leaf extract - 50 
mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 50 mg, Zinc (as Zinc oxide) 

- 15 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 40 mcg, Vitamin E ( as α-
Tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 10 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 
200 mcg, Coenzym Q10 - 30 mg

Lactose, Gelatin (capsule shell)

Kharkiv 
Pharmaceutical 
Factory, LTD for  

A.İ..Borodatov FC

Ukrayna 17.03.2020 Müsbət

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

androloji,ginekoloji və terapevtik problemlərlə bağlı xəstəliklərin 
müalicəsində  köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

QEYD:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Astera Tablet 3 x 10

Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 300 mg, Alpha Lipoic acid - 50 
mg, Shiitake mushroom (Lentinula edodes) dry extract - 10 mg, Reishi 
mushroom (Ganoderma lucidum) extract - 5 mg, Selenium - 50 mcg, 

Vitamin E - 100 IU

Cellulose (E 460), Maltodextrin, 
Tricalcium phosphate (E 341), Opadry II 

Yellow 85F32410, Croscarmellose 
sodium (E 468), Magnesium stearate (E 

470b)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "istifadə göstərişləri" bölməsində "hamiləlik 
toksikozları" ifadəsinin çıxarılması zəruridir. 

Avormin Kapsul 1 Clove (Syzygium aromaticum) flower dry extract 3:1 - 100 mg, Feverfew 
(Tanacetum parthenium - 20 mg) dry extract 1:1 - 20 mg, Bitter wormwood 

(Artemisia absinthium) dry extract 7:1 - 10 mg

Maltodextrin, Gelatin Aptiekas Produkcija Latviya 04.03.2020 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Avormin (kapsul № 60) adlı məhsul 

qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan məhsul olub,öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində  Acı 

yovşan( Artemisia absinthium) adlı məhşur farmakopeya  dərman 
bitkisinin  otu mövcuddur. Bu bitki bir çox dərman vasitələrinin tərkibinə 
daxildir. Adı çəkilən bitkinin tərkibi ilə bağlı bir çox əks göstəricilərin və 

əlavə təsirlərinin olması səbəbindən, EFSA-nın (Avropa Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyinin) tövsiyələrinə əsasən əksər Avropa ölkələri onu 
qida məhsullarının, həmçinin BFMQƏ-lərin tərkibinə   daxil etməyə icazə 
vermir. Nəzərinizə çatdırırıq ki,  təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən AEM bu 
günə kimi tərkibində  acı yovşan olan heç bir məhsula BFMQƏ kimi  rəy 

verməyib.

AYSİDA Başın Quru Dərisi 
Üçün Balzam

balzam 250 ml Zeytun yağı-5%, Gicitkan ekstraktı-1%, Xına ekstraktı-1%, Gənəgərçək 
yağı-0,5%, ayıpəncəsi yağı-0,5%, Şizandra yağı-0,1%, Lesitin-0,5%.

Su, böyük pıtraq kökü ekstraktı, natrium 
poliakrilat, ASD, lavanda yağı, epofen, 

metilxloroizotiazolinon və 
metilizotiazolinon.

AVZ S-P Rusiya 10.03.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Başın Quru Dərisi Üçün Balzam, 
250ml" adlı məhsul kosmetologiyada başın quru, qıcıqlanan dərisini 

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

AYSİDA Başın Yağlı Dərisi 
Üçün Balzam balzam 250 ml Gicitkan ekstraktı-1%, Xına ekstraktı-1%, Gənəgərçək yağı-0,6%, Şizandra 

yağı(Çin cır limonu)-0,1%, lesitin-0,5%

Su, böyük pıtraq ekstraktı, qliserin, 
zeytun yağı , sitronella (limon otu) yağı, 

natrium poliakrilat, ASD, epofen, 
metilxloroizotiazolinon və 

metilizotiazolinon.

AVZ S-P Rusiya 10.03.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Başın Yağlı Dərisi Üçün Balzam, 
250ml" adlı məhsul kosmetologiyada baş dərisinin piyinin hasilatını 

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

AYSİDA Əl Üçün Krem Krem 50 ml Purified water-up to 100%, Linden flower oil (Tilia Flower oil) -6 %, Olive oil-
6 %, glycerin-5 %, Theobroma Cacao Seed butter-5 %, Sweet Almond oil -

4,5 %, Coco- Caprylate- 3 %, Pentaerythrityl Distearate -2,5 %, Aventa 
Sativa (Oat) extract-1,5%, Lecithin-1,5%, Sodium polyacrylat -1,1%, Neem 
oil (Margosa) (Azadirachta indica oil) -1%, Vitamin F (Linoleic acid,Linilenic 

acid)- 0,5 %, Citronella essential oil (Cymbogon nardus oil )- 0,5 %, 
Lavender essential oil - 0,3 %, ASD-0,2 %,  Allantoin-0,2%, Vitamin E 

(Tocopheryl acetate) -0,2%, methylchloroisothiazolinone and 
methylisothiazolinone-0,1% 

Ayrıca qeyd edilməmişdir AVZ S-P Rusiya 12.03.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Quru və Həssas Üz və Bədən 
Dərisi Üçün Krem, 50 ml" adlı məhsul kosmetologiyada qızarmaya və 
qabıqlanmaya meylli həssas əl dərisinə gündəlik qulluq üçün tövsiyyə 

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



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

AYSİDA Göz Qapaqları Üçün 
Krem Krem 30 ml

Purified water-up to 100%, Olive oil-5%, glycerin-5 %, Coco- Caprylate -5 
%, Theobroma Cacao seed butter -4 %, Almond sweet kernel oil -4 %, 

Pentaerythrityl distearate -3%, Sorbitol -3%, Avena savita kernel oil-2,5%, 
Lecithin -2 %, Cornflower extract (Centaurea cyanus extract) -2%, Castor 

oil-1 %, Urea-1 %, horse chestnut extract (Aesculus hipocastanum  extract) 
-0,5%, Sodium polyacrylate - 0,5%, Neem oil (Margoza) (Azadirachta 

indica oil)- 0,5%, Cymbopogon Flexuosus herb oil- 0,5%, 
Phenoxyethanol,Ethylhexylglycerin - 0,5%, Allantoin-0,3%, D-pantenol-

0,2%, Vitamin E (Tocopherol acetate)- 0,2 %, ASD-0,15%

Ayrıca qeyd edilməmişdir AVZ S-P Rusiya 12.03.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Quru və Həssas Üz və Bədən 
Dərisi Üçün Krem, 30 ml" adlı məhsul kosmetologiyada göz çevrəsi 

ətrafında həssas dərini nəmləndirmək və sakitləşdirmək üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərm an vasitəsi deyil. 

AYSİDA Quru və Həssas Üz 
və Bədən Dərisi Üçün Krem Krem 50 ml

Purified water-up to 100%, Olive oil-8%, Linden flower oil (Tilia floüer oil)- 
5%, glycerin-5 %, Coco- Caprylate -4 %,  Theobroma Cacao seed butter -4 

%, Almond sweet kernel oil -4 %, Pentaerythrityl distearate -3,8 %, Oat 
seed oil (Avena sativakernel oil) - 3,5 %, Lecithin -2 %, polypropylene 
glycolic cornflower extract (Centaurea cyanus extract) -1 %, Sodium 
poltacrylate - 1%, Neem oil (Margoza) (Azadirachta indica oil)- 1 %, 

Schizandra essential oil (Schisandra chinensis oil) -0,5 %, ASD-0,2%, 
Lavender essential oil -0,2 %, Allantoin-0,2 %, Vitamin F 2% (complex of 

saturated fatty acids) (Linoleic acid,Linolenic acid) - 0,2%, Vitamin E 
(Tocopherolyl acetate) -0,2 %, methylchloroisothiazolinone and 

methylisothiazolinone (Cathon CG) -0,1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir AVZ S-P Rusiya 12.03.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Quru və Həssas Üz və Bədən 
Dərisi Üçün Krem, 50 ml" adlı məhsul kosmetologiyada qıcıqlanmaya 
meylli quru və həssas dəriyə intensiv qulluq üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

AYSİDA Saç Üçün Şampun şampun 250 ml Su-100% qədər, koko-qlükozid (və) dinatrium laurilsulfosuksinat-10%, 
natrium laurilsulfat-8%, kokamidopropil betain-5%, koko-qlükozid-3%, 

qliserin-2%, D-pantenol-1%, koko-qlükozid (və) qliseril oleat-1%, PEG 40 
hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağı-0.6%, ləçəksiz çobanyastığı ekstraktı-
0.5%, kalendula (gülümbahar) ekstraktı-0.5%, ağ çay (Camellia Sinensis) 
yarpaqları ekstraktı-0.5%, ASD-0.5%, dikaprilil efiri (və) lauril spirti-0.3%, 

allantonin-0.3%, monadra-0.2%, limon turşusu-0.1-0.2%, 
metilxloroizotiazolinon və metilizotiazolinon-0.1%, natrium xlorid-0.5-1%.

Ayrıca qeyd edilməmişdir AVZ S-P Rusiya 10.03.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Saç Üçün Şampun, 250ml" adlı 
məhsul kosmetologiyada baş dərisinin xroniki problemlərinin aradan 
qaldırılması üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

AYSİDA Yağlı və 
Kombinəolunmuş Üz və 
Bədən Dərisi Üçün Krem

Krem 50 ml Purified water-up to 100%, Almond sweet kernel oil -4 %, glycerin-3 %, 
Olive oil-2,9 %, Pentaerythrityl distearate -2,5 %, Theobroma Cacao seed 
butter -2 %, Lecithin -1 %, Coco- Caprylate -1 %, polypropylene glycolic 
cornflower extract (Centaurea cyanus extract) -1 %, polypropylene glycol 

oat extract (Avena sativa extract) -1 %, Schizandra essential oil 
(Schisandra chinensis oil) -0,5 %, Sodium poltacrylate - 0,5%, 

polypropylene glycol nettle extract (Urtica dioica extract) -0,5 %, Vitamin 
F2% (complex of saturated fatty acids) (Linoleic acid,Linolenic acid) - 0,5%, 

Neem oil (Margoza), zadirachta indica oil- 0,3 %, Lavender essential oil -
0,2 %, ASD-0,2%, methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone 

(Cathon CG) -0,1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir AVZ S-P Rusiya 12.03.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "AYSİDA Yağlı və Kombinəolunmuş Üz və 
Bədən Dərisi Üçün Krem, 50 ml" adlı məhsul kosmetologiyada yağlı və 
kombinəolunmuş üz və bədən dərisinə gündəlik qulluq üçün tövsiyyə 

