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

AAKG 7500 Extreme Shot 
(Cherry flavour) məhlul 20 x 25 ml L-arginine alpha- ketoglutarate (AAKG) - 7500 mg

Water, Citric acid, Sucralose, 
Acesulfame K, E 200, 
Flavourings, Carmine

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən AAKG 

7500 Extreme Shot (Cherry flavour) (məhlul 25 ml ampul 
№ 20) 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.

Acerola Chewable 
Tablets With Vitamin C Tablet 1 Acerola fruit powder (Malpighia glabra ) - 420 mg 

(source of vitamin C)

Sucrose (sugar), Fructose, 
Cotton seed oil hydrogenated, 
Corn starch, Calcium stearate, 
Silicon dioxide, Water, Black 
currant powder, Exotic  fruit 
flavor, Sour cherry powder, 
Rose hip peel dry extract, 

Pepper extract 

DR.Dünner AG İsveçrə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acerola 
Chewable Tablets With Vitamin C  (tablet № 60)  (Seriya 

nömrəsi: 0800055; İstehsal tarixi: 01.12.2020; Son 
istifadə tarixi: 01.12.2023)adlı məhsul C vitamininin əlavə 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 

Acidophilus with Bifidus 
Chewable Tablets 

(Blueberry flavour) / 
Acidophilus Bifidus ilə 

Çeynəmə Tabletlər 
(Qaragilə dadı ilə)

Çeynəmə tablet 1
Lactobacillus acidophilus - 22.5 mg, Bifidobacterium 
animalis supsb. lactis - 1.67 mg (providing: 1 billion 

total viable cells)

Sorbitol, 
Fructooligosaccharides, Natural 
flavouring (Blueberry), Beetroot 

juice powder (Beetroot juice 
concentrate, Potato 

maltodextrin, Citric acid), 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Cultech Limited (Holland & 
Barrett International Limited 

üçün)
Birləşmiş Krallıq 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Acidophilus with Bifidus Chewable Tablets (Blueberry 
flavour) / Acidophilus Bifidus ilə Çeynəmə Tabletlər 
(Qaragilə dadı ilə) (Çeynəmə tablet, № 100) (seriya 

nömrəsi: 61013, istehsal tarixi: 01.06.2020, son istifadə 
tarixi: 01.12.2020) 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 

dərman vasitəsi deyil.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen 
carbonate, İnulin, Flavouring, 

Starch, Sweetener sodium 
cyclamate, Sweetener sodium 

saccharin, Colour E110, Colour 
E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline 

Vitamin C (fışıldayan tablet, №20 - seriya nömrəsi: 
L2000009, istehsal tarixi: 04.01.2021, son istifadə tarixi: 
30.06.2023) adlı məhsul C viitaminin əlavə mənbəyi 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.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen 
carbonate, İnulin, Flavouring, 

Starch, Sweetener sodium 
cyclamate, Sweetener sodium 

saccharin, Colour E110, Colour 
E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline 

Vitamin C (fışıldayan tablet, №20 - seriya nömrəsi: 
L2100002, istehsal tarixi: 25.03.2021, son istifadə tarixi: 
25.09.2023) adlı məhsul C viitaminin əlavə mənbəyi 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.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg

Citric acid, Sodium hydrogen 
carbonate, İnulin, Flavouring, 

Starch, Sweetener sodium 
cyclamate, Sweetener sodium 

saccharin, Colour E110, Colour 
E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline 

Vitamin C (fışıldayan tablet, №20 - seriya nömrəsi: 
L2100001, istehsal tarixi: 25.03.2021, son istifadə tarixi: 
25.09.2023) adlı məhsul C viitaminin əlavə mənbəyi kimi 

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

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi dey

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

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

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11013; İstehsal tarixi: 04.03.2021; Son istifadə 

tarixi: 04.09.2023) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

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

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11012; İstehsal tarixi: 04.03.2021; Son istifadə 

tarixi: 04.09.2023) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

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

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

powder, Aspartame, 
Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva 

Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya 
nömrəsi: L11010; İstehsal tarixi: 03.03.2021; Son istifadə 

tarixi: 03.09.2023) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Afden Damcı 15 ml Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə

Fiziki şəxs “Qaracayev Ayxan Məzhir oğlu” tərəfindən 
göndərilmiş 11.02.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq 

bildiririk ki, Türkiyənin “Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket” şirkətinin istehsalı olan Afden (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

keçirilmiş müvafiq ekspertiza aşkar edilmişdir ki,


-Məhsulun istehsalçısına dair GMP və ya HACCP 
sertifikatları təqdim  edilm əyib.


-1 ml məhlulda neçə damcı olduğu qeyd edilməyib.Bu 
səbəbdən BFMQƏ-nin dozasını hesablamaq mümkün 

deyil.


-Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda müalicəvi xarakterlı məlumatlar qeyd 

edilib.Halbuki, BFMQƏ-lər qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan məhsullardır 

və onların heç bir müalicəvi təsiri mövcud deyil. Belə 
reklam xarakterli məlumatlar qeyd edərək, istehlakçını 

çaşdırmaq yol verilməzdir

Afleksin Tablet 6 x 10
Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitin 

sulphate - 400 mg, Methylsulfonylmethane - 375 
mg, Type II Collagen - 40 mg

Microcrystalline cellulose 
(E460), Gum arabic (E414), 

Magnesium stearate (E470b)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Afleksin 

(tablet, № 60) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 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.

Agliocrat® Kapsul 2 x 30

Hawthorn fruit extract (Crataegus) - 50 mg, Garlic 
extract (Allium sativum) (thereof Alliin - 2 mg) -140 

mg, Olive oil - 205 mg, Vitamin B1 (as thiamin 
nitrate)  - 1.1 mg

Soy oil partially hydrogenated, 
Soy lecithin, Besswax, Gelatin, 
Glycerol , Sorbitol, Water, Iron 

oxide red, Iron oxide black 

DR.Dünner AG İsveçrə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Agliocrat®  (kapsul, №60) (seriya nömrəsi: 0800049, 
istehsal tarixi: 13.10.2020, son istifadə tarixi: 13.10.2023) 
adlı məhsul immun və ürək-damar sisteminin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, nümunə üzərində verilməyib.

Alaqanqal Ekstraktı Tablet 1 x 20 Silybum marianum fructus dry extract (including 
flavolignans (silymarin) - 30 mg) - 62.5 mg 

Magnesium stearate or Calcium 
stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silicon 

dioxide

Evalar QSC Rusiya 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alaqanqal 
Ekstraktı (tablet № 20) (seriya nömrəsi: 1038002, istehsal 

tarixi: 12.01.2021, son istifadə tarixi: 12.02.2024) 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.

Alsokar Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml L-carnitine - 800 mg, Stabilized oxygen - 30 mg

Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Glycerine, Deionize 

water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alsokar 

(Daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul metabolik 
prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.



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

Amino Power Liquid (Cola 
flavour) məhlul 1000 ml

Vitamin B6 - 3.1 mg, Taurine - 1250 mg, L-leucine - 
2900 mg, Protein - 51 g Amino acid profile per 100 g 

protein: L-Alanine - 7.7 g, L-Arginine - 7.9 g, L-
Aspartic acid - 6.7 g, L-Cysteine - 0.1 g, L-Glutamic 
acid - 12.6 g, L-Glycine - 19 g, L-Histidine - 0.9 g, L-
Hydroxylysine - 1.1 g, L-Hydroxyproline - 10.5 g, L-
Isoleucine - 1.7 g, L-leucine - 5.6 g, L-Lysine - 3.7 g, 

L-Methionine - 0.7 g, L-Phenylalanine - 2.1 g, L-
Proline - 11 g, L-Serine - 3.5 g, Threonine - 2.2 g, L-
Tryptophan - 0.1 g, L-Tyrosine - 0.6 g, L-Valine - 2.5 

g

Water, Fructose, Citric acid, 
Flavouring (cola), E150c, 

Potassium sorbate, Sodium 
saccharin, Sodium cyclamate, 

Acesulfame K, E471

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino 

Power Liquid (Cola flavour) (məhlul, 1000 ml) 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.

Anabolic Amino 9000 Tablet 1

Anabolic Amino 9000 blend (Whey protein 
hydrolysate, Chicken protein hydrolyzate) – 1232.1 

mg, Beef protein hydrolysate – 782.1 mg (Model 
amino acid profile per 6 tablet: L-Glutamic acid - 
1596 mg,  L-Leucine - 749 mg, L- Aspartic acid - 

928 mg,  L-Lysine - 735 mg, L-Proline - 1026 mg,  L-
Valine - 455 mg,  L-Isoleucine - 388 mg,  L-

Threonine - 491 mg, L-Alanine - 821 mg, L-Serine- 
463 mg,  L-Phenylalanine - 299 mg, L-Thyrosine - 
197 mg, L-Arginine - 607 mg, L-Glycine - 1410 mg, 

L-Methionine - 163 mg, L-Histidine - 150 mg, L-
Cysteine - 121 mg, L-Tryptophan - 81 mg)

Calcium Carbonate, Calcium 
Phosphate, Magnesium salts of 

fatty acids, Silicon dioxide, 
Flavouring

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Anabolic 
Amino 9000 (tablet №300) 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.

Armaviskon Forte 2,3% İnyeksiya üçün məhlul 3 ml

Sodium hyaluronate-20.7-25.3mq/ml (2.3%), sodium 
chloride-8,55mq/ml, sodium hydrogen phosphate 

dihydrate-0,33mq/ml, sodium dihydrogen phosphate 
dihydrate-0,060mq/ml,  water for injections-up to 

1ml

Ayrı qeyd edilməyib OOO "Qroteks" Rusiya 07.05.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Armaviskon Forte 2,3%, 
3ml inyeksiya üçün məhlul, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə" adlı məhsul tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən oynaqdaxili inyeksiya üçün tövsiyə olunan dərman 
vasitəsidir. Bu məhsulun tərkibi ilə eyni olan dərman 
vasitəsi Azərbaycanda dövlət qeydiyyatina alınıb və 

Azərbaycan Respublikasının dövlət reyestrında 
mövcuddur.

Artichoke Apero Daxilə qəbul üçün 
məhlul 500 ml

Artichoke leaves dried extract (Cynara scolymus L.) 
- 0.204 g, Fennel fuits dried extract (Foeniculum 
vulgare Mill.) - 0.066 g, Peppermint leaves dried 

extract (Mentha piperita L.) - 0.046 g

Water, Malt extract, Fructose, 
Glucose, Maltodextrin, Sodium 

benzoate, Citric acid, Mono- 
and diglycerides of fatty acids

DR.Dünner AG İsveçrə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artichoke 
Apero (daxilə qəbul üçün məhlul, 500 ml) (seriya nömrəsi: 

0690044, istehsal tarixi: 31.10.2019, son istifadə tarixi: 
30.10.2022) adlı məhsul qaraciyərin fuksiyasını 

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: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, nümunə üzərində verilməyib.

Askorbin turşusu Evalar 
100 mq Qlükoza ilə Tablet 5 x 12 Ascorbic acid - 100 mg

Corn starch, Maltodextrin, 
Calcium stearate, Silica dioxide 

colloidal, Stearic acid, 
Aromatisator natural "Lemon" 

and "Orange", Glycose

Evalar QSC Rusiya 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlərr və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorbin 

turşusu Evalar 100 mq Qlükoza ilə  (tablet, №60) adlı 
məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Azidof Kapsul 3 x 10 L-methylfolate - 400 mcg
Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Azidof 

(kapsul №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

BCAA 1100 Mega Caps Kapsul 4 x 30
L-leucine - 550.4 mg, L-valine - 275.2 mg, L-

isoleucine - 275.2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.26 mg

Soy lecithin, Citric acid, 
Xanthan gum, Bovine gelatin, 

E171
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 

1100 Mega Caps (kapsul, № 120) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

BCAA Xplode Powder 
(Xplosive cola flavour) toz 500 q

Branched chain amino acids BCAA (L-leucine - 3 g, 
L-valine - 1.5 g, L-isoleucine - 1.5 g) - 6 g, L-

glutamine - 1 g, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.002 g

Acesulfam K, Sucralose, Citric 
acid, Sodium citrate, Gum 

arabic, Calcium phosphate, 
Silicon dioxide, Soy lecithin, 

Flavourings, E 150d

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 
Xplode Powder (Xplosive cola flavour) (toz 500 q) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

BCAA Xplode Powder 
(Xplosive cola flavour) toz 280 q

Branched chain amino acids BCAA (L-leucine - 3 g, 
L-valine - 1.5 g, L-isoleucine - 1.5 g) - 6 g, L-

glutamine - 1 g, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.002 g

Acesulfam K, Sucralose, Citric 
acid, Sodium citrate, Gum 

arabic, Calcium phosphate, 
Silicon dioxide, Soy lecithin, 

Flavourings, E 150d

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 
Xplode Powder (Xplosive cola flavour) (toz 280 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.

Bekol Kapsul 4 x 15

Magnesium oxide (Magnesium 100 mg) - 165.82 
mg, Pyridoxine HCl (Vitamin B6 6 mg) - 7.29 mg, 

Thiamine HCl (Vitamin B1 5 mg) - 6.69 mg, 
Cyanocobalamin (Vitamin B12 3 mcg) - 0.003 mg, 

Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid 400 mcg) - 0.4 
mg

Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Bovine 

gelatin
TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bekol 

(kapsul №60) adlı məhsul bəzi B qrup vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Benax Kapsul 1

Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, 
Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 
Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, 

Crataegus monogyna fruit dry extract - 100 mg

Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Benax 

(kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-in 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.

Bergwacholder Mountain 
Juniper pasta 470 q

Glucose syrup - 40%, Shugar - 35%, Mountain 
Juniper extract (Juniperus communis) - 15% , Water 

- 9.4%, Acidifier (E 330) - ˂ 1%
Ayrıca qeyd edilməyib Oswald Nahrurgsmittel Gmb İsveçrə 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bergwacholder Mountain Juniper (pasta, 470 q) (seriya 
nömrəsi: L3480, istehsal tarixi: 24.12.2020, son istifadə 

tarixi: 30.06.2022) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, nümunə üzərində verilməyib.

Bifidumbakterin
Məhlul hazırlamaq üçün 

toz və ya məsaməli 
kütlə

2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not 
less than 5 x 10⁷ CFU

Saccharose, Sodium citrate, 
Dextran FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BİFİDUMBAKTERİN (flakon, məhlul hazırlamaq üçün toz 
və ya məsaməli kütlə №10) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 
deyil.

Biocura Aronia məhlul 330 ml Organic Black chokeberry juice  - 100 % yoxdur Medicure Naturproducte AG Almaniya 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biocura 
Aronia (məhlul 330 ml) adlı məhsul  orqanizmin metabolik 

proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Bone Baby Şərbət 150 ml

Calcium - 300 mg (Calcium citrate – 1423 mg), 
Magnesium - 150 mg (Magnesium hydroxide – 360 

mg), Zinc - 6 mg (Zinc gluconate – 41.8 mg), 
Vitamin D3 - 3.6 mcg (144 IU) 

Deionized water, Glycerol 
(E422), Sugar, 

Polyvinylpyrrolidone (E1202), 
Microcrystalline cellulose 

(E460), Xanthan gum (E415), 
Macrogol-

glycerolhydroxylstearate 
(E475), Banana flavor 

(1207751), Asatim herbal 
extract

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bone 

Baby (şərbət 150 ml) adlı məhsul kalsium və vitamin D-
nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bonestone Şərbət 150 ml

Calcium - 500 mg (as Calcium carbonate 1250 mg), 
Magnesium - 150 mg (as Magnesium sulphate 

monohydrate 855 mg), Zinc - 4 mg (as Zinc 
sulphate 11 mg), Vitamin D (as Cholecalciferol) -  

400 IU

Deionized water, Fructose, 
Xanthan gum, Glycerol, 

Saccharin, Orange flavour, 
Sodium benzoate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bonestone (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.



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

Borovaya Matka 
qurudulmuş saplaqlar və 

yarpaqlar
Ot Yığıntısı 30 q Orthilia secunda herb - 30 g İstifadə edilməyib Evalar QSC Rusiya 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Borovaya 
Matka qurudulmuş saplaqlar və yarpaqlar (ot yığıntısı , 30 

q № 1) (seriya nömrəsi: 0345092, istehsal tarixi: 
28.01.2021, son istifadə tarixi: 28.01.2024) adlı məhsul 

qadınlarda sidik – cinsiyyət sisteminin funksional 
vəziyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Brainmax Kapsul 2 x 15

L-carnitine (as L-carnitine tartrate) - 100 mg, GABA - 
50 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 60 mg, 

Ginkgo biloba leaves dry extract (18 % 
flavonglycosides, 4 % terpene lactones, 1 ppm 
ginkolic acid) - 80 mg, L-glutamine - 60 mg, L-

glycine - 60 mg, Choline (as Choline dihydrogen 
citrate) - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1 mg, Folic acid (as 
Ptereoylmonoglutamic acid) - 100 mcg

Magnesium salts of fatty acids, 
Microcrystalline cellulose, 

Capsule shell: gelatin, titanium 
dioxide, red iron oxide

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brainmax 

(kapsul № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

Bronkhomax Şərbət 100 ml

Licorice (Glycyrrhiza glabra) root extract - 125 mg, 
Basil (Ocimum basilicum) whole plant extract - 25 
mg, Greater Galangal (Alpinia galanga) rhizome 
extract - 15 mg, Turmeric (Curcuma longa) root 
extract - 15 mg, Long piper (Piper longum) fruit 

extract - 10 mg, Peppermint (Mentha piperita) leaf 
extract - 5 mg, Ginger (Zingiber officinale) rhizome 

extract - 5 mg, Grape seed (Vitis vinifera) extract - 5 
mg, White turmeric (Curcuma zedoria) rhizome 
extract - 5 mg, Black pepper (Piper nigrum) fruit 

extract - 2,5 mg

Deionized water, Sucrose, 
Sorbitol (E 420), Natural Pine 

Honey, Sodium citrate (E 331), 
Citric acid (E 330), Sodium 
benzoate (E 211), Menthol 

flavour 720051, Honey flavour 
1413043

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BRONKHOMAX(şərbət, 100 ml) adlı  məhsul bəlğəmin 
ifrazını yüngülləşdirən vasitə kimi öskürək zamanı tövsiyə 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Calce Dab Kids Şərbət 100 ml Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 31.05.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Qaracayev Ayxan Məzahir oğlu” tərəfindən göndərilmiş 
11.02.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin “Honor İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirket” 
şirkətinin istehsalı olan Calce Dab Kids (şərbət, 100 ml) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı D vitamininin miqdarı  -- 
0.01169 mq/10 ml (0.09 - 0.11 mq/10 ml), 467.65 İU (100 

İU)  olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin 
ekspertizası zamanı 0.1 mq xolekalsiferolun 100 İU 

vitamin D3-ə ekvivalent olması barədə məlumat aşkar 
edilmişdir, lakin məlumdur ki, 0.1 mq xolekalsiferol 4000 

İU vitamin D3-ə ekvivalentdir.


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

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

olunmur. 


Capinorm Tablet 3 x 10

Calium citrate - 800 mg, Zinc sulphate - 5 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg, Magnesium 

sulphate heptahydrate - 150 mg, Vitamin K1 
(Phytomenadione) - 30 mcg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium 

stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Capinorm 

(tablet, №30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Çaytikanı Yağı məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil  - 10 g (carotenoids  no 
less than 56 mg%) Refined vegetable oil Biolit MMC Rusiya 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı 
Yağı (məhlul 100 ml) (Seriya nömrəsi: 001; İstehsal tarixi: 

05.04.2021; Son istifadə tarixi: 05.10.2022)adlı məhsul 
yaraların sağalması, regenerasiya prosesini tezləşdirmək, 

mədənin selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, 
mədə şirəsinin turşuluğunun azaldılması 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. 

Cell Activator / Hüceyrə 
Aktivatoru Kapsul 1

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.47 mg,   
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.37 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.47 mg, L-carnitine - 117 

mg

Vegetable capsule, Purified 
Aloe vera concentrate (ınner 
leaf), Magnesium stearate, 

Pycnogenol, Microcrystalline 
cellulose, Shııtake mushroom 
powder, Grape extract (92% 
polyphenols) and 100 PPM 

trans - resveratrol 

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cell 

Activator / Hüceyrə Aktivatoru (kapsul, № 90) adlı məhsul 
metabolik prossesləri 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: "Bioloji aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsi" yazısı ilə,"ana südü ilə qidalandırma" 

yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilsin.

Chela-Mag B6 Forte Shot daxilə qəbul üçün 
məhlul 20 x 25 ml Magnesium (as Magnesium bisglycinate) - 375 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg

Water, Citric acid, Magnesium 
oxide, Flavouring, Carmines, 

Acesulfame K, E 200, 
Sucralose

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chela-

Mag B6 Forte Shot (məhlul 25 ml x 20) 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.