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

BCAA 8:1:1 (orange) toz 300 q L-Leucine – 5.04 g, L-Isoleucine – 0.63 g, L-Valine - 0.63 g, L-Glutamine – 
1.85 g

Acidity regulator (citric acid, malic acid), 
Flavouring, Colouring (beta carotene), 
Sweeteners (acesulfame K, sucralose), 

Emulsifier (soy lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük 
Britaniya

19.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən BCAA 8:1:1 (orange) (toz 300 q) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Beta Life Şərbət 150 ml Pelargonium – 2 mg, Vitamin B2 – 1.6 mg Vitamin B3 – 1.8 mg, Vitamin 
B5 – 6 mg, Vitamin B12 – 1 mg, Selenium - 0.5 mg, Betaglucan – 25 mg

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

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.03.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Beta Life (şərbət 150 ml) adlı məhsul B qrup 

vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tğvsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi 
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan 

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

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in 
tələblərinə əsasən B qrup vitaminləri və selenium  gündəlik istehlak 

həddini aşır, məhsulun tərkibində olan Pelargonium bitkisi, BFMQƏ-lərin 
tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərin siyahısına daxildir

Bidocal Şərbət 150 ml
Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 13.03.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Bimbovit Ferro Damcı 15 ml SINTAL Dietetics 
S.r.l İtaliya 10.03.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

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 18.02.2020 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 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.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Blood Sugar Support Kapsul 1

Vitamin C (as ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl 
succinate) - 10 mg, Biotin - 300 mcg, Magnesium (as oxide) - 125 mg, Zinc 
(as oxide) - 7.5 mg, Manganese (as amino acid chelate) - 1 mg, Chromium 
(as amino acid chelate) - 67 mcg, Banaba leaf 1 % extract (Lagerstroernia 
speciosa) - 25 mg, Guggul 10 % extract (resin) - 50 mg, Vitter melon 4:1 

extract (fruit) - 50 mg, Licorice root extract - 50 mg, Cinnamon bark powder 
(Cinnamomum cassia) - 50 mg, Gymnema sylvestre leaf powder - 50 mg, 
Yarrow flowers powder - 25 mg, Cayenne pepper powder (fruit) - 10 mg, 

Juniper berries powder - 25 mg, White Mulberry leaf powder - 25 mg, 
Vanadium (as vanadyl sulfate) - 200 mcg, Alpha lipoic acid - 30 mg, L-

taurine - 25 mg

Bovine gelatin, Microcrystalline 
cellulose, Rice flour, Vegetable 

magnesium stearate and silicon dioxide
Vitalabs, İNC ABŞ 19.02.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər
Ərizəçinin 19.02.20 tarixli məktubuna əsasən xitam verilmişdir.

B-Magfol Kapsul 3 x 10
Magnesium citrate (Magnesium - 45 mg) - 400 mg, Melissa officinalis L. - 3 

mg, Vitamin B1 - 2.5 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Vitamin B9 - 580 mcg, 
Vitamin B12 - 5 mcg

Lactose, Gelatin(capsule shell)

Kharkiv 
Pharmaceutical 
Factory, LTD for  

A.İ..Borodatov FC

Ukrayna 18.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən B-MagFol (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-ni 

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

Qeyd:a)Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibinin və istifadə qaydasının 
rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi,

b)komponentlərin beynəlxaq elm i adlarının qeyd edilm əsi, 

c) qablaşmada istehsalçının düzgün qeyd edilməsi,

d)təlimatda "spazmolitik, iltihabəleyhinə, ağrıkəsici, antipruritik, yüngül 
diuretik, işlətmə effektlərinə malikdir" yazılarının ləğv edilməsi, "aşağıdakı 

xəstəliklərin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" 
yazısının qeyd edilməsi, "hamiləlik dövrü" bəndində qeyd edilən tövsiyənin 
"hamiləlik zamanı həkim ilə məsləhətləşməli" tövsiyəsi ilə əvəz edilməsi, 

"saxlanma şəraiti" bəndinin əlavə edilməsi zəruridir.

Bonmood Kapsul 2 x 15 Theacrine -  50 mg, Creatine monohydrate – 300 mg, L-theanine – 50 mg, 
L-tyrosine – 75 mg, Magnesium L-threonate – 250 mg

Magnesium stearate (E470b), Hard 
gelatin capsule, Silica dioxide

Grand Medical 
Poland Sp. z o.o.

Polşa 05.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonmood (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. 

Caputan Şərbət 100 ml Magnesium sulphate - 150 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 02.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Caputan (şərbət 100 ml) adlı məhsul maqnezium və 
vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Care-H Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

30 ml L-carnitine - 7.5 g, L-lysine HCl - 3.75 g, Coenzyme Q10 - 0.6 g Purified water, Oil MCT, Palsgaard 
citrem 3302, Orange flavor, Lemon 

flavor, Methylparaben, Mask of bitter 
taste, Sucralose

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 03.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Care-H (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı 

məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini 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.

Carsitillin məhlul 30 ml Choline bitartrate - 100 mg, Vitamin B1 - 4 mg, Vitamin B6 - 4 mg, Vitamin 
B5 - 10 mg

Fructose, Sucralose, Saccharin, 
Glycerol, Orange flavour, Citric acid, 

Xanthan gum, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Carsitillin (məhlul 30 ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

Cereblastin Tablet GABA - 150 mg, Citicoline - 100 mg, Glycine - 100 mg, Uridine - 60 mg, 
Cytidine - 60 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B1 - 5 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 

cellulose

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 17.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cereblastin (tablet № 30) adlı məhsul  
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

olunması zəruridir.

Ceruclear Qulaq üçün 
sprey 40 ml Sodium acyl sarcosinate solution-15%, Sucrose laurate solution-5%

Propanediol, Brown coloring, Capryloyl 
glycine, Ethylhexylglycerin, Citric acid, 

Tetrasodium glutamate diacetate, 
Purified Water

LDPSA Fransa 10.03.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ceruclear, Qulaq üçün sprey, 40ml" adlı 
məhsul qulaq kirəcinin səbəb olduğu tıxacı təmizləmək üçün tövsiyyə 

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

Creatine Mono Power Xplode toz 220 q Creatine monohydrate – 2500 mg (of which creatine – 2200 mg), Vitamin D 
– 2.5 mcg, Vitamin B6 – 0.35 mg, Sodium bicarbonate – 25 mg, Sodium 

citrate – 13.6 mg (of which sodium – 10.5 mg)

Citric acid, Flavourings, Acesulfam K, 
Sucralose, Carotenes, Carmines, 

Riboflavins

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o

Polşa 28.02.2020 Müsbət +Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Mono Power Xplode (toz 220 

q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

De-Balans Daxilə qəbul 
üçün məhlul

15 ml (1 ml - 
25 damcı)

Vitamin D3 - 50000 IU Sunflower seed oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical 
SRL

İtaliya 27.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən De-Balans (daxilə qəbul üçün məhlul, 

15 ml) adlı  məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "tərkibi", "istifadə qaydası" və "saxlanma şəraiti" bəndlərinin 

rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi

b)Qablaşma üzərində xarici dildə qeyd edilən "istifadə qaydası" bəndinin 
Azərbaycan dilində qeyd edilən "istifadə qaydası" bəndinə uyğun olaraq 

göstərilməsi zəruridir.

Dekol
Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı
15 ml Vitamin D3 - 50.000 IU Vitamin E (E307), Sunflower oil TRİA Pharma İlaç 

A.Ş Türkiyə 30.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Dekol (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:a)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 olunm alıdır;

b)istifadə üzrə təlimatda 15 ml məhsulun 20 ml-lik şüşə flakonda 
buraxılması haqqında məlum at təqdim  olunsun;

c)qablaşdırmanın üzərində D3 vitaminin miqdarının  50000 İU ilə yanaşı 
25 mg olduğu məlumat ləğv olunsun. Yalnız 50000 İU yazılsın. Belə ki, D3 

vitaminin 50000 İU miqdarı  1,25 mg  ekvivalentdir.Çox güman, bu bir 
texniki səhvdir və onun kənarlaşdırılması zəruridir.

Destra Şərbət 150 ml
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1.5 mg, GABA - 100 mg, L-carnitine - 100 
mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 

2.5 mcg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Banana aroma, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 02.03.2020 Müsbət

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

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) istifadə üzrə təlimatda "Məhsulun xüsusiyyətləri"ndə farmakoloji 
xüsusiyyətlər götürülsün. Belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik 

olmur.

Detron Daxilə qəbul 
üçün məhlul

50 ml (1 ml - 
20 damcı) Vitamin D3 - 15 mg (15000 IU) Sunflower oil Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 28.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detron (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 

ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:a) "İstifadə sahəsi və göstərişlər" və "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq  qeyd edilməsi

b)Qablaşmanın 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 5-ci bəndinə uyğun 

olaraq tərtib edilm əsi 

c)İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkim məsləhəti ilə dəyişdirilə bilər" 
ifadəsinin "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz edilməsi zəruridir.
Doctor Qorlo Echinacea + 
Honey + Propolis / Doktor 
Qorlo Exinaseya + Bal + 

Propolis

Sorma Pastil 3 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 3.8 mg Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, 
Orange flavour, Lemon flavour, Menthol, 

Curcumin, Arabic gum

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 27.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo Eucalyptus + Mint + 

Salvia / Doktor Qorlo Evkalipt + Nanə + Adaçayı(sorma pastil, №    36) 
adlı  məhsul  ağız boşluğu və boğaz xəstəliklərində koməkçi 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.