Chondrowise Tablet 3 x 10
Glucosamine Sulphate 2KCl – 500 mg, Chondroitin 
Sulphate – 400 mg, MSM (Methylsulfonylmethane) 

– 375 mg

Maltodextrin, Microcrystalline 
Cellulose, Croscarmellose 

Sodium, Ethylcellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Glycerine Pheur Vegetable 
Grade, Medium Chain 

Triglycerides, Ammonium 
Hydroxide, Oleic Acid, Sodium 

Alginate, Stearic Acid, Pvp, 
Silicon Dioxide, Vegetable 

Grade Magnesium Stearate, 
Vegetable Grade Stearic Acid

SIA "Primea" Latviya 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Chondrowise(tablet, №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Coeno Q10 Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) - 200 mg

Sunflower seed oil, Bovine 
gelatin, Deionized water, 

Glycerin (E422), Soy lecithin 
(E322), Beeswax white (E901), 

Iron oxide (red), Iron oxide 
(black)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coeno 
Q10 (kapsul № 30) orqanizmdə metabolik prosesləri 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

CoEnzyme Q-10 120 mg Yumşaq gel kapsullar 1 Coenzyme Q10 natural (fermentation derived) - 
123.96 mg (120 mg CoQ10)

Sunflower seed oil, Aerosil 300, 
Modified corn starch, Glycerol 
BP MB, Carrageenan (Seagel 
cap 101), Red iron oxide paste 

28478, Sodium carbonate 
anhydrous

EuroCaps Ltd (Holland & 
Barrett International Limited 

üçün)
Birləşmiş Krallıq 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

CoEnzyme Q-10 120 mg (kapsul № 30) (seriya nömrəsi: 
75137904, istehsal tarixi: 01.01.2020, son istifadə tarixi: 

01.01.2022) orqanizmdə metabolik prosesləri 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.

CoEnzyme Q-10 200 mg Yumşaq gel kapsullar 1 Coenzyme Q10 natural (fermentation derived) - 
206.6 mg (200 mg CoQ10)

Sunflower seed oil, Aerosil 300, 
Modified corn starch, Glycerol 
BP MB, Carrageenan (Seagel 
cap 101), Red iron oxide paste 

28478, Sodium carbonate 
anhydrous

EuroCaps Ltd (Holland & 
Barrett International Limited 

üçün)
Birləşmiş Krallıq 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

CoEnzyme Q-10 200 mg (kapsul № 30) (seriya nömrəsi: 
75138003, istehsal tarixi: 01.01.2020, son istifadə tarixi: 

01.01.2022) orqanizmdə metabolik prosesləri 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.



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

Cognetics Excel Kapsul 1

Choline Bitartrate - 250 mg; Lion’s Mane 
Mushroom(Hericium erinaceus) Powder  – 500 mg; 

Bacopa monnieri Powder - 350 mg; L-Theanine 
HCl– 350 mg; L-Tyrosine – 350 mg; Rhodiola rosea 

Root Powder – 200 mg; Ginkgo biloba Extract  – 
100 mg; N-Acetyl L-Carnitine – 100 mg; Huperzine 

A -  200 mcg.

Methylcellulose (Capsula shell), 
Mint Flavor. Norax Supplements ABŞ 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Cognetics Excel (kapsul,№ 120) adlı məhsul beyin 
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: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin, əks 
halda Ginkgo biloba tərkibli inqredientin dozası BFMQƏ-

lərdə tövsiyə edilən dozanı aşır.


Colidaza Şərbət 150 ml

Matricaria recutita essential oil  - 20 mcg, 
Foeniculum vulgare essential oil - 10 mcg, Mentha 

piperita essential oil - 10 mcg, Lactase - 40 mg, 
Lactobacillus plantarum - 20 mg (eq.to 1 x 10⁹ 

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

1 x 10⁹ **CFU)

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

Purified Water

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colidaza 
(şərbət 150 ml) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Composor 05 Valerian 
complex

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata 
L. aerial part) - 800 mg, Valerian fluid extract 

(Valeriana officinalis L. root) - 638 mg, Hawthorn 
fluid extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering 

tops) - 217 mg, Bitter orange essential oil (Citrus 
aurantium L.branches and leaves) - 6 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Composor 05 Valerian complex(daxilə qəbul üçün məhlul, 
50 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyətini 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.

Damotu ekstraktı Evalar Tablet 2 x 25 Leonurus cardiaca dry extract - 56 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 0.3 mg

Maltodextrin, Calcium stearate 
or Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Sugar
Evalar QSC Rusiya 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu 
ekstraktı Evalar (tablet № 50) (seriya nömrəsi: 0689031, 
istehsal tarixi: 02.11.2020, son istifadə tarixi: 02.11.2023) 

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

vasitəsi deyil.

Damotu Forte Evalar Tablet 2 x 20

Extractum Leonurus cardiaca herb, Extractum 
Leonurus  quinquelobatus herb - 50 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Magnesium 

aspartate - 250 mg

Maltodextrin, Starch, Calcium 
stearate, Croscarmellose 
sodium, Silicon dioxide 

colloidal, Microcrystalline 
cellulose, Polyethylene glycol, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Titanium dioxide, Talc

Evalar QSC Rusiya 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu 

Forte Evalar (tablet № 40) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "Əks göstərişlər" bəndində "hamiləlik və laktasiya 
dövrü" yazısı qeyd edilsin.

Damotu Forte Evalar Tablet 2 x 20
Extractum Leonurus cardiaca - 50 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Magnesium 

aspartate - 250 mg

Maltodextrin, Starch, Calcium 
stearate, Croscarmellose 
sodium, Silicon dioxide 

colloidal, Microcrystalline 
cellulose, Polyethylene glycol, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Titanium dioxide, Talc

Evalar QSC Rusiya 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu 

Forte Evalar (tablet № 40) (seriya nömrəsi: 0390343, 
istehsal tarixi: 11.01.2021, son istifadə tarixi: 11.01.2024) 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd1:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "məhsulun 
tərkibi" bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.
Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "məhsulun 
tərkibi" bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.



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

Degold Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 0.01 mg (400 IU) Sunflower oil Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Degold 

(daxilə qəbul üçün məhlul - damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Deluxevit Tablet 2 x 15

Fish oil powder (Omega-3 - 91 mg, EPA - 46.8 mg, 
DHA - 31.2 mg) - 260 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.6 
mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 18 mg, Vitamin 
B5 (as D-calcium pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 4 mg, Vitamin B8 
(Inositol) - 0.05 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.15 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 0.0025 

mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 0.005 mg, Vitamin E (as d-alpha 
tocopherol acetate) - 15 mg, Calcium carbonate - 
120 mg, Magnesium carbonate - 100 mg, Ferrous 
fumarate - 28 mg, Zinc sulphate monohydrate - 10 
mg, Cupric oxide - 1 mg, Manganese sulphate - 
0.982 mg, Potassium iodide - 0.2 mg, Sodium 

selenate - 0.055 mg

Microcrystalline cellulose, 
Dicalcium phosphate, 

Polyvinylpolypyrrolidone K-30, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluxevit 

(tablet, №30) adlı məhsul yağ turşularının, vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Deprevit Bio Tablet 1

Amylum solani - 100 mg, Saccharum - 97 mg, 
Menthae piperitae folium extract - 70 mg, Hypericum 

perforatum herb extract - 53.65 mg, Melissa 
officinalis herb extract - 50 mg, Faex medicinalis - 
50 mg, Valeriana officinalis root extract - 25 mg, 
Magnesium oxide - 20 mg, Calcium stearate - 15 

mg, Carboxymethylcellulose - 10 mg, Ascorbic acid - 
5 mg, Ferrous sulfate - 3 mg, Zinc oxide - 1.25 mg, 

Vitamin PREMİX (Vitamin A, Vitamin E-acetate, 
Thiamine monohydrate, Riboflavin, Pyridoxine 

hydrochloride, Calcium d-pantothenate, Ascorbic 
acid, Folic acid, Nicotinamide, Vitamin B12) - 0.1 mg

Ayrıca qeyd edilməyib  Farmakom PTF MMC Ukrayna 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deprevit 

Bio (tablet № 30) adlı məhsul  MSS-nin  və 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.

Desol Multivit Şərbət 150 ml

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

mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 266 mcg, Vitamin D (As Cholecalciferol) - 
10 mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 

110 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol, Linseed oil, Tutti-frutti 
flavor, Citric acid, Xanthan gum, 

Tween 80, Sodium benzoate, 
Deionized water

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol 
Multivit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Desol Omega 3 Şərbət 150 ml

Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, 
Vitamin A (as Retinol acetate) - 1.5 mg, Vitamin E 

(as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin D 
(as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 

5 mg

Sugar, Glycerol, Xanthan gum, 
Sodium saccharine, Sodium 
benzoate, Citric acid, BHT, 

Orange flavor, Deionized water

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol 
Omega 3 (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ 

turşuları, vitaminlər 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.

Detenzim Şərbət 150 ml
Carica papaya fruit extract - 600 mg, Foeniculum 
vulgare fruit extract - 85 mg, Bromelain - 25 mg, 

Papain - 25 mg, Protease - 10 mg, Amylase - 10 mg

Oligofructose, Stevia dry 
extract, Purified water, 

Potassium sorbate
Saşera-Med MMC Rusiya 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detenzim 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Disurinorm Kapsul 2 x 15

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit extract - 106.7 
mg, Aesculus hippocastanum dry extract - 166.67 
mg, Cucurbita pepo dry extract - 210 mg, Urtica 

dioica root dry extract - 125 mg

bovine gelatine (capsule shell), 
magnesium stearate

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Disurinorm (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 1480120; 
İstehsal tarixi: 18.09.2020; Son istifadə tarixi: 31.08.2023) 

adlı məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Dracos forte Kapsul 1

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. 
San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.04.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

         İnvest-Plus MMC şirkətinin 03.02.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin 

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

istehsalı olan EXPDRCF-0221 seriyalı Dracos forte 
(kapsul№10) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

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

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.



Duoagnus Kapsul 2 x 15

Agnus castus(Vitex  Agnus castus L.) dried fruits 
powder-150 mg; Indole-3 carbinol extracted from 

Broccoli (Brassica oleracea) leaves- 63 mg; 
Greentea(Camellia sinensis) dried leaves dry 

extract(4:1), (standartized to 38 % of 
Epigallocatechin gallate)- 100 mg; Soybean(Glycine 

max) dried extract, standardized for 40 % 
izoflavones- 30 mg. 

Magnesium salts of fatty acids; 
Capsula shell(gelatine, titanum 

dioxide, red iron oxide).
Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  
Duoagnus (kapsull,№ 30  ) adlı  məhsul qadın 

sağlamlığını qorumaq  məqsədilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün  tövsiyyə olunan 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Efemin-K Kapsul 2 x 15
Vitex agnus castus powder- 320 mg; Soy 

isoflavones- 50 mg; Camellia sinensis leaf extract- 
100 mg.

Granulac 200(Alpha-lactose 
monohydrate) Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Efemin- 

K (kapsul № 30) adlı məhsul qadınlarda hormonal və 
ginekoloji pozğunluqlar zamanı köməkçi vasitə kimitövsiyə 

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

 Belə ki, məhsulun tərkibində  mövcud olan Vitex agnus 
castus extract- dozası(320 mg) BFMQƏ- lərə uyğun deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Elevit® Əmizdirmə Kapsul 2 x 15

Docosahexaenoic acid Omega 3 (DHA) (In the form 
of triglycerides, Incromega DHA 500 TG oil) - 200 

mg, Vitamin A (as retinol - 721 mcg, In form of Beta 
carotene 30% - 14.414 mg) - 2400 IU, Vitamin B1 
(as Thiamine mononitrate - 1.726 mg) - 1.4 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride - 2.432 mg) - 2 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin)(In form of dry 
Vitamin B12 0.1% WS - 2 mg) - 2 mcg, Vitamin C 

(as L-Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) (In form of dry Vitamin D3 100 SD/S 

- 2 mg) - 200 IU (5 mcg), Vitamin E (as alpha-
TE)(As Dl-alpha-tocopheryl acetate - 7.499 mg) - 
7.5 IU (5 mg),Vitamin B5 (as Pantothenic acid)(In 

form of D-pantothenate calcium 85% - 8.953 mg) - 7 
mg, Biotin (D-Biotin) - 35 mcg, Niacin (as 

Nicotinamide) - 17 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Lutein (In 

form of Lutein 20% - 1.250 mg) - 250 mcg, Iodine 
(as Potassium iodate - 0.253 mg) - 150 mcg, Iron 

(as Ferrous fumarate - 27.378 mg) - 9 mg, Selenium 
(as Sodium selenite - 0.077 mg) - 35 mcg, Zinc (as 

Zinc oxide - 11.828 mg) - 9.5 mg, Calcium (as 
Tricalcium phosphate - 352.920 mg) - 120 mg

Soy lecithin, Beeswax yellow, 
Shell (Gelatin, Glycerol, Purified 

water, Iron oxide black, Iron 
oxide red)

BerliMed S.A İspaniya 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elevit® 
Əmizdirmə (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: MA03NCC , 

istehsal tarixi: 09.09.2020, son istifadə tarixi: 09.09.2022) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşusunun, 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.

Elfolat-M Kapsul 2 x 15
Folic acid (as Calcium L-methyl folate) - 400 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.5 mcg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.3 mg

Magnesium salts of fatty acids, 
Potato starch, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin, Titanium 
dioxide

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elfolat-M 
(kapsul №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Endofol Tablet 2 x 15

L-methylfolate (eq. to Vitamin B9 - 354.88 mcg) - 0.4 
mg, Pyridoxal-5-phosphate (eq.to Vitamin B6 - 3.42 
mg) - 5 mg, Methylcobalamine (eq.to Vitamin B12 - 

1 mg) - 1 mg

Sorbitol, Strawberry flavour, 
Sucralose, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.05.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Endofol 

(tablet №30) adlı məhsul bəzi B qrupu vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

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

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 

aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən B 12 vitamini gündəlik istehlak həddini (B12 

vitamini max. 9 mcq) aşır.

Essential Minerals 
Magnesium / Essential 

Minerals Orqanik 
Maqnezium

Kapsul 1

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

Crataegus sanguinea leaves and flowers extract 
(Flavonoids (vitexin-2-rhamnoside and hyperoside) - 

0.45 mg) - 25 mg, Scutellaria baicalensis root dry 
extract (Baicalin - 2.5 mg) - 25 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential 

Minerals Magnesium / Essential Minerals Orqanik 
Maqnezium (kapsul, №60) (Seriya nömrəsi: 03, istehsal 

tarixi: 14.01.2021, son istifadə tarixi: 14.01.2023) adlı 
məhsul maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Euromag B6 Tablet 3 x 10
Magnesium citrate (eq to Magnesium - 100 mg) - 

881.91 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 5 
mg) - 6 mg

Starch, Polyvinylpyrrolidone (E 
1201), Microcrystalline cellulose 

(E 460), Opadry white, 
Croscarmellose sodium ( E 

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

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Euromag 
B6 (tablet, № 30) adlı məhsul maqnezium mineralı və B6 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Exsovin Tablet 2 x 15

Phosphatidylserine 30%/Phosphatidylcholine 20% - 
100 mg, Ginkgo Biloba leaf extract (40:1) - 80 mg, 
Dimethylglycine hydrochloride - 100 mg, Inositol - 
100 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
1,1 mg,  Vitamin B2 (Riboflavin) - 1,4 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1,4 mg, Folic acid 
- 200 mcg, Vitamin B12 (Cyanocoblamin) - 2,5 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline 
cellulose, Sodium 

croscarmellose, Silicium 
dioxide, Vegetable grade 

magnesium stearate

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Exsovin 

(tablet № 30) adlı məhsul mərkəzi və periferik sinir 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Extreme Speed Shot məhlul 20 x 25 ml

Guarana (Paullinia cupana K.) seeds extract – 350 
mg, Taurine - 1000 mg, L-tyrosine - 100 mg, 
Glucuronolactone – 100 mg, Vitamin C (as L-

ascorbic acid) - 80 mg, Niacin (as Nicotinamide) - 
16 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

1.4 mg, Pantothenic acid (as Calcium D-
pantothenate) - 2 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Caffeine anhydrous - 
25 mg

Water, Citric acid, İnvert sugar 
syrup, Flavourings, E 150d, E 

200
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extreme 
Speed Shot  (məhlul 25ml №20) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Febulus toz 30

L-arginine -1000 mg; L-carnitine -900 mg; 
Glutathione -500 mg; Coenzyme Q10 -100 mg; 

Ginseng (Panax ginseng) root dry extract- 300 mg; 
Epimedium (Epimedium sagittatum) radix dry extract- 
300 mg;  Maka (Lepidium meyenii) radix dry extract- 

200 mg; Muira puama radix dry extract - 200 mg; 
Carob(Ceratonia siliqua) seed dry extract -200 mg; 
Vitamin E (as D- alpha-tocopherol acetate)- 40 mg; 

Folic acid - 0,5 mg ; Zinc gluconate- 50 mg 
(equivalent to 7,0 elemental Zn); Sodium selenite-

0,2 mg (equivalent to 0,091 mg elemental Se).

cranberry concentrate, dry 
stevia extract, oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus 
(saşe № 30 ) adlı  məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "paket" sözü "saşe" ilə əvəz 

olunsun.


Febulus toz 1 Saşera-Med MMC Rusiya 04.05.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Fedomax+ daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU Alpha tocopherol, Sunflower 

seed oil
AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fedomax+ (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.

Feroglobin Capsules / 
Feroqlobin Kapsullar Kapsul 2 x 15

Iron (as Ferrous Fumarate - 73 mg) - 24 mg, Zinc 
(as Zinc Sulphate Monohydrate - 33 mg) - 12 mg, 

Copper (as Copper Sulphate dried - 5.6 mg ) - 2 mg, 
Folic acid - 500 mcg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamine (Vitamin B12) triturated - 0.5% - 
1.8 mg) - 9 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride - 6.1 mg) - 5 mg

Non pareil (sugar) seeds, 
Purified talc, Sucrose, Potato 

starch, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Ethyl cellulose, Gelatin

IVC Brunel Healthcare Böyük Britaniya 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Feroglobin Capsules / Feroqlobin Kapsullar (kapsul, 
№30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Ferovit Bio Special Kids Şərbət 150 q
Liposomal iron (iron (III) diphosphate, corn starch, 

sunflower lecithin) - 0,17875 g (including 15,015 mg 
of iron)

Sucrose, Xanthan gum, Banana 
flavor AR 0476, Sodium 
benzoate, Purified water

Pharmaceutical Production 
Company HASCO-LEK S.A. Polşa 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferovit 

Bio Special Kids (şərbət 150 q) adlı məhsul dəmirin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

FerroGold Kapsul 2 x 15
Fe gluconate (eq. to 29 mg iron) - 235 mg, Folic 

acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 
4 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg

Gelatin, Maltodextrin, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

FerroGold (kapsul №30) adlı məhsul dəmir, vitamin B12 
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" bəndi rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin.

Ferrovef Kapsul 1

Ferrous fumarate – 60.85 mg (equivalent to 20 mg 
Iron), Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 40 mg, Zinc 

sulphate (equivalent to 4 mg Zinc) – 10.98 mg, 
Manganese sulphate (equivalent to 1 mg 
Manganese) – 3.08 mg, Copper sulphate 

(equivalent to 0,5 mg Copper) – 1.256 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (equivalent to 0,7 mg 

Pyridoxine) – 0.84 mg, Folic acid – 0.1 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 1.25 mcg

Maltodextrin, Bovine gelatin, 
Magnesium stearate (E 470b), 

Silicon dioxide (E 551)
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferrovef 

(kapsul №60) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Fito 40 Kapsul 3 x 20

Linseed oil - 500 mg, Soy concentrate (thereof 
isoflavones - 30 mg) - 75 mg, Vitamin E (as D-alpha 

tocopherol) - 12 mg alfa-TE, Vitamin B6 (as 
pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin C (as 
Calcium ascorbate)- 40 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate) - 60 mg, Magnesium (as Magnesium 

oxide) - 30 mg, Linseed extract - 5 mg

Soy oil partially hydrogenated, 
Soy lecithin, Besswax, Gelatin, 

Glycerol, Sorbitol, Water, 
Titanium dioxide, Iron oxide 

yellow

DR.Dünner AG İsveçrə 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fito 40 
(kapsul №60) (Seriya nömrəsi: 0900012; İstehsal tarixi: 
16.10.2020; Son istifadə tarixi: 16.10.2023) adlı məhsul  

hormonal balansı tənzimləmək məqsədilə köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Flaxseed  Oil 1000 mg /  
Kətan toxumu yağı 1000 

mq
Yumşaq gel kapsullar 1 plastik flakonda 

50 kapsul Flaxseed oil-1000 mg
capsule shell: bovine gelatine; 

glycerine(Palm kernel oil); 
aqua.

Bee Health Limited (Holland 
and Barrett International Limited 

üçün)
Birləşmiş Krallıq 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

Flaxseed  Oil 1000 mg /  Kətan toxumu yağı 1000 mq 
(yumşaq gel kapsullar, № 60) adlı  məhsul (Seriya 

nömrəsi: 75208801 , istehsal tarixi: 01.03.2020, son 
istifadə tarixi: 01.03.2023)   omega 3,6,9  yağ turşularının 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Təqdim olunan məhsulun nümunəsinin üzərində  
Azərbaycan dilində yazılar mövcud deyildir.