Doctor Qorlo Eucalyptus + 
Mint + Salvia / Doktor Qorlo 
Evkalipt + Nanə + Adaçayı

Sorma Pastil 3 Eucalyptus globulus aetheroleum - 50 mg, 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, Arabic gum

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 27.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo Eucalyptus + Mint + 

Salvia / Doktor Qorlo Evkalipt + Nanə + Adaçayı(sorma pastil, №    36) 
adlı  məhsul  ağız boşluğu və boğaz xəstəliklərində koməkçi 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

Doctor Qorlo Licorice + 
Vitamin C + Zinc / Doktor 
Qorlo Biyan + Vitamin C + 

Sink

Sorma Pastil 3 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C - 22 mg, Zinc 
gluconate (as elemental Zinc 6.3 mg) - 44 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric acid, 
Orange flavour, Lemon flavour, Beta 
carotene, Black carrot extract, Arabic 

gum

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 27.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo Licorice + Vitamin C + 

Zinc / Doktor Qorlo Biyan + Vitamin C + Sink(sorma pastil, №    36) adlı  
məhsul  ağız boşluğu və boğaz xəstəliklərində koməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Dream Drops
Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı
30 ml

Passionflower (Passiflora inacarnata) herb with flowers d.e - 120 mg, 
Glycine - 100 mg, Magnesium - 50 mg, Lemonbalm (Melissa officinalis) 

leaves d.e. - 30 mg, Valerian (Valeriana officinalis) root d.e - 30 mg, 
Vitamin B6 - 0.6 mg

Water, Fructose, Glycerin, Flavor, 
Potassium sorbate, Citric acid

ValueMed Pharma 
SrL İtaliya 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Dream Drops (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 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:a)"İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq dəyişiklik 
edilməsi 

b)Təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 
adlarının, bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi, "Əks 
göstərişlər"bəndi ilə "Əlavə təsirlər" bəndində qeyd edilən yazıların bir 

birilə əvəz edilm əsi,

c)Qablaşma üzərində təsiredici maddələrin Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Dulce detox Kapsul 1
Burdock root powder - 100 mg, Red clover powder - 100 mg, Yellow Dock 
powder - 100 mg, Beet root powder - 50 mg, Bentonite clay - 5 mg, Milk 

thistle (80%) extract - 15 mg

Gelatin, Rice powder, Vegetable 
magnesium stearate, Silicon dioxide Vitalabs, İNC ABŞ 05.03.2020 Müsbət

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

məhsul orqanizmi detolsikasiya etmək 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: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.

Echinol Hot toz/saşe 3 g x 10

Echinacea purpurea herb extract - 300 mg, Salix alba L. (Willow bark) 
extract - 250 mg, Menthol - 50 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 120 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3,6 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate) - 3 mg

Maltodextrin, Lemon flavour, Sodium 
bicarbonate, Citric acid, Tartrazine, 

Sucralose

Vivatinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 16.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Echinol Hot(toz 3 qr; saşe № 10) adlı  
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran,soyuqdəymə və qripin 
simptomlarını yüngünləşdirən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

QEYD: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 

Emosed Kapsul 4 x 10 Morning capsule composition: Hypericum perforatum L. herba dry extract 
(Hypericin - 0.3%) - 40 mg, Leonurus cardiaca L. herba dry extract - 40 mg, 

Mentha x piperita L folium dry extract (aether oleum - 3.7%) - 20 mg, 
Vitamin  B6 (Pyridoxine hydrochloride - 2.42 mg) - 2 mg, Vitamin B1 

(Thiamine hydrochloride - 1.9 mg) - 1.5 mg, Rutin ( Rutoside trihydrate - 
8.7 mg ) - 8 mg. Evening capsule composition: Eschscholzia californica 
Cham.herba dry extract (Alkaloids - 3%) - 100 mg, Passiflora incarnata 

L.herba dry extract (Vitexin - 3.5%) - 55 mg, Rutin (Rutoside trihydrate - 5.4 
mg) - 5 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

MM Vitapharm-Com 
MMC

Moldova 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Emosed (kapsul №40) adlı məhsul MSS 
-ni sakitləşdirmək 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.

Enteflavin Kapsul 3 x 10

Lactobacillus reuteri (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 10 mg, Lactobacillus 
rhamnosus (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 20 mg, Lactobacillus bulgaricus (eq. to 1 
x 10 9 CFU) - 10 mg, Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (eq. to 1 x 10 9 

CFU) - 20 mg, Lactobacillus acidophilus (eq. to 1 x 10 9 CFU) - 10 mg, 
Agave standartised extract for 90 % inulin - 1.40 mg, Cichory standartised 
extract for 10 % fructooligosacharides - 12.5 mg, Matricaria chamomilla 

standartised extract for apigenin - 120 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Empty hard capsule 

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 13.03.2020 Müsbət

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

mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Tərkib və əks göstərişlər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Essenal Ultra Tablet 6 x 10 Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry 
extract - 150 mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helicrysum 

flower dry extract - 50 mg, Tocopherols - 7.5 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 18.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essenal ultra (tablet, № 30) adlı  
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə aid 
sənədə uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Essential Mınerals 
Magnesium / Essential 

Minerals Orqanik Maqnezium

Kapsul 1 Magnesium citrate (Magnesium - 58 mg) - 400 mg, Valeriana officinalis 
extract (Sesquiterpenic acids in terms of valerenic acid - 0.125 mg) - 50 

mg, Crataegus leaves and flowers extract (Flavonoids (vitexin-2-
rhamnoside and hyperoside) - 0.45 mg) - 25 mg, Scutellaria baicalensis 

extract (Baicalin - 2.5 mg) - 25 mg

yoxdur Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 10.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Essential Mınerals Magnesium / Essential Minerals 

Orqanik Maqnezium (kapsul, №60) adlı məhsul maqnezium mineralının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 

dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə 
qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Essential Sorbents PİK / 
Essential Sorbents Təbii İnulin 

Konsentratı

Daxilə qəbul 
olunan məhlul 

hazırlamaq 
üçün toz 

75 q Helianthus tuberosus tuber powder - 100% yoxdur Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 13.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Essential Sorbents PİK / Essential Sorbents Təbii İnulin 
Konsentratı (Daxilə qəbul olunan məhlul hazırlamaq üçün toz, 75 q) adlı 

məhsul immun çatışmazlığı, disbakterioz, şəkərli diabetin profilaktikasında 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 

dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Estimul Kapsul 1 Beta Glucan – 250 mg, Echinacea angustifolia herb ext. – 100 mg, Vitamin 
E (DL-alpha-tocopheryl-acetate) – 65 mg, Vitamin C (Ascorbic Acid) – 50 

mg, Zinc – 20 mg, Selenium – 150 mcg 

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcyristalline Cellulose, Silicone 

Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 03.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estimul (kapsul № 30) adlı məhsul  

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

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

Evadol Kapsul 1 İndole-3-Carbinol - 300 mg, Broccoli extract - 92.5 mg
Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 

Silica, Magnesium stearate, White 
gelatin capsule

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 12.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evadol(kapsul № 60) adlı məhsul  qadın 
reproduktiv sisteminin fəaliyyətinin normallaşdırılması 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:İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Evismax Kapsul 1
Indole-3-carbinol from Brassica oleracea var.L. – 300 mg, Epigallocatechin 

gallate (EGCG) - 125 mg, Vitex agnus castus fruits ext. - 75 mg, Soy 
isoflavones – 25 mg 

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcyristalline Cellulose, Silicone 

Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən EVİSMAX (kapsul №60) adlı məhsul 
qadın sağlamlığını qorumaq uçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin
b)İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-

ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 

uyğun olaraq  tərtib olunsun.


Florin Kapsul 1

Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum - 
total amount 5 billion CFU, Saccharomyces boulardii  - 125 mg, Inulin  - 75 
mg, Zinc – 10 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 1.6 mg, Magnesium Citrate - 

2 mg

Gelatin capsule, Magnesium Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, Silicone 

Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 04.03.2020 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasını  rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

FoBrain Şərbət 150 ml Phosphaditylserine - 50 mg, Phosphatidylcholine - 40 mg, L - Glutamine - 
50 mg, Arginine aspartate - 100 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 20.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən FoBrain (şərbət, 150 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adları ilə yanaşı Azərbaycan dilində tərcüməsinin də qeyd 

edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Fohow Linchzhi Kapsul 2 Cordyceps sinensis mycelium powder - 120 mg, Ganoderma lucidum spore 
powder - 180 mg

Gelatin Fohow Health 
Products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası

02.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Linchzhi(kapsul, №    24) adlı  
məhsul amin turşuların, vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Yaş həddi, istifadə qaydaları ilə doza, əks göstəricilər rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;

        b)Qablaşdırma və İstifadə üzrə təlimata "Xəbərdarlıq" bəndini əlavə 
etmək  və burada “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; 
“Hamiləlik və laktasiya dövründə,  uşaqlarda, xəstəlik və ya dərman 

istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarını qeyd etmək.

Fohow Sanbao Oral Liquid Daxilə qəbul 
üçün məhlul

4 x 30 ml Chinese Cordyceps (Cordyceps sinensis) – 2,1 mg, Linchzhi (Ganoderma 
lucidum) – 2,1 mg, Shitake (Lentinus edoses) – 2 mg

Pure water, Potassium sorbate Fohow Health 
Products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası

02.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Fohow Sanbao Oral Liquid(daxilə qəbul 

üçün məhlull, 30 ml №  4) adlı  məhsul amin turşuların, vitaminlərin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Yaş həddi, istifadə qaydaları ilə doza, əks göstəricilər rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;

        b)Qablaşdırma və İstifadə üzrə təlimata "Xəbərdarlıq" bəndini əlavə 
etmək  və burada “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; 
“Hamiləlik və laktasiya dövründə,  uşaqlarda, xəstəlik və ya dərman 

istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarını qeyd etmək.

Fohow Sanqing Oral Liquid Daxilə qəbul 
üçün məhlul

30 ml x 4 Aloe (Aloemitsin) - 3 mg, Polysaccharides from Lions mushroom (Hericium 
erinaceus) - 3 mg, Lonicera japonica Thunb - 3.6 mg 

Pure water Fohow Health 
Products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası

02.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Sanqing Oral Liquid (daxilə 

qəbul üçün məhlull, 30 ml №  4) adlı  məhsul amin turşuların, vitaminlərin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Yaş həddi, istifadə qaydaları ilə doza, əks göstəricilər rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;

        b)Qablaşdırma və İstifadə üzrə təlimata "Xəbərdarlıq" bəndini əlavə 
etmək  və burada “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; 
“Hamiləlik və laktasiya dövründə,  uşaqlarda, xəstəlik və ya dərman 

istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarını qeyd etmək.

Fomigan Tablet 1 Folic acid - 360 mcg, Potassium iodate - 100 mcg, Pyridoxine 
hydrochloride - 3 mg, Magnesium sulphate - 200 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 17.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fomigan (tablet, №30) adlı məhsul fol turşusu, yod, 

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

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

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid 
sənədə əsasən) göstərilsin.

b) Məhsulun ümumi xüsusiyyətləri rəyə müvafiq olaraq göstərilsin.