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

Fine Living Pharmanaturals ABŞ 16.05.2021 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:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istehsal və son 
istifadə tarixləri" bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Forever Arctic Sea Kapsul 1
Omega 3 fatty acids - 1305 mg (EPA - 600 mg, DHA 

- 600 mg) (Fish oil, Calamari oil), Oleic acid (from 
Olive oil) - 300 mg

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

alpha-tocopherol
Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea 

(kapsul, №120) (Seriya nömrəsi: 171120B , istehsal tarixi: 
27.09.2020, son istifadə tarixi: 30.09.2024) adlı məhsul 

yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Dosyedə Azərbaycan dilində qablaşma eskizi 
təqdim edildiyi halda, nümunə üzərində Azərbaycan 

dilində məlumat qeyd edilməyib.

Forever Argi+ toz  1(10qr)x30

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, Inc ABŞ 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Argi+ (1 paketin(300 qr) içərisində:toz,paket(10 qr № 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:Ərizəçinin 07.05.2021 il tarixli müraciətinə əsasən 
məhsulun istehsal tarixinin yazılışında  texniki səhv 

olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy 
dəyişdirilmişdir.

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, Inc ABŞ 05.05.2021 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)Təqdim olunan nümunənin üzərində  Azərbaycan 

dilində yazılar m övcud deyildir;

         c)"b" bəndi sonuncu rəydə göstərilsə belə, həmin 
nöqsan yenə də aradan qaldırılm am ışdır.

         d) Ərizəçinin 07.05.2021 il tarixli müraciətinə əsasən 
məhsulun istehsal tarixinin yazılışında  texniki səhv 

olduğu üçün, tarix və nömrə             dəyişdirilməmək şərti 
ilə, rəy dəyişdirilmişdir.



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

Forever Nature-Min / 
Forever Natur-Min Tablet 1

Dicalcium phosphate - 3463.80 mg (Calcium – 1000 
mg, Phosphorus – 772 mg), Magnesium oxide - 
690.96 mg (Magnesium - 400 mg), Natural Sea 
Mineral Deposit - 58.20 mg, Ferrous fumarate - 
56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc sulfate - 41.64 mg 
(Zinc - 15 mg), Manganese gluconate - 18.18 mg 

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

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

(Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, 
Stearic acid, Croscarmellose 

Sodium
Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Nature-Min / Forever Natur-Min (tablet №180, Seriya 
nömrəsi: 111220D , istehsal tarixi: 11.12.2020, son 

istifadə tarixi: 11.12.2024) adlı məhsul mineral maddələrin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Forven Forte Kapsul 3 x 10
Diosmin 90%-200 mg;Aesculus hippocastanum dry 

seed extract-75 mg;Ruscus aculeatus dry root 
extract- 75 mg;Rutin-50 mg.

magnesium stearate(E470b), 
silicon dioxide, capsule shell: 

gelatin, titanium dioxide (E171), 
iron oxide (E172).

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forven 

Forte(kapsul, № 30) adlı  məhsul damar divarlarını 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Friska ben Şərbət 150 ml
Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 

mg, Zinc sulfate - 7.5 mg, Vitamin D3 - 200 IU, 
Vitamin K2 - 10 mcg

Deionized water, Xanthan gum, 
Raspberry flavor, 

Dimethylparaben sodium, 
Trisodium citrate, Sucralose

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Friska 

ben (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Furokan+ daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU Alpha tocopherol, Sunflower 

seed oil
AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

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

Genefill Contour Plus inyeksiya üçün gel 10 ml

Cross-linked hyaluronic acid (Hylan Gel)-20mg/ml, 
Hyaluronic acid(2.5 MDa)-2mg/ml, Sodium 
hydrogen phosphate-0.44mg/ml, Sodium 

dihydrogen phosphate-0.39mg/ml, Sodium chloride-
6.9mg/ml, Water for injection-Ad 1ml, Sodium 

hydroxide-q.s, Hydrochloric acid-q.s

Ayrı qeyd edilməyib BioScience GmbH Almaniya 03.05.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Genefill Contour Plus, 
inyeksiya üçün gel, 10 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada 
bədənin müxtəlif səthlərinin həcminin bərpası və kontur 

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

deyil.

Genu Vida XL inyeksiya üçün gel 3 ml Sodium Hyaluronate EP-30mg, Phosphate buffer 
Saline-q.s. Ayrı qeyd edilməyib Heil Pharma Hindistan 03.05.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Genu Vida XL, 3% 
inyeksiya üçün gel", adlı məhsul oynaqların lubrikasiyasını 

təmin etməklə yüngül və orta dərəcəli osteoartritlərdə 
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Gladiator (strawberry 
cake flavoured bar) Baton 60 q

Protein – 22 g (protein blend (milk protein, 
hydrolysed wheat gluten, 7.8 % soy crisps (soy 

protein)), 25 % white chocolate coating with 
sweetener (sweetener – maltitols; cocoa butter, 

whole milk powder,  emulsifier – lecithins (from soy); 
natural vanilla flavouring), 16.7 % strawberry 

flavoured layer (bulking agent – polydextrose; milk 
fat, skimmed-milk powder, stabiliser – xylitol, salt, 
flavourings, emulsifier – citric acid esters of mono- 
and diglycerides of fatty acids, colour-carmines), 

humectant-glycerol), vegetable oil (soy), skimmed-
yoghurt powder (contains milk), flavourings, 

salt,sweetener-sucralose)

ayrıca göstərilməmişdir Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gladiator 

(strawberry cake flavoured bar) (60 q bar) 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.

Glucosamine Plus Kapsul 4 x 15
Glucosamine sulphate 2 KCL (Glucosamine 396.5 
mg) - 666.77 mg, Chondroitin sulphate - 100 mg, L-

ascorbic acid (Vitamin C 6 mg) - 6.2 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, 

Bovine gelatin, E 171
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Glucosamine Plus (kapsul № 60) adlı məhsul dayaq-
hərəkət sisteminin 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 dərman vasitəsi deyil.



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

Good n Natural Bilberry 
375 mg / Good n Natural 

Qaragilə 375 mq
Tablet 1 plastik flakonda 

100 tablet
Bilberry(Vaccinium myrtillus) fruit 10:1 extract- 37. 5 

mg

Dicalcium phosphate, 
Microcrystalline Cellulose, 
Silicon Dioxide, Beetroot 

Powder, Magnesium Stearate

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Good n 
Natural Bilberry 375 mg / Good n Natural Qaragilə 375 

mq (tablet № 100 ) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
75239501 , istehsal tarixi: 01.04.2020, son istifadə tarixi: 

01.04.2023) antosianların 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:Təqdim olunan məhsulun nümunəsinin üzərində 
Azərbaycan dilində yazılar mövcud deyildir.

Gördəvər-Evalar® / 
Sabelnik-Evalar® Tablet 3 x 20 Rhizomat cum radicubus Camari palustrae of which 

tannins in terms of tannin less than 3% - 387.5 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silicon dioxide

Evalar QSC Rusiya 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gördəvər-

Evalar® / Sabelnik-Evalar® (tablet № 60) (seriya 
nömrəsi: 0234066, istehsal tarixi: 30.12.2020, son istifadə 
tarixi: 30.12.2023) adlı məhsul Oynaqların və onurğanın 
funksional vəziyyətinin normada saxlanmasına kömək 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Grenzi Kapsul 2 x 15

Serratiopeptidase (eq. to 75 000 IU) - 29.6209 mg, 
Nattokinase (eq. to 600 FU) - 26.23 mg, 

Standardized Pineapple (Ananas comosus) stems 
extract for 47.32 GDU Bromelain - 57.015 mg, 

Standardized Papaya (Carica papaya) latex extract 
for 7003 IU Papain - 70.028 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Capsule shell: Gelatin, Red iron 

oxide, Titanium dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Grenzi 
(kapsul № 30) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

GutenVit Şərbət 150 ml

Beta glucan - 50 mg, Vitamin A (as Retinyl 
palmitate) - 400 mcg, Vitamin B1 ( as Thiamin 

hydrochloride) - 0.8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5-
phosphate) - 0.9 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 
10 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 4 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 
mg, Vitamin B7 (as D-biotin) - 15 mcg, Vitamin B9 
(as Ptereoilmonoglutamic acid) - 300 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 1.5 mcg, Vitamin C (as 

L-ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as DL-apha-

tocopherol acetate) - 8 mg, Vitamin K (as 
Phylloquinone) - 20 mcg, Zinc (as Zinc sulfate) - 5 

mg, Iodine (as Potassium iodate) - 75 mcg, 
Chromium (as Chromium III chloride) - 80 mcg, 

Manganese (as Manganese sulfate monohydrate) - 
1 mg, Molybdenum (as Sodium molybdate) - 75 
mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 45 mcg 

Deionized water, Sugar, 
Glycerol, Polysorbat-80, Citric 
acid, Orange flavor, Xanthan 

gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Lemon 

flavor

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GutenVit 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Hardline Nutrition BCAA 
Matrix 4:1:1 Tropical Fruit 

Flavored
toz 630 q

Vitamin B6 - 14 mg, Vitamin A - 200 mcg, BCAA 
Matrix blend (BCAA 4:1:1 - 5000 mg, L-Glutamine - 
5000 mg, Taurine - 5000 mg, Whey hydrolysate - 

3000 mg, L-Arginine Alpha Ketoglutarate - 2000 mg) 
- 20 g

Citric acid, Malic acid, Tropical 
fruit flavors, Sucralose, 

Acesulfame K, Silicon dioxide
Kavi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.05.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hardline 
Nutrition BCAA Matrix 4:1:1 Tropical Fruit Flavored (toz, 
630 q) adlı məhsul fiziki fəaliyyət zamanı amin turşuların 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

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

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 

aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən B 6 vitamini gündəlik istehlak həddini (B6 vitamini 

max. 6 mq) aşır.Həmçinin, Avropa Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyinin (EFSA) məqalələrinə əsasən Taurin amin 

turşusu gündəlik istehlak həddini aşır.



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

Hardline Nutrition 
ProGainer Chocolate 

Flavored
toz 3000 q

Vitamin C - 60 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 
1.6 mg, Vitamin B3 - 18 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Folic 
acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Calcium - 600 
mg, Phosphorus - 233 mg, Zinc - 7.5 mg, Creatine 
monohydrate - 2500 mg, Amino acid profile from 

protein complex (unfiltered whey protein, vegetable 
protein) - Alanin - 1633 mg, Arginine - 2030 mg, 

Aspartic acid - 4108 mg, Cysteine - 529 mg, 
Glutamic acid - 6009 mg, Glutamine - 1000 mg, 

Glycine - 1127 mg, Histidine - 857 mg, Isoleucine - 
1763 mg, Leucine - 3225 mg, Lysine - 2669 mg, 
Methionine - 653 mg. Phenylalanine - 1601 mg, 

Proline - 1878 mg, Serine - 1945 mg,Taurine - 1000 
mg, Threonine - 1940 mg, Tryptophan - 566 mg, 

Tyrosine - 1296 mg, Valine - 1972 mg

Maltodextrin, Dextrose, Fat 
reduced cacao powder, 

Chocolate flavor 
Kavi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hardline 
Nutrition ProGainer Chocolate Flavored (toz, 3000 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.

Hardline Nutrition Thermo 
L-Karnitin Green Apple 

Flavored
məhlul 1000 ml L-carnitine - 666.6 mg, Caffeine - 33.3 mg

Filtrated water, Acidity 
regulators (phosphoric acid, 

malic acid, citric acid), 
Preservatives (sodium 

benzoate, potassium sorbate), 
Flavor (green apple), 

Sweeteners (Acesulfame K, 
Sucralose, Sodium saccharin)

Kavi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hardline 

Nutrition Thermo L-Karnitin Green Apple Flavored 
(məhlul, 1000 ml) adlı məhsul idmançılar üçün qida 

rasionunu L-karnitinlə 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.
Qeyd: Məhsul gündəlik 10 ml tövsiyə olunmalı və 

qablaşma üzərindəki məlumat ona uyğunlaşmalıdır.

Hardline Nutrition Whey 3 
Matrix Chocolate 

Flavored
toz 2300 q

Vitamin B6 - 4.7 mg, Creatine monohydrate - 6.8 g, 
Amino acid profile from Whey 3 matrix proteins 

(Unfiltrated whey protein concentrate, isolate and 
hydrolysate) - Alanin - 4454 mg, Arginine - 2939 mg, 

Aspartic acid - 11330 mg, Cysteine - 2107 mg, 
Glutamic acid - 14241 mg, Glycine - 1848 mg, 

Histidine - 2218 mg, Isoleucine - 5924 mg, Leucine - 
10720 mg, Lysine - 9084 mg, Methionine - 2172 mg. 
Phenylalanine - 3290 mg, Proline - 5804 mg, Serine - 
5767 mg, Threonine - 7800 mg, Tryptophan - 1663 

mg, Tyrosine - 3013 mg, Valine - 5628 mg

Fat reduced cacao powder, 
Chocolate flavor, Sucralose, 

Acesulfame K
Kavi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hardline 
Nutrition Whey 3 Matrix Chocolate Flavored (toz, 2300 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.

Helmizin-P Şərbət 100 ml

Chirata (Gentiana Chirata plant extract) - 20 mg, 
Cucurbita Pepo seed Extract - 50 mg, Teucrium 
M.V. (plant extract) - 30 mg, Allium Sativum bulb 
Extract - 30 mg, Atista Radix root extract - 20 mg, 

Vernonia amygdalina flower extract - 30 mg, 
Rhamnus Frangula (dry roots powder) - 30 mg, 

Clerodendron leaf extract - 50 mg, Mentha Piperita 
(plant dry extract) - 20 mg, Tanacetum Vulgare leaf 

extract - 30 mg

Purified Water, Flavoured 
Syrup Base, Sugar, Citric Acid, 

Canthan gum
Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

HELMİZİN (şərbət, 100 ml) adlı  məhsul  qurd invaziyaları 
zamanı  qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

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

vasitəsi deyil.

HepaGold Tablet 30

Ademetionine– 100 mg, L – Glutathione – 200 mg, 
Silymarin -100 mg, Alpha lipoic acid – 200 mg, 

Artichoke (Cynara scolymus L leaf extract) – 100 
mg

Microcyristalline  cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide. 

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 06.05.2021 Müsbət

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

funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Herba İmmun Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Beta-glucan - 150 mg, Vitamin E - 30 mg, Selenium - 
125 mcg, Zinc sulphate - 20 mg(eqv. to 8.08 mg 

Zn), Vitamin C - 60 mg

Riboflavin, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Glycerin(vegetable based), 
Deionized water, Xanthan gum, 

Guar gum 5500

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herba 
İmmun(daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı  məhsul 
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Hermosa Hard Type inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked hyaluronic acid 2.4%, Water 96.145%, 
Lidocaine Hydrochloride monohydrate 0.3%, 
Sodium chloride 0.848%, Disodium hydrogen 
phosphate dodecahydrate 0.282%, Potassium 

dihydrogen phosphate 0.025%

Ayrı qeyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 06.05.2021 Müsbət

       Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hermosa Hard Type, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml", adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



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

Hermosa Mild Type inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked hyaluronic acid 2.4%, Water 96.145%, 
Lidocaine Hydrochloride monohydrate 0.3%, 
Sodium chloride 0.848%, Disodium hydrogen 
phosphate dodecahydrate 0.282%, Potassium 

dihydrogen phosphate 0.025%

Ayrı qeyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 06.05.2021 Müsbət

            Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hermosa Mild 
Type, inyeksiya üçün gel, 1.0 ml x 2", adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hermosa Shine Premium 
Family inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked hyaluronic acid 1.2%, Water 97.3307%, 
Lidocaine Hydrochloride monohydrate 0.3%, 

Sodium chloride 0.8582%, Disodium hydrogen 
phosphate dodecahydrate 0.2855%, Potassium 

dihydrogen phosphate 0.0256%

Ayrı qeyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 06.05.2021 Müsbət

     Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hermosa Shine 
Premium Family, inyeksiya üçün gel, 2x1.1 ml", adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hermosa Soft Type inyeksiya üçün gel 1 ml

Crosslinked hyaluronic acid 2.4%, Water 96.145%, 
Lidocaine Hydrochloride monohydrate 0.3%, 
Sodium chloride 0.848%, Disodium hydrogen 
phosphate dodecahydrate 0.282%, Potassium 

dihydrogen phosphate 0.025%

Ayrı qeyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 06.05.2021 Müsbət

                 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hermosa Soft 
Type, inyeksiya üçün gel, 1.0 ml x 2", adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

High Strength 
Glucosamine & 

Chondroitin Complex
Tablet 1

Glucosamine sulphate 2 KCl - 500 mg, 
Methylsulfonylmethane - 133.33 mg, Chondroitin 

sulphate - 100 mg, Hydrolysed collagen - 100 mg, 
Citrus sinensis extract (supplying 35% citrus 

bioflavonoids) - 100 mg, Silica - 16 mg, Ginger 20:1 
extract (from 100 mg Zingiber officinalis root) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Hydroxypropylcellulose, 
Glycerin, Magnesium stearate

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən High 

Strength Glucosamine & Chondroitin Complex  (tablet № 
30) (seriya nömrəsi: 75264301, istehsal tarixi: 

01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul 
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.

HYAcorp Face inyeksiya üçün gel 1 ml
Cross-linked hyaluronic acid sodium salt-20.0mg, 

Hyaluronic acid sodium salt-2.0mg, Sodium chloride 
6.9mg, Phosphate buffered saline, ph 7q.s.-q.s.

Ayrı qeyd edilməyib BioScience GmbH Almaniya 03.05.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Face, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

həcminin və konturunun bərpası üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

İmmun Fit Daxilə qəbul üçün 
məhlul 500 ml

İnfusion herbel extract (Water, Salvia, Thymus, 
Purple coneflower ) - 73.267 g, Sugar - 12, 909 g, 

Bee honey - 11.544 g, Pear juice concentrate - 
9.620 g, Elderberry juice concentrate - 1.924 g, 

Manuka honey - 1.924 g, Raspberry fruit powder - 
0.385 g, Ascorbic acid - 0.729 g, Lemon juice 

concentrate - 0.539 g, Citric acid - 0.404 g, Camu 
camu - 0.312 g, Elderflower extract - 0.192 g, Zinc 
gluconate - 0.168 g, Rose hip juice extract - 0.089 
g, Acerola fruit powder - 0.012 g, Aroma - 0.08 g

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Mono and diglycerides of fatty 

acids
DR.Dünner AG İsveçrə 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun Fit 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 500 ml) (seriya nömrəsi: 
0690050, istehsal tarixi: 17.10.2019, son istifadə tarixi: 

16.10.2022) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 
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: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, nümunə üzərində verilməyib.

İmmunitex Tablet 2 x 15

Beta - carotene pdr. std.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 mg) - 31 mg, Vitamin C - 50 
mg, Echinacea root (Echinacea angustifolia DC.) 

d.e.std. 0.6% as echinacosides - 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 S.R.L. İtaliya 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İmmunitex (tablet, №30) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə  tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

İmunovel Tablet 3 x 15

Beta-glucan - 250 mg, Echinacea angustifolia root 
extract - 100 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopherol 
acetate) - 50 mg, Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 120 

mg, Zinc (as Zinc gluconate - 173 mg) - 25 mg, 
Selenium (L-Selenomethionine - 375 mcg) - 150 

mcg

Microcrystalline cellulose, Gum 
arabic, Magnesium stearate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunovel 

(tablet, №45) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə  tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

İmuvir Şərbət 150 ml

Beta-Glucan 1.3/1.6 - 120 mg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 100 mg, Zinc sulfate - 20 mg, Selenium 

(Sodium selenite - 0.023 mg) - 10 mcg, L-Arginine - 
100 mg

Glycerol, Sugar, Orange flavor, 
Potassium sorbate, Deionized 

water

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmuvir 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə aid sənədə əsasən) qeyd edilsin.



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

İnamiton plus Kapsul 3 x 10

Lecithin - 20 mg, Phosphatidylcholine - 4 mg, 
Phosphatidylserine - 3 mg, 

Phosphatidylethanolamine - 4.2 mg, 
Phosphatidylinositol - 1.2 mg, Bacopa monnieri leaf 
extract - 50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 100 mg, 

Coenzyme Q10 - 6 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 24.05.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnamiton 

(kapsul № 30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan vasitə olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, məhsulun tərkibində olan Ginkgo biloba  bitkisinin 
dozası BFMQƏ- lərdə  tövsiyə olunan miqdarı (30-80 mg) 

aşır.

Juni-C sorma tablet 1 Acidum ascorbicum - 200 mg, Sodium ascorbate - 
112.5 mg

Xylitol, Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Colloidal silicon dioxide, Beta-

carotene, Citrus reticulata 
aroma

Dr.Müller Pharma s.r.o Çex respublikası 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Juni-C 
(sorma tablet, № 45) (Seriya nömrəsi: 0203 , istehsal 
tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 01.02.2024) adlı 

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

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

vasitəsi deyil.