Forever Absorbent-C Tablet 1 Natural Oat Bran - 550.1 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 68.71 mg (60 
mg)

Sorbitol powder, Honey, Stearic acid, 
Silicon dioxide, Natural orange flavor, 

Citrus bioflavonoids, Papaya fruit powder

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 19.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Absorbent-C (tablet, № 100) 
adlı  məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 
miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 

tərkibə aid             sənədinə əsasən);
         b)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 olunsun.
         c)istifadə qaydası və doza rəyə uyğun göstərilsin

         d)İstifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

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

Fructose,  Natural Cranberry and apple 
juice concentrates, Ascorbic acid, 
Tocopherol, Sorbitol, Citric acid, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan gum

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 10.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Berry Nectar ( daxilə 
qəbul üçün gel, 1000 ml) adlı  məhsul  immuniteti möhkəmləndirmək 

üçün, vitaminlər, aminturşuları və fermentlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)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 olunm alıdır;

b) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c) Cranberry bitkisinin tərcüm əsi m ərcanı kim i tərcüm ə olunsun



Forever Argi+ toz 300 g

L-Arginine - 5.1 g (5 g), Ascorbic Acid - 84 mg (Vitamin C 80 mg), 
Menaquinone-7 - 8 mg (Vitamin K2 20 mcg), Cholecalciferol - 2.24 mg 

(Vitamin D3 200 IU), Pyridoxine Hydrochloride - 1.505 mg (Vitamin B6 1,4 
mg), Cyanocobalamin - 0.275 mg (Vitamin B12 2.5 mcg), Folic Acid - 0.244 
mg (200 mcg), Proprietary Forever® Fruit Blend (Grape Skin Extract (Vitis 
vinifera L.) - 43 mg, Pomegranate Extract (Punica granatum L.) - 8.9 mg, 

Red Grape Extract (Vitis vinifera L.) - 8.9 mg,, Black Currant Juice Powder 
(Ribes nigrum L.) - 8.9 mg, Elderberry Juice Powder (Sambucus nigra L.) - 

8.86 mg, Raspberry Juice Powder (Rubus idaeus L.) - 8.86 mg, Morello 
Cherry Juice Powder (Prunus cerasus L.) - 8.86 mg, Blackberry Juice 

Powder (Rubus fruticosus L.) - 8.86 mg, Blueberry Juice Powder 
(Vaccinium corymbosum L.) - 8.86 mg) – 114 mg

Citric Acid Acid, Maltodextrin, Natural 
Mixed Berry Flavor, Silicon Dioxide, 

Xylitol, D-Ribose,  Sucralose, 
Monopotassium Phosphate 

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 10.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Argi+ (toz,300 q;paket № 30) 

adlı   məhsul  immuniteti möhkəmləndirmək üçüni tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)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 olunm alıdır;

b) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c)Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 
tərkibə aid             sənədə əsasən).



Forever Bee Pollen Tablet 1 Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 0.18 mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe vera of 
America, İnc

ABŞ 20.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Pollen (tablet, № 100) adlı  

məhsul orqanizmdə gedən əsas metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq, 
immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 
miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 

tərkibə aid             sənədə əsasən);
         b)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 olunsun.
         c)istifadə qaydası və doza rəyə uyğun göstərilsin

         d)İstifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun

Forever Lite Ultra Chocolate toz 375 g

Soy Protein Isolate - 19,536.57 mg (Phosphorus 143 mg), 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 11.025 mg), 

Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12 mg (Vitamin B3 
10 mg), Vitamin A palmitate - 10.4 mg (Vitamin A 1,1 mg), Zinc oxide - 7.5 

mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), 
Potassium iodide - 5.25 mg (İodine 52,5 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 0,255 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 (Aminogen), Safflower 

Oil, Soy Lecithin, Sucralose, Beta 
Carotene, Brewer's Yeast, Spirulina 

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 12.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Chocolate (toz, 375 
qr) adlı   məhsul   protein, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi   

idmançılar üşün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)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 olunm alıdır;

b) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c)Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 
tərkibə aid             sənədə əsasən).



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Forever Lite Ultra Vanillia toz 375 g

Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 158 mg), Dicalcium 
Phosphate - 860 mg (Calcium 200 mg, Phosphorus 137 mg), Disodium 

Phosphate - 50 mg(Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 39 mg (Vitamin C 30 
mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11.025 mg), Biotin - 
19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12 mg (Vitamin B3 10 mg), 

Vitamin A palmitate - 10.4 mg (Vitamin A 1,1 mg), Zinc oxide - 7.5 mg 
(Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), 

Potassium iodide - 5.25 mg (İodine 52,5 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 0,255 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 (Aminogen), Safflower 
Oil, Soy Lecithin, Sucralose, Beta 

Carotene, Brewer's Yeast, Spirulina 

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 12.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənForever Lite Ultra Vanillia (toz, 375 qr) 

adlı   məhsul   protein, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi   
idmançılar üşün tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)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 olunm alıdır;

b) yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c)Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 
tərkibə aid             sənədə əsasən).



Fortika Şərbət 150 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc gluconate - 35 mg Fructose, Glycerin vegetable, Sorbitol 
solution 70%, Potassium sorbate, Lemon 

flavour, Purified water

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 20.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fortika (şərbət, 150 ml) adlı məhsul C vitamini və sink 

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

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

Full D-Vit Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

15 ml (1 ml-30 
damcı)

Vitamin D3 - 1.25 mg (50000 IU) Olive oil Sepe Natural 
Organik Ürünler 
San. ve Tic. A. Ş

Türkiyə 05.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Full D-Vit( daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı,15 ml) adlı  məhsul   D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Gelmiton toz 5 qr

Glea extract - 1000 mg, Cordyceps extract - 1000 mg, Betula alba cortex 
extract - 50 mg, Helianthus tuberosus root extract - 50 mg, Tanacetum 

vulgare flower extract - 50 mg, Syzygium aromaticum bud extract - 50 mg, 
Ferula soongarica herb extract - 50 mg, Ledebouriella multiflora herb 
extract - 50 mg, Bergenia crassifolia herb extract - 50 mg, Taraxacum 

officinale root extract - 50 mg, Equisetum arvense herb extract - 50 mg, 
Elytrigia repens herb extract - 50 mg, Aerva lanata herb extract - 50 mg, 

Vitis vinifera system extract (seeds, leaf) - 50 mg, Artemia cyst extract - 50 
mg, Solanum lycopersicum fruit juice - 50 mg, Ananas comosus fruit juice - 
50 mg, Cucumis melo extract - 50 mg, Fagopyrum esculentum herb extract 

- 50 mg, Inula helenium rhizomes extract - 40 mg, Usnea borodata herb 
extract - 40 mg, Ilex latifolia leaf extract  - 40 mg, Avena sativa seeds 
extract - 40 mg, Phaseolus vulgaris valve extract - 40 mg, Trigonella 

foenum-graecum seeds extract - 40 mg, Zea mays stigma extract - 30 mg, 
Trifolium pratense flower extract - 30 mg, Hypericum perforatum herb 

extract - 30 mg, Achillea millefolium herb extract - 30 mg, Thymus altaicus 
herb extract  - 30 mg, Satureja hortensis herb extract - 30 mg, Juglans 

regia septum extract - 30 mg, Sambucus nigra fruit extract - 30 mg, 
Corylus avellana leaf extract - 30 mg, Amarhantus caudatus seeds extract - 

30 mg, Silybum marianum seeds extract - 30 mg, Potentilla alba root 
extract - 30 mg, Panax ginseng root extract - 30 mg, Fucus vesiculosus 

leaf extract - 30 mg, Galleria mellonella extract - 20 mg, Bees milk extract - 
20 mg, Propolis extract - 10 mg, Oligofructose - 1160 mg, Ascorbic acid - 

45 mg, Sodium carbonate - 100 mg

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 04.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gelmiton(toz,5 gr,saşe №  10) adlı  

məhsul  parazitar invaziyalar zaman 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşdırma  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 olunm alıdır.

b)Əks göstəricilər rəyə uğun olaraq göstərilsin
c)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir və bununla bağlı 

qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda müvafiq dəyişikliklər olunmalıdır."4-
14 yaş uşaqlar üçün uyğundur" yazısı ləğv olunm alıdır.

c) istifadə üzrə təlimata “Dərman vasitəsi deyildir”;“Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Uşaqların əli 
çatmayan yerdə saxlayın”; “Hamiləlik və laktasiya dövründə, 4 yaşından 

yuxarı uşaqlarda, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin” mətnli "xəbərdarlıq" bəndi əlavə olunsun.

Ginkotin Tablet 3 x 10
GABA - 150 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin B6 - 500 mcg, Vitamin B9 - 50 
mcg, Glutamine - 50 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate 50 mg) - 

14.4 mg

Microcrystalline cellulose, Sorbitol, 
Magnesium stearate, Talc

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

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

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi (beynəlxalq) adları da təqdim olunmalıdır.

Glicerolo Sella 2,25 g / 
Qliserol Sella 2,25 q

Uşaqlar üçün 
rektal məhlul 1

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. 

Sella S.r.l
İtaliya

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Glicerolo Sella 6,75 g / 
Qliserol Sella 6,75 q

Böyüklər üçün 
rektal məhlul 6, 75 q

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. 

Sella S.r.l
İtaliya

Xitam 
verilən 

müraciətlər



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Godgel Deep İnyeksiya üçün 
məhlul

1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

18.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Godgel Deep, inyeksiya üçün məhlul, 1x1.0 
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Godgel Derm İnyeksiya üçün 
məhlul 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 

phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 18.02.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Godgel Derm, inyeksiya üçün məhlul, 
1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada 

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

Godgel Derm Sub-Skin İnyeksiya üçün 
məhlul 10 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 

phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 18.02.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Godgel Derm Sub-Skin, inyeksiya üçün 
məhlul, 1x10 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

Godgel Finelines İnyeksiya üçün 
məhlul

1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

18.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Godgel Finelines, inyeksiya üçün məhlul, 
1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada 

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

Godgel Meso İnyeksiya üçün 
məhlul 3 ml Sodium hyaluronate 15 mg water for injection, sodium chloride, 

phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 18.02.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Godgel Meso, inyeksiya üçün məhlul, 
1x3.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada 

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

Grenaton Şərbət 120 ml Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 
powdered - 250 mg, Mentha pipperita dry powdered leaves - 200 mg, 

Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

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

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 28.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Grenaton (şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Qəbul qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə 
bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə" ifadəsi ilə əvəz 

olunmalıdır. 

Helian Şərbət 150 ml

Tanacetum vulgare flores liquid extract - 200 mg, Arctostaphylos uva-ursi 
leaf liquid extract - 100 mg, Achillea millefolium flower liquid extract - 100 
mg, Helianthus tuberosus root liqud extract - 110 mg, Armoracia rusticana 

root liqud extract - 20 mg

Sorbitol, Banana flavour, Hydrochloric 
acid, Potassium sorbate, Deionized 

water

Dr. Prufer Medical 
Kozmetik 

San.Tic.A.Ş
Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

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

invaziyaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)İstifadə qaydası bəndinin rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi;

b)"Tərkibi" bəndində bitkilərin sulu ekstraktlarının qeyd edilm əsi;

c)Azərbaycan dilində təlimatda "Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 
(xəstələr üçün)" yazısının ləğv edilməsi, "Dərman vasitəsi deyil", "Bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsidir",“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə 
edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal 

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

tövsiyələr" bəndinə "aşağıdakı xəstəliklər zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Hemofol Kapsul 3 x 10 Iron sulfate - 108.8 mg (Iron 40 mg), Folic acid - 0.4 mg, Vitamin C - 50 mg
Silicon dioxide, Maltodextrin, 

Magnesium Stearate, Hydroxypropyl 
methylcellulose

Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 28.02.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Hepak Plus - F Kapsul 5 x 10 Silybum marianum – 100 mg, Essential phospholipids – 140 mg Lactose, Potato starch, Calcium stearate İŞT Farmakom 
MMC

Ukrayna 02.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepak Plus - F (kapsul № 50) adlı 
məhsul qaraciyərin funksional 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. 