Kalmapol Şərbət 120 ml

Glycine - 75 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 
50 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 20 mg, 
Tilia cordata flower dry extract - 20 mg, Lavandula 
angustifolia flower dry extract - 20 mg, Crataegus 

Monogyna fruit dry extract - 20 mg

Deionized water, Citric acid 
monohydrate, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Raspberry flavor, Xanthan gum, 

Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalmapol 

(şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Kartil-MS Super Forte Kapsul 3 x 10

Glucosamine sulphate potassium chloride - 350 mg, 
Chondroitin sulphate sodium - 150 mg, Essential 

phospholipids - 100 mg, Vitamin C - 2 mg, Vitamin E 
- 50 IU, Methyl sulfonyl methane - 125 mg

Talcum, Magnesium aluminum 
silicate hydrate, Butylated 
hydroxy toluene, Sodium 

benzoate

Nabros Pharma Pvt. Ltd Hindistan 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kartil - 
MS Super Forte  (kapsul  N 30)  adlı məhsul sümük və 
qığırdaq toxumasının sağlamlığını qorumaq 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.

Laminariya Tablet 4 x 25 Laminaria japonica Aresh, Laminaria saccharina 
(dried and crushed leaves) - 166 mg

Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Potato starch, 

Silicon dioxide, Calcium 
stearate

Evalar QSC Rusiya 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Laminariya (tablet № 100) (seriya nömrəsi: 0189064, 
istehsal tarixi: 26.10.2020, son istifadə tarixi: 26.10.2023) 

adlı məhsul yod mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Laryn Family Mix Tablet 3 x 12

Honey -Propolis - Lemon composition - Bee gum 
(Propolis) - 15 mg, Mint - Menthol composition: Mint 
oil - 7 mg, Orange - Vitamin C composition: Vitamin 

C - 60 mg

Honey - Propolis - Lemon 
composition: Sorbitol, Menthol 
flavour, Magnesium stearate, 
Lemon flavour, Honey flavour, 
Tartrazine, Sucralose.Mint - 

Menthol composition: Sorbitol, 
Menthol flavour, Magnesium 

stearate, Mint flavour, Colorant 
Green S, Sucralose. Orange - 

Vitamin C composition: Sorbitol, 
Menthol flavour, Magnesium 

stearate, Orange flavour, 
Sunset Yellow FCF, Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laryn 

Family Mix (tablet №36) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

L-Carnitine 3000 Extreme 
Shot məhlul 20 x 25 ml L- Carnitine - 750 mg, Pyridoxine hydrochloride - 

0.85 mg

Citric acid, Sucralose, 
Acesulfame K, Flavourings, 

E200, Carotenes, Water
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-

Carnitine 3000 Extreme Shot  (məhlul 25 ml №20) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 



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

Leberschutz Ultra Plus 
Vitamin E Kapsul 3 x 20 Milk thistle fruit extract (Silybum marianum) - 250 

mg, Vitamin E - 12 mg alfa-TE

Soy bean oil refined, Soy bean 
oil partially hydrogenated, Soy 
lecithin İP, Beeswax, Gelatine, 

Glycerol, Sorbitol, Water, 
Titanium dioxide, Carmine red, 

Iron oxide black

DR.Dünner AG İsveçrə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Leberschutz Ultra Plus Vitamin E (kapsul № 60) (Seriya 
nömrəsi: 0400081; İstehsal tarixi: 17.06.2020; Son 
istifadə tarixi: 17.06.2023)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. 

Legaston Plus Tablet 3 x 10

Cynara scolumus leaf dry extract - 200 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 150 mg, Glycine max 
seed dry extract-150 mg, Helichrysum arenarium 

flower dry extract - 50 mg, Tocopherol (Vitamin E) - 
7.5 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate(TCP), Magnesium 

stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Legaston 

Plus (tablet, №30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliiyətini 
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.

Magnesium+B6 Shots 
Orange / Magnesium+B6 

Shots Portağal 

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 25 ml x 20

Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 5.6 mg, 
Magnesium (as magnesium lactate and magnesium 

citrate) – 1040 mg

Fructose, Water, Flavour, Citric 
acid, Potassium sorbate, 
Orange juice concentrate, 

Sucralose

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Magnesium+B6 Shots Orange / Magnesium+B6 Shots 
Portağal  (məhlul 25 ml x 20 - seriya nömrəsi: L04, 

istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi: 01.02.2023) 
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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, nümunə üzərində verilməyib.

Magnimax Kapsul 1

Magnesium bisglycinate (eq.to Magnesium - 70.5 
mg) - 500 mg, Magnesium citrate (eq.to Magnesium - 

21.97 mg) - 193.75 mg, Pyridoxal-5 Phosphate 
(eq.to Vitamin B6 - 2.5 mg) - 3.65 mg

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Pharma Rosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 

Ltd. Şti. 
Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Magnimax (kapsul №60) adlı məhsul maqnezium mineralı 
və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istehsalçının 
ünvanı" bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Makay məhlul 30 ml Vitamin D3 - 400 IU Sunflower oil

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. 
San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Makay 
(məhlul 30 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Maksinit Forte Kapsul 2 x 15

Serratiopeptidase (eq. to 57882 IU) - 22.86 mg, 
Nattokinase (eq. to 572 FU) - 25 mg, Essential 

phospholipids - 50 mg, Trypsin (eq. to 2383 IU) - 
10.5 mg, Chymotrypsin (eq. to 56.91 IU) - 2.1 mg

Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Capsule shell: Red 
iron oxide, Titanium dioxide, 

Gelatin

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maksinit 

Forte (kapsul № 30) adlı məhsul həzm sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Maximum Strength Triple 
Omega 3-6-9 Yumşaq gel kapsullar 1

Fish oil (EPA 36%, DHA 24%) - 1040 mg, Flaxseed 
oil (55% Alpha linolenic acid) - 982 mg, Borage oil 

(18.5 % Gamma linoleic acid) - 1210.4 mg - 
Providing unsaturated fatty acids: Eicosapentaeonic 

acid - 360 mg, Docosahexaeonic acid - 250 mg, 
Alpha linoleic acid - 540 mg, Gamma linoleic acid - 

230 mg, Linoleic acid - 530 mg, Oleic acid - 300 mg, 
D-alpha tocopherol - 51.6 mg (providing 15 IU/10 

mg Vitamin E)

Gelatine (bovine), Glycerine, 
Purified water

Sirio Pharma Co. Ltd (Holland & 
Barrett International Limited 

üçün)
Çin Xalq Respublikası 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maximum 

Strength Triple Omega 3-6-9 (kapsul, № 120) (seriya 
nömrəsi: 75154907, istehsal tarixi: 01.12.2019, son 

istifadə tarixi: 01.12.2022) adlı məhsul omeqa 3-6-9 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.
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Mega Mass 4000 
(Chocolate flavour) toz 3 kq

Vitamin E - 4 mg, Ascorbic acid - 27 mg, Thiamin - 
0.37 mg, Riboflavin - 0.5 mg, Niacin - 5.3 mg, 

Vitamin B6 - 0.5 mg, Folic acid - 66.7 mcg, 
Pantothenic acid - 2 mg, Iron - 5.1 mg, Zinc - 3.3 

mg, Iodine - 50 mcg, Creatine monohydrate 
(Creatine - 2000 mg) - 2267 mg.Amino acids: L-

Alanine - 3.2 g, L-Arginine - 3.5 g, L-Aspartic acid - 
7.5 g, L-Cysteine - 1.2 g, L-Glutamic acid - 22.2 g, L-
Glycine - 1.8 g, L-Histidine - 2.4 g, L-Isoleucine - 5 

g, L-Leucine - 8.8 g, L-Lysine - 7.7 g, L-Methionine - 
2.5 g, L-Phenylalanine - 4.4 g, L-Proline - 8.4 g, L-

Serine - 5.1 g, L-Threonine - 4.4 g, L-Tryptophane - 
1.3 g, L-Tyrosine - 4.7 g, L-Valine - 5.9 g

 Maize maltodextrin, Native 
wheat starch, Oat flour, Native 

potato starch, Milk protein 
isolate, Whey protein 

concentrate, Dried egg albumin, 
Low fat Cocoa powder, Medium 

chain triglycerides (Palm oil), 
Acesulfame K, Sucralose, 

Steviol glycosides, Guar gum, 
Silicon dioxide

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega 
Mass 4000 (Chocolate flavour) (toz 3 kq) adlı məhsul 

idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Megaller Daxilə qəbul üçün 
məhlul 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 19.05.2021 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 dərman vasitəsi deyil.

Megvitab Tablet 6 x 10
Magnesium citrate - 400 mg, Vitamin B6 (as 

pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B12 - 2.5 
mcg

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

Maltodextrin

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megvitab 
(tablet, №60) adlı məhsul maqnezium mineralının, B6 və 

B12 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Melasprey oral sprey 10 ml Glycin- 50 mg; Passiflora caerula L. leaf and stem 
extract- 40 mg; Melatonin- 1 mg

Distilled water, Citrus aurantium 
Extract, Potassium Sorbate, 

Glycerin, Orance Flavor, 
Sucralose

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Melasprey(oral sprey, 10 ml) adlı  məhsul yuxusuzluq 
zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

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

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

Melaz Kapsul 3 x 10
Valeriana officinalis root extract 4:1 - 20 mg, Melissa 

officinalis leaves extract - 10 mg, Mentha piperita 
leaves extract - 10 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 
460), Magnesium stearate (E 

470 b), Silicon dioxide (E 551), 
Capsule (Gelatin, Titanium 
dioxide (E 171), Iron oxide 

(E172))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaz 
(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 150032, istehsal tarixi: 
01.03.2021, son istifadə tarixi: 31.03.2024) adlı məhsul 

yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

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

Lactose, Sodium methyl 
paraben, Sodium propyl 

paraben, Magnesium aluminum 
silicate hydrate, Talcum

Nabros Pharma Pvt. Ltd Hindistan 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memori 

Şarp (kapsul № 30) adlı məhsul beyin qan dövranını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici 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.