Hepatic Tablet 2 x 15 Ademetionine - 100 mg, Lipoic acid- 125 mg, Glutathione - 125 mg, 
Silymarin - 70 mg

Sorbitol, Magnesium stearate, Lactose, 
Starch, Calcium carbonate, Stearic acid, 

Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene 
glycol, Silicon dioxide,  Talc, Food 

colorant

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti
Türkiyə 28.02.2020 Müsbət

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

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Hermosa Shine Premium 
Family

İnyeksiya üçün 
məhlul

1,1 ml Hyaluronic acid-12.0mg, Sodium chloride-8.7mg, Potassium dihydrogen 
phosphate-0.3mg, Disodium hydrogen phosphate dihydrate-1.5mg, 

Lidocaine hydrochloride-3.0mg, Water-974.5mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir SCL Co., Ltd. Cənubi 
Koreya

03.03.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hermosa Shine Premium Family, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

İmmunitex Tablet 15 x 2

Beta - carotene pdr.10% - 75 mg, Vitamin E acetate std.50% (Vitamin E - 
36 mg) - 72 mg, Sodium selenite (Selenium - 83 mcg) - 0.1844 mg, Zinc 

oxide (Zinc - 25 mcg) - 31 mg, Vitamin C - 50 mg, Echinacea d.e.std. 0.6% - 
100 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, Glazing 

agents, Pregelatinized modified starch 
(E 1420), Talc (E 553b), Glycerol (E 

422), Shellac (E 904)

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 16.03.2020 Müsbət

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

immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "qəbul 
qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə bilər" yazısının "Digər hallarda həkim 

məsləhətlə ilə " yazısı ilə əvəz edilməsi, məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

İmmuno Fortis Plus Şərbət 150 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 65 mg
Glycerol, Xanthan Gum, Sucralose, 

Sodium Saccharine, Raspberry flavor, 
Citric acid, Dionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 10.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən İmmuno Fortis Plus (şərbət 150 ml) 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.

Kifasil Tablet 3 x 10

Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 300 mg, Alpha Lipoic acid - 50 
mg, Shiitake mushroom (Lentinula edodes) dry extract - 10 mg, Reishi 
mushroom (Ganoderma lucidum) extract - 5 mg, Selenium - 50 mcg, 

Vitamin E - 100 IU

Cellulose (E 460), Maltodextrin, 
Tricalcium phosphate (E 341), Opadry II 

Yellow 85F32410, Croscarmellose 
sodium (E 468), Magnesium stearate (E 

470b)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.02.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil
Kuatre-Fol Kapsul 2 x 15 (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt (5MTHF-glucosamine) -  

800 mcg (of which Folate - 400 mcg)
Corn starch, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, titanium 
dioxide (shell), Silicon dioxide, 

Magnesium salts of fatty acids     

Salix SrL İtaliya 12.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Kuatre-Fol (kapsul №30) adlı məhsul fol turşusunun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "əks göstərişlər" bölməsinin rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

LactoZink toz 7 Lactobacillus rhamnosus GG - 5 x 109 CFU, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg Inulin, Citric acid Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 26.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Lacto Zink (toz, saşe № 7) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi xüsussiyyətləri göstərilməlidir 
və "Həkim təyinatından asılı olaraq" ifadəsi götürülməlidir.

Lakto-filtrum Eko Tablet 4 x 15 Hydrolysed lıgnın - 342.11 mg, Lactulose - 101.01 mg
Fructooligosaccharides, Starch, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 
stearate

ASC AVVA RUS Rusiya 27.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakto-filtrum Eko (tablet № 60) adlı 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi

b) Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Hamiləlik və 
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 

məsləhətləşin", "Dərman vasitəsi deyil" yazılarının qeyd edilməsi zəuridir.

Lanahep Tablet 1

Cynara scolymus leaf extract - 200 mg, Silybum marianum fruits, seeds 
extract - 150 mg, Glycine max (L) fruit, seeds extract - 150 mg, 

Helichrysum sp.flowers extract - 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg, Vitamin 
E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 06.03.2020 Müsbət

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

qaraciyərin funksional 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: Qablaşma və təlimatda Ala qanqal bitkisinin Azərbaycan dilində 
xammalının düzgün (meyvə, toxum) tərcümə edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Lapsimag Tablet 3 Magnesium lactate - 450 mg (equivalent to  54 mg Mg), Pyridoxine 
hydrochloride - 5 mg

Microcrystalline Cellulose, Sorbitol, Talc Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 04.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Lapsimag (tablet №30) adlı məhsul vitamin B6 və 

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

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibin tərkibə aid sənəddə 
göstərildiyi kimi (rəyə uyğun olaraq) yazılması zəruridir.

Lenoks Kapsul 4 x 15 Selenium (as Sodium selenite) - 110 mcg Maltodextrin, Gelatin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 02.03.2020 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.

Lion Power Kapsul 1

Epimedium grandiflorum herb extract – 150 mg, Lepidium meyenii root 
extract – 50 mg, Ginkgo biloba L. leaves extract – 24.95 mg, Panax 

ginseng root extract – 50 mg, L-Arginine – 200 mg, Vitamin E (as alpha-
tocopheryl acetate) – 50 mg

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, Silicone 

Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 12.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Lion Power (kapsul № 10) adlı məhsul cinsi zəiflik 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 
Lipakreon Tablet 1 Pancreatin 4X - 50 mg, Lipase – 5 mg, Amylase – 25 mg, Protease – 25 

mg, Natural Flaxseed (Linum usitatissimum) extract – 50 mg, Peppermint 
(Mentha piperita) leaf extract - 50 mg, Caraway (Carum carvi) fruit water 

extract – 15 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Nutraficient brown 114F265031, 

Magnesium stearate

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 16.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipakreon(tablet, №    60) adlı  məhsul 

həzm fermentlərinin çatışmazlığının kompleks müalicə və 
profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Lipocartin/Lipokartin Tablet 3 x 10 L - carnitine - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Coenzyme Q10 - 100 

mg, Quercetin - 20 mg
Microcrystalline cellulose, Monostarch 
phosphate, Magnesium citrate, Gum 

arabic

Bereket İlac 
Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 18.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Lipocartin/Lipokartin (tablet, №30) adlı məhsul 

orqanizmin metabolik prosseslərini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adlarının, rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndinin,  
“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”,“BFMQƏ normal qidalanmanı 

əvəz etmir” yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.

Lite Step Box Tablet / Kapsul 1 Tablet: Diosmin – 416.7 mg (diosmin 402 mg), Rutin - 100 mg (rutin 98 
mg), Chimpahila umbellata - 32 mg

Capsule: Consentrate omega-3 fatty acid "РrоnоvаРurе 500:200 ЕЕ" – 610 
mg (omega-3 fatty acid 536 mg, DHA – 130 mg, EPA – 330 mg, Vitamin E 

– 3.65 mg)

Microcrystalline cellulose, Calcium 
stearate, Nutraficient (polyvinyl alcohol, 

polyethylene glycol, talc)

Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 12.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Lite Step Box (30 paket (1 tablet və 2 kapsul)) adlı 

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

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

Livokar Tablet (3 x 10) Cynara scolymus leaf extract - 200 mg, Silybum marianum fruit, seeds, 
leaf, above ground extract - 150 mg, Glycine max L. fruit, seeds extract - 

150 mg, Helichrysum arenarum flowers extract - 50 mg, Alpha- lipoic acid - 
30 mg, Vitamin E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri  calcium phosphate 
TCP, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 03.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livokar (tablet № 30) adlı məhsul  

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lizonid Şərbət 100 ml

Juglans nigra leaves liquid extract - 500 mg, Polypodium virginianum root 
liquid extract - 400 mg, Cucurbita sp. seed liquid extract - 250 mg, 

Tanacetum vulgare herb liquid extract - 250 mg, Juglans nigra oleum - 2.5 
mg, Allium sativum bulb liquid extract - 250 mg

Glycerin, Carob syrup, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Deionized 

water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 17.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİZONİD (şərbət, 1O0 ml) adlı  məhsul 

müxtəlif qurd invaziyaların müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

L-Kardio Kapsul 2 x 15 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 
mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin (capsule shell)

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 10.03.2020 Müsbət

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

metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Locas Tablet 2 x 15 Artichoke d.e. (Cynara scolymus L.) std. 2,5% - 200 mg Vegetal magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silica

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 25.02.2020 Mənfi

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

hepatoprotektiv təsir göstərən vasitə kimi tövsiyə olunan preparat 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 XOFİTOL 

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.

Megaller Şərbət 100 ml

Juglans nigra leaves extract - 500 mg, Polypodium virginianum root liquid 
extract - 400 mg, Cucurbita sp. seed liquid extract - 250 mg, Tanacetum 
vulgare herb liquid extract - 250 mg, Syzigium aromaticum flower bud 

liquid extract - 250 mg, Allium sativum bulb liquid extract                                  
- 250 mg

Glycerin, Carob syrup, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Deionized 

water

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 16.03.2020 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megaller(şərbət, 100 ml) adlı  məhsul 
qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ   
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:tərkib rəyə uyğun olaraq göstərərilsin

Meganorm Şərbət 150 ml Fish oil (cod liver oil) (Total omega - 3 unsaturated fatty acid;min 27% - 
500 mg, DHA;min 12% - 216 mg, EPA;min 10% - 180 mg) - 1800 mg, 

Vitamin E - 0.001 mg

Purified water, Glucose - fructose syrup, 
Citric acid monohydrate (E330), Xanthan 
gum (E415), Potassium sorbate (E202), 

Palsgaard® citrem (E472c), Lemon 
flavor, Cola flavor

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 03.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Meganorm (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 

doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir.

Melafibre Daxilə qəbul 
üçün məhlul 300 ml

Lactulose solution 62% w/v - 4 g, Fructo-oligosaccharides (FOS) - 4 g, 
Taraxacum officinale Weber (Dandelion) root fluid extract - 37.5 mg, Aloe 
vera L. (Aloe) juice fluid extract - 37.5 mg, Ulmus campestris L. (Elm) bark 

fluid extract - 37.5 mg, Inulin - 1.5 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
Hydrochloride) - 1.21 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1.21 

mg

Water, Glycerol, Flavouring, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Sorbic 

Acid, Citric Acid, Polysorbate 20, 
Sucralose, Sodium Saccharin

STAR DUST 
PRODUCTION 

S.R.L.
İtaliya 02.03.2020 Müsbət

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

300 ml) adlı  məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin(uşaqlara və hamilələrə dair 
təqdim olunan məlumat ekspertiza tərəfindən qənaətbəxş hesab 

olunmamışdır).

Melakid Daxilə qəbul 
üçün məhlul

30 ml Passionflower (Passiflora incarnata) herb with flowers dry extract - 25 mg, 
Linden (Tilia platyphyllos) flowers dry extract - 25 mg, Chamomile 

(Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 25 mg, California poppy 
(Eschscholzia californica) herb fry extract - 25 mg, Fennel (Foeniculum 

vulgare) fruits essential oil - 10 mg, Magnesium (from Magnesium oxide) - 
22.5 mg, Melatonin - 1 mg

Water, Vegetal glycerin, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, Flavor

ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 27.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Melakid (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul 
yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının və “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin” yazılarının qeyd 

edilməsi, 

b)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Melosan Drops
Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı
30 ml Melatonin - 1 mg, Glycin - 50 mg

Sugar, Tartarizine, Xhantan gum, 
Banana aroma, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Deionize water

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Melosan Drops (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) 

adlı məhsul yuxu prossesini 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:a)Qablaşdırmanın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 

uyğun olaraq tərtib olunm ası;

b)Təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Merfer Kapsul 1

Ferrous fumarate (eq.to 20 mg İron) - 60.85 mg, Vitamin C - 40 mg, Zinc 
sulphate (eq.to 4 mg Zinc ) - 10.98 mg, Manganese sulphate (eq.to 1 mg 

Manganese) - 3.08 mg, Copper sulphate (Eq.to 0.5 mg Copper) - 1.256 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Eq.to 0.7 mg Pyridoxine) - 0.85 mg, Folic acid - 

0.1 mg, Vitamin B12 - 1.25 mcg

Maltodextrin, Gelatine, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.03.2020 Müsbət

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

Mersil Kapsul 2 x 15 Magnesium citrate – 375 mg, Vitamin B6 (pirydoxine hydrochloride) – 1.4 
mg, Folic acid – 0.2 mg

White, hard bovine gelatine capsule 
shell, Magnesium stearate

Grand Medical 
Poland Sp. z o.o. Polşa 04.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Mersil (kapsul №30) adlı məhsul maqnezium, B6 

vitamini 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.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Metilfolat ODT Ağızda həll 
olan tablet 3 x 10 Folic acid (as (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) - 400 

mcg

Mannitol, Polyvinylpyrrolidone, Corn 
starch, Silicon dioxide, Magnesium salts 

of fatty acids, Strawberry flavor, Mint 
flavor

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Metilfolat ODT (tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun 

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

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Midops Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

50 ml Uridine - 25 mg, Cytidine - 25 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
0.8 mg, Zinc (Zinc chloride) - 1 mg 

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

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 27.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Midops(daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 50 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qəbul qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin və "4 yaşa qədər 
həkim məslətiylə təyin olunur" yazısı "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə 

qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz olunsun.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Neoferol
Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

5 ml (1 ml 25 
damcı) Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50.000 IU Olive oil 

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti
Türkiyə 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neoferol (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 5 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Digər istifadə qaydalarına və dozasına 
yalnız həkimin məsləhəti əsasında icazə verilə bilər" ifadəsi "Digər 

hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz olunsun.

Neurosleep Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 

powdered - 250 mg, Mentha piperita dry powdered leaves - 200 mg, 
Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

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

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 13.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Neurosleep (şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

NevroStres Tablet 2 x 15 Gamma aminobutyric acid (GABA) – 150 mg, Glycine – 100 mg, 
Glutamine – 60 mg, Magnesium citrate – 150 mg, Crataegus laevigata leaf 

extract – 100 mg, Valeriana officinalis root extract – 100 mg

Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, 
Silica, Magnesium Stearate, 

Hydroxypropyl Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 10.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən NevroStres (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Odezim Şərbət 150 ml

Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf extract - 100 mg, Aloe vera leaf extract 
- 100 mg, Sambucus nigra fruit extract - 40 mg, Licorice (Glycyrrhiza 
glabra) root extract - 125 mg, Mentha piperita leaf extract - 160 mg, 

Pineapple fruit extract - 130 mg, Pineapple concentrate - 94 mg, Fennel 
(Foeniculum vulgare) fruit extract - 95 mg, Chamomilla recutita flower 

extract - 95 mg, 

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Jungle fruit aroma, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 03.03.2020 Müsbət

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

mədə -bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib və yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Onizef Kapsul 4 x 15
Ferrous gluconate (elementar Ferrous - 47.5 mg) - 380 mg, Folic acid - 900 
mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

120 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Gelatin

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 17.03.2020 Müsbət

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

Otacı Herbal HOT toz 1 Ginger root powder - 240 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg

Saccharose, Ginger flavor, Orange 
flavor, Sodium bicarbonate, Cinnamon 
flavor, Menthol flavor, Lemon flavor, 

Citric acid anhydride, Tricalcium 
phosphate, Sunset yellow

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal HOT(saşe, № 12) adlı  
məhsul soyuqdəymə və qripin simptomlarını yüngünləşdirmək üçün 

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

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

deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Panto androshan Kapsul 1

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

(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Panax ginseng root extract 
(water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Hedysarum alpinum root 

extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 100 mg, Schisándra chinénsis 
fruit extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Állium satívum 

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

/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Podmore apis extract (water /alcohol, 
40% extract , 1/10) - 50 mg, Cinnamomum verum bark extract (water 

/alcohol, 40% extract , 1/10) - 12 mg, Myristica fragrans seed extract (water 
/alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Thymus serpyllum flower extract 
extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 30 mg, Nigēlla satīva seed 

extract extract (water /alcohol, 40% extract , 1/10) - 10 mg, Propolis extract 
(water /alcohol, 40% extract , 1/5) - 30 mg, Tocopherol acetate - 5 mg, Zinc 

lactate - 4 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 30.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panto androshan (kapsul, № 60 ml) adlı 
məhsul   kişilərin sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır. Xüsusən, tərkib 
rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir və inqredientlərin  elmi adları ilə yanaşı 

Azərbaycan dilində də göstərilm əsi zəruridir.

Pectolife Şərbət 150ml
N-acethylcysteine - 20 mg, Grindelia robusta aerial part dry extract- 12.5 

mg, Thymus serpyllum aerial part liquid extract - 8.3 mg, Drosera 
rotundifolia whole herb dry extract - 4.2 mg, Zinc - 0.3 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Glucose-fructose syrup 70 %, Glycerine, 

Purified water
Reopharma Ltd Bolqarıstan 17.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pectolife (şərbət, 150 ml) adlı  məhsul 
bəlğəm ifrazının yungünləşdirilməsi 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:a)Qablaşdırma 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 olunm alıdır;

b)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Polstoun Daxilə qəbul 
üçün məhlul 300 ml

Vaccinium oxycoccus extract - 520 mg, Equisetum arvense herb extract - 
420 mg, Betula sp.leaf extraxt - 220 mg, Salvia officinalis leaf extract - 

31.5 mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf extract - 170 mg, 

Matricaria recutita flowers extract - 100 mg, Agropyron repens rhizoma 
extract - 170 mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 100 mg

Sodium benzoate (E211), Potassium 
sorbate (E202), Water

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 16.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polstoun (daxilə qəbul üçün məhlul, 300 
ml)  adlı məhsul  böyrəklərdə duz əmələ gəlməyə meyillik zamanı tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "diuretik, 
spazmolitik, litolitik, iltihabəleyhinə, antibakterial, öd qovucu" kimi 

yazıların ləğv edilməsi, "istifadə qaydası" bəndində "qəbul müddəti 14 
gün" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Posod Göz üçün 
damcı 10 ml

Potassium iodide (as iodide 2.29 mg) 3.0 mg, sodium iodide (as iodide 2.54 
mg) 3.0 mg methyl paraben 0.4 mg, hypromellose 2910 1 mg, boric acid 

0.5mg, borax 0.5mg

Disodium edetate hydrate 1.0 mg, 
sodium chloride 4 .6 mg, water for 
injection, methyl paraben 0.4 mg, 

hypromellose 2910 1 mg, boric acid 
0.5mg, borax 0.5mg

Hanlim Pharm Co 
Ltd

Cənubi 
Koreya 03.03.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Posod, Göz üçün damcı, 10 ml" adlı 
məhsul gözdə olan narahatlığı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyildir.

PowerFill İnyeksiya üçün 
toz 1000 mg / Vial PLA (Poly-D,L-lactide)-74%, Sodium Carboxymethylcellulose (CMC)-26% Ayrıca qeyd edilməyib Regen Biotech 

Global Inc
Cənubi 
Koreya 04.03.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "PowerFill, inyeksiya üçün toz, 1000mg" adlı 
məhsul kosmetologiyada xarici cinsiyyət orqanının korreksiyası üçün 

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

Pronem Daxilə qəbul 
üçün məhlul 10 ml

Black elderberry fruit extract - 750 mg, Bluberry fruit extract - 750 mg, 
Blackberry fruit extract - 750 mg, Barbados cherry fruit extract - 370 mg, 

Royal jelly - 200 mg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Red fruit aroma, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRONEM(daxilə qəbul üçün məhlul, 10 
ml № 10) adlı  məhsul  immun sisteminin  fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə  

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

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

deyil. 

Pulvaxan Kapsul 1

Streptococcus pneumoniae - 1.00 mg, Klebsiella pneumoniae - 1.00 mg, 
Streptococcus aureus - 1.00 mg, Streptococcus pyogenes - 1.00 mg, 

Haemophilus influenzae - 1.00 mg, Propionibacterium acnes - 1.00 mg, 
Beta Glucan - 100 mg

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcyristalline Cellulose, Silicone 

Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 25.02.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulvaxan(kapsul, №    20) adlı  məhsul  
tərkibdə göstərilən mikrooqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində 
və immun sistemii fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki, məhsulun  istifadə üzrə təlimatında  onun tərkibində göstərilən 
patogen mikroorqanizmlərin lizatlarının olması haqqında məlumat verilsə 

belə, istehsalçının təqdim etdiyi tərkib haqqında sənəddə bu 
mikroorqanizmlərin təmiz halda  mövcudluğu müəyyən olundu. 

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 məhsulun tərkibində mövcud olan 

mikroorqanizmlərdən istifadə etmək olmaz(bax əlavə 5).



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Qipokar Daxilə qəbul 
üçün məhlul

100 ml L-carnitine - 1000 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 06.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qipokar( daxilə qəbul üçün məhlul, 100 

ml) adlı  məhsul müxtəlif infeksiyalara qarşı müqavimətin 
yaxşılaşdırılmasında 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyda:Məhsulun tərkibi, buraxılış forması, istifadə qaydaları,doza və yaş 
həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Redex Şərbət 150 ml Fish oil (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) - 1000 mg, Vitamin A - 1.5 mcg, 
Vitamin E - 15 mg, Vitamin D - 200 IU, Zinc - 15 mg, 

Sugar, Glycerol, Xanthan gum, Sodium 
saccharine, Sodium benzoate, Citric 
acid, Polysorbate 80, BHT, Orange 

flavour, Deionized wtaer

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 26.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Redex (şərbət 150 ml) adlı məhsul doymamış yağ 
turşularının və bəzi vitamin - 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.

Reger Şərbət 150 ml

Calcium carbonate (eq.to 108.11 mg elemental Calcium) - 270 mg, Zinc 
sulfate monohydrate (eq.to 1.8 mg elemetal Zinc) - 5 mg, Magnesium 

hydroxide (eq.to 20.84 mg elemental Magnesium) - 50 mg, Inositol (eq.to 
40 mg Inositol) - 40 mg, Cholecalciferol (eq.to 200 IU Vitamin D3) - 2 mg

Glycerine, Sugar, Microcrystalline 
cellulose, Banana flavor, Xanthan gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 05.03.2020 Müsbət

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

Renicon Şərbət 300 ml Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits juice concentrate powder 
(Content about 14 mg of proanthocyanidins) - 500 mg, Equisetum arvense 

fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 500 mg, Betulae (Betula 
pendula folium) dry extract (3:1) - 280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
liquid extract (1:1) - 170 mg, Extractum Orthosiphon stamineus leaf dry 

extract (8:1) - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf liquid extract (1:1) - 170 
mg, Cynodon dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis 

leaf liquid extract (1:1) - 170 mg

Glucose, Sucralose, Glycerol, Guar gum, 
Citric acid monohydrate, Sodium citrate, 

Polysorbate-80, Strawberry flavor, 
Purified water

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 25.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən RENİCON (şərbət, 300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Renidiol Şərbət 300 ml Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits juice concentrate powder 
(Content about 14 mg of proanthocyanidins) - 500 mg, Equisetum arvense 

fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 500 mg, Betulae (Betula 
pendula folium) dry extract (3:1) - 280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
liquid extract (1:1) - 170 mg, Extractum Orthosiphon stamineus leaf dry 

extract (8:1) - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf liquid extract (1:1) - 170 
mg, Cynodon dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis 

leaf liquid extract (1:1) - 170 mg

Glucose, Sucralose, Glycerol, Guar gum, 
Citric acid monohydrate, Sodium citrate, 

Polysorbate-80, Strawberry flavor, 
Purified water

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən RENİDİOL (şərbət, 300 ml) adlı  məhsul  sidik-ifrazat 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Resedat Kapsul 3 x 10 Passiflora incarnate herb extract - 150 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) fruit dry extract - 150 mg, Magnesium hydroxide (Magnesium - 
62.068 mg) - 150 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana 

officinalis root extract - 50 mg, Chamomillae matricaria flowers extract - 50 
mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.5 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Gelatin CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 02.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Resedat (kapsul № 30) 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.
Restkalm Şərbət 150 ml Passiflora incarnata flower dry extract - 50 mg, Crataegus monogyna fruit 

dry extract - 25 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Melissa officinalis leaf dry extract -
50 mg, Magnesium - 42 mg

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

benzoate, Raspberry flavor, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 12.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Restkalm (şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-ni 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma və təlimatda köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adları 

ilə yanaşı Azərbaycan dilində tərcüməsinin də qeyd edilməsi zəruridir.

Rofalan Tablet 2 x 15 Alpha lipoic acid - 50 mg, L - carnitine tartrate - 50 mg, Choline - 50 mg, 
Spinacea oleracea - 300 mg

Polyvinylpyrrolidone, 
Polyvinylpolypyrrolidone, 
Microcrystalline cellulose, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 
salts of fatty acids

Naturmed İlaç 
Kimya ve Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 17.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Rofalan (tablet № 30) adlı məhsul orqanizmin 

metabolik prosseslərini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:Təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz” 
yazısının, "İspanaq" bitkisinin ölçü vahidinin, köməkçi maddələrin 

beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Romans jele Şərbət 10 ml
Ext. Crataegus - 100 mg, Ext. Echinacea - 100 mg, Lyophilized royal jelly - 
400 mg, Ext. Harpagophytum - 170 mg, Calcium gluconate 1-hydrate - 250 

mg, Polynoni - 100 mg, Vitamin C - 30 mg

water, fructose, citric aid, potassium 
sorbate, sodium benzoate, soluble 

grapefruit Frutasol, grapefruit fruitpal

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 

Alimenticios,S.A

İspaniya 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Romans Jele(şərbət,10 ml № 10) adlı  

məhsul  immun sistemin, ürək, qan-damar sistemin və oynaqların  
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

Rotabiotik Kapsul 2 Lyophilized bacteria (total), 2.5×109 CFU: Lactobacillus bulgaricus - 
0.5×109 CFU, Streptococcus thermophilus - 0.8×109 CFU, Lactobacillus 

acidophilus - 0.8×109 CFU, Bifidobacterium ssp. (Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis) - 0.4×109 CFU, Inulin - 

150 mg

Magnesium stearate, Capsule (Black 
iron oxide, Red iron oxide, Titanium 

dioxide, Yellow iron oxide, Water 
purified, Gelatin)

World Medicine 
Europe S.R.L

Rumıniya 16.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rotabiotik(kapsul, №    20) adlı  məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: a)  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 olunsun;
b)  Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



R-Tox Kapsul 1
Glucosamine sulfate - 250 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 200 mg, 
Boswellia serrata resin extract - 100 mg, Hydrolyzed collagen Type II - 30 

mg
Hydroxypropyl methycellulose

Pharma Rosso Gida 
İlaç Kozmetik 

Medikal San. Diş. 
Tic. Ltd. Şti. 

Türkiyə 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R-Tox (kapsul № 90) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma üzərində qeyd edilən "əlavə qida" yazısının "bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, məhsulun tərkibində 
olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarınının qeyd edilməsi, köməkçi 
maddələrin göstərilməsi, Boswellia serata bitkisinin Azərbaycan dilində 

tərcüm əsinin düzgün (B osveliya) qeyd edilm əsi,

b) Təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 
adlarınının qeyd edilməsi, köməkçi maddələrin göstərilməsi, Boswellia 

serata bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün (Bosveliya) qeyd 
edilməsi, "istifadə sahəsi və göstərişlər", "əks göstərişlər bəndlərinin", 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının qeyd edilməsi,təlimatda 

“xəbərdarlıq” bölməsində qeyd edilən ifadələrin 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 6.4 bəndindəki kimi qeyd edilməsi zəruridir.

Sedivitax / Sedivitaks Kapsul 2 x 15 Passiflora incarnata – 387.2 mg, Valeriana officinalis – 290.4 mg, 
Eschscholzia californica – 135.4 mg, Melissa officinalis – 145.2 mg

Gelatine, Lavender (Lavandula) 
essential oil, Majoram (Origanum 

majorana) essential oil
Aboca S.p.A İtaliya 16.03.2020 Müsbət

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

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

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

QEYD: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması, "Passiflora 
incarnata" bitkisinin "inkarnat passiflorası" kimi tərcümə olunması 

zəruridir.

Selacto Kapsul 2 x 15

Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum - 
total amount 5 billion CFU, Saccharomyces boulardii  - 125 mg, Inulin  - 75 
mg, Zinc – 10 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 1.6 mg, Magnesium Citrate - 

2 mg

Gelatin capsule, Magnesium Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, Silicone 

Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 28.02.2020 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasını  rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

SELEMAX Tablet 4 x 15 Vitamin C - 200 mg, Vitamin A - 0.9 mg, Vitamin E - 20 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 82.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silica

ValueMed Pharma 
SrL San-Marino 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən SELEMAX (tablet №60) adlı məhsul A, C, E 

vitaminlərinin və Zn, Se minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir.

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

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



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Siberian Super Natural 
Nutrition Stress Re.Live 

Tablet / Kapsul 10 x 2 Complex 1 composition : Magnesium bisglycinate (Magnesium - 84.6 mg,  
Glycine - 727.6 mg) - 846 mg. Complex 2 composition: L-theanine (L-

theanine - 203.6 mg) - 204 mg, Milk protein hydrolysate Lactium - 76 mg. 
Complex 3 composition: Valeriana officinalis extract (Sesquiterpenic acids 

(in terms of valerenic acid) - 0.6 mg) - 200 mg, Passiflora herb extract 
(Flavonoids (in terms of Vitexin) - 4 mg) - 100 mg , Griffonia simplicifolia 

extract (5-Hydroxytryptophan - 98.2 mg) - 100 mg, Hypericum extract 
(Hypericin - 0.15 mg) - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium 
stearate, Nutraficient

Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 02.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Nutrition Stress Re.Live  

(tablet/kapsul, №20) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ 
dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə qaydası bəndinin rəyə 

original istifadə üzrə təlimata uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Somnobust Kapsul 2 x 15
Melatonin – 1 mg, L-glycine – 100 mg, Theacrine – 6 mg, Gamma 

aminobutyric acid (GABA) – 50 mg, Passiflora incarnata L. herbal extract – 
300 mg, Magnesium L-threonate – 150 mg

Magnesium stearate (E470b), Hard 
gelatin capsule, Silica dioxide 

Grand Medical 
Poland Sp. z o.o. Polşa 05.03.2020 Müsbət

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

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

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 16.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thymo Spray(boğaz üçün sprey, 24 ml) 
adlı  məhsul   boğaz ağrisi və böğazın irinli iltihabında 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)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 olunm alıdır;

b) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Tribiotik toz 1
Saccharomyces boulardii - 250 mg (7.5 billions CFU), Lactobacillus 

rhamnosus - 35 mg (3.5 billions CFU), Lactobacillus reuteri - 10 mg (100 
millions CFU)

Maltodextrins, Sucralose, Flavor ValueMed Pharma 
SrL İtaliya 04.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tribiotik (toz, saşedə №8) adlı məhsul bağırsaq 

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

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

Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən 

sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 
yazılarının qeyd edilməsi, 

b)"Həkim tərəfindən xüsusi göstəriş olmadıqda", "yenidoğulmuş 
körpələrdə sancılar" yazılarının ləğv edilm əsi,

c)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi,

d)Qablaşma və təlimatda köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adlarının 
qeyd edilməsi zəruridir.

Tromarin Kapsul 3 x 10 Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract 
- 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 

spp.) leaf and flower extract - 100 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Talc, Gelatin KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 27.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tromarin (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim etdiyi tərkiibə dair sənədə əsasən) göstərilsin.

Urbanol Kapsul 3 x 10 Cranberry extract (Vaccinium macrocarpon) - 500 mg, D-Mannose - 400 
mg

Sunflower seed oil, Beeswax White (E 
901), Gelatin (Bovine gelatin), Glycerol 

(E 422), Deionized water, Iron oxide 
(red) (E 172)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Urbano (kapsul, № 30) adlı məhsul sidik yolları xəstəliklərində köməkçi 

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

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

Qeyd:a) "Vaccinium macrocarpon" bitkisinin adı "mərcanı" kimi tərcümə 
olunsun

Urinon-D Kapsul 3 Cranberry extract (Vaccinium macrocarpon) - 500 mg, D-Mannose - 400 
mg

Sunflower seed oil, Beeswax White (E 
901), Gelatin (Bovine gelatin), Glycerol 

(E 422), Deionized water, Iron oxide 
(red) (E 172)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Urinon-D (kapsul, № 30) adlı məhsul sidik yolları xəstəliklərində köməkçi 

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

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

Qeyd:a)Vaccinium macrocarpon bitkisinin adı mərcanı kimi tərcümə 
olunsun



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Urotemp Tablet 2 x 15

Vaccinium macrocarpon fruits juice powder - 300 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf dry extract - 150 mg, Equisteum arvense herb dry extract - 100 
mg, Dried Zea mays silk powder - 150 mg, Urtica dioica leaf dry extract - 

100 mg

Tri calcium phosphate, Magnesium salts 
of fatty acids, Maltodextrin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 16.03.2020 Müsbət

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

sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Urowin / Urovin Şərbət 250 ml

Equisetum arvense herb dry extract - 570 mg, Opuntia ficus indica fruit 
extract - 170 mg, Ortosiphon Stamineus leaf extract - 280 mg, Rhizhome of 
Cynodon Dactylon - 330 mg, Sideritis angustifolia flower extract - 170 mg, 

Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 170 mg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Exotic fruit aroma, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 06.03.2020 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.
Qeyd:a)İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         b)İstifadə üzrə təlimatda “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”; 
“Xəstəlik və ya dərm an istifadəsi zam anı həkim lə m əsləhətləşin”;

         c)Qablaşdırma 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.

Valemag Kapsul 1

Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) - 3 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 
20 mg, Valerian extract (Valeriana officinalis root) - 75 mg, Hawthorn 

extract (Crataegus pinnatifida bunge fruit) 4:1 - 50 mg, Motherwort extract 
(Leonurus cardiaca herb) 4:1 - 50 mg

Rice flour, Gelatin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 16.03.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Valpress Tablet 3 x 10 Valeriana officinalis root dry extract - 250 mg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 100 mg, Magnesium hydroxide - 200 mg, Hypericum perforatum 

herb dry extract - 150 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 19.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Valpress (tablet №30) adlı məhsul MSS-

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

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

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın.
b) "Hypericum perforatum herb extract" ifadəsi "Adi dazı bitkisinin otunun 

ekstraktı" kimi tərcümə olunsun.

VeNatura Dəmir Kapsul 1 Ferrous bisglycinate - 121.43 mg (Iron 17 mg)

Maltodextrin, 
Hydroxypropylmethylcellulose (E464), 
Magnesium stearate (E470b), Silicon 

dioxide (E551) 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.02.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən VeNatura Dəmir (kapsul, №90) adlı məhsul dəmir 
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.
Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Vialor Boğaz üçün 
sprey 50 ml

Propolis hydroglyceric extract - 6 g, Acerola (Malpighia glabra) dry extract - 
0.4 g, Clary sage (Salvia officinalis) essential oil - 0.07 g, Thyme (Thymus 

vulgaris) essential oil - 0.06 g

Purified water, Fructose, Flavour, 
Preservative: potassium sorbate

Pharmalife 
Research S.R.L İtaliya 16.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİALOR(boğaz üçün sprey, 50 ml) adlı  

məhsul agız boşluğu və  boğazın  gigiyenası, müxtəlif mənşəli 
xəstəliklərin profilaktikası ilə müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Viscare Retina toz 1

Taurine – 400 mg, Uridine 5-monophosphate (disodium salt) – 300 mg 
(UMP provided – 264 mg), Ascorbic acid (vitamin C) – 80 mg, Zinc 

gluconate – 69.7 mg (Zinc – 10 mg), Tagetes erecta flower extract – 50 mg 
(lutein provided – 10 mg), Zeaxanthin – 2 mg, D-alpha-tocopheryl acetate 

(vitamin E) – 12 mg, Saffron (Crocus sativus) stigmas extract – 20 mg, 
Cupric sulphate – 2.5 mg (Cupper – 1 mg), Riboflavin (vitamin B2) – 1.4 

mg

Mannitol, Orange flavor, Pineapple 
flavor, Lemon flavor, Citric acid, Silicon 
dioxide, Mint flavor, Sucralose, Steviol 

glycosides

OPKO Health Spain 
S.L.U. İspaniya 18.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Viscare Retina  (toz, saşedə №30) adlı məhsul gözün 

görmə qabilyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Vitabronx Forte Şərbət 120 ml Thymus vulgaris herb liquid extract - 200 mg, Althea officinalis root liquid 
extract - 100 mg, Plantago lanceolata leaf dry extract - 70 mg, Zinc (as 

Zinc gluconate 34.9 mg) - 5 mg

Xanthan gum, Glycerol, Sucralose, 
Sodium citrate, Citric acid, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 24.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitabronx Forte (şərbət 120 ml) adlı məhsul quru və 
bəlğəmli öskürək zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Vitacom Daxilə qəbul 
üçün məhlul

200 ml Retinol - 1000 IU, Thiamine hydrochloride - 1 mg, Riboflavin - 1 mg, 
Niacinamide - 2.5 mg, D-calcium pantothenate - 0.25 mg, Pyridoxine 

hydrochloride - 1 mg, Cyanocobalamin - 1 mcg, Ascorbic acid - 10 mg, 
Cholecalciferol - 100 IU, Tocopherols - 0.75 mg, Folic acid - 100 mcg, Zinc 

sulfate - 1 mg, L-carnitine tartrate - 150 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Blackberry aroma, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 18.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitacom (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: a) Məhsulun buraxılış forması və tərkib rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim  etdiyi tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

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

Vitapex Multivitamin Şərbət 200 ml

Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 16 mg, Vitamin B5 
(Pantothenic acid) - 6 mg, Zinc - 3.75 mcg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl 

acetate) - 3.6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.4 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 1.1 mg, Magnesium - 1 mg, 
Vitamin A (Retinol) - 400 mcg (1333 IU), Folic acid - 150 mcg, Selenium - 

55 mcg, Biotin - 50 mcg,Vitamin K1 - 45 mcg,Vitamin D3  - 6.25 mcg, 
Cyanocobalamine - 2 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Deionize water, Xanthan 

gum, Sucralose, Glycerol, Citric acid

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 19.03.2020 Müsbət

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

Vitaxol Şərbət 75 ml
Vitex agnus castus fruits ext. - 150 mg, Indole-3-carbinol from Brassica 
oleracea var. L. - 200 mg, Green tea, Camellia Sinensis leaves ext. - 70 

mg, Soy isoflavones - 80 mg

Sucralose, Xanthan gum, Glycerol, 
Orange flavor, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium Benzoate, Deionized 

Water

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 11.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaxol(şərbət,  75 ml) adlı  məhsul 

qadınlarda hormonal pozğunluqların müalicəsində  köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

VitEs Tablet 2 x 10 Sodium hydrogen carbonate - 500 mg Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate, Cornstarch Esensa d.o.o Serbiya 02.03.2020 Müsbət

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

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin.

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

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

c) "Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq göstərilsin və istifadə üzrə 
təlimatda verilmiş "əks göstərişlər" bəndi "əlavə təsirləri" bəndi ilə əvəz 

olunsun və "Antasid vasitədir" ifadəsi götürülsün.

Vitmix İmmuno Şərbət 150 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 65 mg Dionized water, Glycerol, Xanthan Gum, 
Sucralose, Sodium Saccharine, 

Rasperry flavor, Citric acid

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 05.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitmix İmmuno (şərbət 150 ml) 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.

Viusid Şərbət 100 ml

Glucosamine sulfate potassium chloride - 2000 mg, Malic acid - 2000 mg, L 
- Arginine - 2000 mg, L - Glycine - 1000 mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra 
L) extract(Glycyrrhzinic Acid - 96.01 mg) - 100 mg, Vitamin C (L - Ascorbic 

acid) - 60 mg, Zinc sulfate - 15 mg, Pantothenic acid (as D-calcium 
pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, 

Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) -  1 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Lemon aroma, Sucralose, Water Catalysis S.L İspaniya 04.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viusid (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
orqanizmin immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun "istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq 
dəyişiklik edilməsi zəruridir

Yodofol Tablet 2 x 30 Potassium iodide (corresponding to 150 mcg iodine) - 200 mcg, Folic acid 
(vitamin B9) - 400 mcg

Lactose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose (Vivapur 102), Silicon acid 

(silica colloidal hydrated, Sipernat 22 S), 
Glucose (dextrose anhydrous), Talc, 

Magnesium stearate

Kendy Ltd Bolqarıstan 05.03.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Yodofol (tablet №60) adlı məhsul fol turşusu və yodun 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatdan "qəbul kursunun müddəti həkim tərəfindən 
müəyyən olunur" ifadəsi götürülsün.

ZincoMax Daxilə qəbul 
üçün məhlul 150 ml Beta - glucan - 150 mg, Selenium - 0.125 mg, Zinc - 25 mg, L - ascorbic 

acid - 90 mg, 

Guar gum, Xanthan gum, Glycerin, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 19.03.2020 Müsbət

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

Qeyd:a)Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə aid 
sənədə uyğun olaraq qeyd edilm əsi, 

b)Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Zinefol Tablet 1 Folic acid - 360 mcg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 2 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, 
Magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri

Türkiyə 03.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zinefol (tablet, №50) adlı məhsul vitamin B6 və fol 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi (beynəlxalq) adları da təqdim olunmalıdır.


	Hesabat