Mericar Şərbət 150 ml

L-carnitine HCl - 800 mg, L-lysine HCl - 300 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 4 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg

Deionized water, Fructose, 
Propylene glycol, Glycerin, 

Guar gum, Strawberry flavor, 
Potassium sorbate, Disodium 

EDTA

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mericar 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul orqanizmin ümumi 
müqavimətini artırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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



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

Mustang Kapsul 1

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. 
San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 31.05.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


      Nağıyev İsmayıl Fəxrəddin oğlu tərəfindən 05.04.2020-
ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

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

şirkətinin istehsalı olan Mustang (kapsul №10) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

kapsulun xarici görünüşü  şəffaf, iki hissəli kapsul; tərkibi: 
qəhvəyi rəngli, bitki hissəciklərdən ibarət toz  olsa da NS-

ə əsasən uyğun deyil (NS-də kapsulun rəngi qəhvəyi 
göstərilib). Bundan başqa, məhsulun tərkibində Sildenafil -

- aşkar olunub (105.30 mg/kaps) və bu maddənin 
BFMQƏ-lərin tərkibində istifadəsi qadağandır.

      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.


Nature's Garden 
Artichoke Extract 350 mg 
/ Nature's Garden Artişok 

Ekstraktı 350 mq

Kapsul 1 plastik flakonda 
50 kapsul 

Articholke (Cynara scolymus) leaf and flower extract- 
350 mg

Dicalcium phosphate, 
Maltodextrin, Silica, Magnesium 

stearate, capsule shell: 
hidroxipropylmethylcellulose

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nature's 

Garden Artichoke Extract 350 mg / Nature's Garden 
Artişok Ekstraktı 350 mq(kapsul, № 50 ) adlı məhsul 

(Seriya nömrəsi: 75166505 , istehsal tarixi: 01.02.2020, 
son istifadə tarixi: 01.02.2023)  həzm prosesini, qaraciyər 

və öd yollarının 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:Təqdim olunan məhsulun nümunəsinin üzərində  
Azərbaycan dilində yazılar mövcud deyildir.

NBL Probiotic Gold toz 2 x 10

Fructooligosaccharide (Fibre, 90%) - 562.5 mg, 
Polydextrose (Fibre, 74%) - 400.325 mg, L-ascorbic 
acid (Vitamin C 100%) - 75 mg, Vitamin E (DL-alpha-

tocopheryl acetate) - 7.5 mg α-TE, Streptococcus 
thermophilus - 8.2 x 10⁸ CFU, Lactobacillus 
acidophilus - 4.3 x 10⁸ CFU, Lactobacillus 

rhamnosus - 4.3 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum 
- 4.3 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum - 4.3 x 10⁸ 

CFU, Dry Vitamin A - 600.6 mcg RE, Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6, 82%) - 1.9844 mg, 

Thiamine hydrochloride (Vitamin B1,78%) - 1.404 
mg, Riboflavin (Vitamin B2, 100%) - 1.6 mg

Lactulose, Orange taste 
powder, Orange flavour, Milk 
flavour, Magnesium salts of 

fatty acids, Soy

Cell Biotech Co.Ltd. Cənubi Koreya 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL 

Probiotic Gold (saşe, №20) (Seriya nömrəsi: AZTN01101, 
istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 31.01.2023) 
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 

tənzimləmək və immun sistemini möhkəmləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Nefrobest Kapsul 3 x 10

Lovage(Levisticum officinale) radix dry extract(4:1)  - 
35 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) leaves 
dry extract(5% Rosemary acid)  - 35 mg, Common 
centaury (Centaurium erythraea ) aerial parts dry 

extract  - 35 mg, Potassium citrate – 30 mg, Sodium 
citrate - 30 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 08.05.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nefrobest (kapsul №30) 
adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 

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

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

deyil

NefroGold Şərbət 150 ml 

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 
400 mg, Corn silk (Zea mays) silk dry extract - 400 
mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 100 
mg, Orthosiphon stamineus leaf dry extract - 100 
mg, Lespedaza capitata herb dry extract - 30 mg, 

Magnesium citrate - 30 mg, Star anise (Illicium 
verum) fruit dry extract - 5 mg

Deionized water, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose, Orange 
flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

NefroGold (şərbət 150 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.



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

Nemoir-F Kapsul, dilaltı tablet 4 x 15

Capsule composition: Ferrum (II) Bisglycinate (eq.to 
elemental Ferrum - 40 mg) - 222.22 mg, Ascorbic 

acid (Vitamin C) - 85 mg.Tablet composition: 
Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 2.6 mcg

Capsule 
composition:Microcrystalline 

cellulose, Magnesium stearate, 
Capsule shell (Red ıron oxide, 

Titanium dioxide, Gelatin)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoir-F 

(kapsul, dilaltı tablet №60) adlı məhsul dəmir və B12 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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



Nemoir-K Şərbət 150 ml AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.05.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Nəzirməmməd Kazımov İzzət oğlu” tərəfindən 
göndərilmiş 18.03.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Nemoir-K 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı C vitamininin miqdarı  

6.637 mq (30.0 mq), 22.12% olaraq aşkar edilmişdir. 
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 

Neo Entelakt məhlul 200 ml Fraxinus Ornus Extract – 5 mg, Lactulose liquid - 
3000 mg

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

Purified water.

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo 
Entelakt (məhlul 200 ml) (Seriya nömrəsi: 7850221; 

İstehsal tarixi: 01.02.2021; Son istifadə tarixi: 01.02.2024) 
adlı məhsul  bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq 

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

vasitəsi deyil.

Nerotek Tablet 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə

Nevron Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Californian Poppy (Eschscholzia californica) flower 
extract - 5 mg, Passionflower (Passiflora incarnata) 

flower extract - 5 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 5 mg, Potassium phosphate - 0.10 mg

Deionized water, Fructose, 
Propylene glycol, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, 
Strawberry flavour

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevron 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun yararlılıq müddəti düzgün qeyd 

edilsin.

Neyrosetin Kapsul 3 x 10

GABA - 150 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 
mg, Glycine - 50 mg, Magnesium citrate - 50 mg( 

Magnesium 16%), 5HTP (5-Hydroxytryptophan) - 25 
mg

Microcrystalline cellulose( E 
460(i)), Magnesium stearate(E 

470 b), Silicon dioxide 
amorphous(E 551),Talc(E 
553b), Capsule - gelatin

MM Vitapharm-Com MMC Moldova 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Neyrosetin (kapsul  № 30) adlı məhsul MSS-nin 

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

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

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

Nigenol™ Kapsul 3 x 20

Egyptian black cumin oil - 450 mg, Vitamin C (as 
Calcium ascorbate) - 26.67 mg, Biotin - 16.67 mcg, 
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol (1000 IU/g)) - 4 

mg alfa-TE, Natural carotenoids  - 0.5 mg

Soy lecithin IP, Glycerol 
Monostearate, Gelatin, 

Glycerol, Water, İron oxide (red 
E172, black E172)

DR.Dünner AG İsveçrə 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nigenol™ kapsul №60 (Seriya nömrəsi: 0900006; 
İstehsal tarixi: 20.10.2020; Son istifadə tarixi: 20.10.2023) 

adlı məhsul  orqanizmin metabolik proseslərini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 





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

Nominel Forte Kapsul 3 x 10

Gamma-aminobutyric acid - 150 mg, Glycine - 50 
mg, Inositol - 40 mg, Ginkgo biloba leaves dry 
extract - 30 mg, L-5 hydroxytryptophan (from 
Griffonia simplicifolia seed extract) - 30 mg 

Talc, Silicon dioxide ,Corn 
strach, Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin 

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nominel 

Forte (kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Notser məhlul 10 ml

Java tea powder (Ortosiphon stamineus) leaf dry 
extract - 80 mg, Arctostaphylos uva ursi leaf dry 
extract - 150 mg, Vaccinium macrocarpon fruit 
extract - 100 mg, Levisticum officinale herb dry 

extract - 50 mg, Magnesium citrate - 40 mg, 
Potassium citrate - 30 mg, Sodium citrate - 20 mg, D-

mannose - 500 mg

Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Citric acid, Raspberry 

flavor, Xanthan gum, 
Sucralose, Deionized water

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Notser 
(məhlul, saşe № 20) adlı məhsul sidik-ifrazat yollarının 

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) İstifadə üzrə təlimatda bitkilərin tərcüməsi 
Azərbaycanca düzgün verilsin.

b) İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq 
istifadə olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. 

Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2 həftədən artıq istifadə 
olunduqda böyrəklərə qıcıqlandırıcı təsir göstərir.

Novophane Kapsul 3 x 20

Cystine - 200 mg, Methionine - 200 mg, Arginine - 
10 mg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 10 mg ET, 

Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 
1.6 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Biotin - 450 mcg, İron - 
12.5 mg, Zinc - 10 mg, Magnesium - 57 mg, Copper - 

0.15 mg, Horsetail ectract - 50 mg

Bulking agent: Dicalcium 
phosphate, Mono and 

diglycerides of fatty acids, Plant-
based capsule: Hypromellose, 
Sodium copper chlorophyllin

 PHYTEO LABORATOIRE 
(ACM Laboratoire 

Dermatologique üçün)
Fransa 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Novophane (kapsul, №60) (Seriya nömrəsi: P21B02, 
istehsal tarixi: 01.02.2021, son istifadə tarixi: 01.02.2024) 
adlı məhsul saç və dırnaqların möhkəmləndirilməsi üçün 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Növbəti idxal zamanı istehsalçının adı düzgün qeyd 
edilsin

Nutrigen Growmega Balıq 
Yağı Şərbət 200 ml

Fish oil (Eiocosapentaenoic acid (EPA) - 90 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) - 225 mg) - 450 mg, L-
Arginin - 100 mg, Zinc sulfate (Zinc - 5 mg) - 13.69 
mg, Cholecalciferol (Vitamin D (400 IU) - 10 mcg) - 

0.4 mg, Phytomenadione (Vitamin K) - 37.5 mcg

Deionised water, Sorbitan 
monostearate, Sucralose, 
Xanthan gum, Citric acid, 

Riboflavin, Orange flavour, 
Carboxymethyl cellulose

Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti Türkiyə 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen 

Growmega Balıq Yağı (şərbət, 200 ml) adlı məhsul omeqa 
yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Nutrigen Supra Şərbət 200 ml

Calcium - 150 mg, Phosphor - 120 mg, Magnesium - 
45 mg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 8 mg α-TE, 
Zinc - 5 mg, Vitamin B3 - 10 mg NE, Vitamin D - 

12.5 mcg (500 IU), Vitamin B5 - 4 mg, Vitamin A - 
300 mcg (1000 IU), Manganese - 0.4 mg, Copper - 
300 mcg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.2 mg, 
Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin K - 30 mcg, Folic acid - 

200 mcg, Iodine - 75 mcg, Chromium - 15 mcg, 
Selenium - 20 mcg, Molybdenum - 10 mcg, Biotin - 

10 mcg, Vitamin B 12 - 2 mcg

Deionised water, Orange 
flavour, Carboxy methyl 
cellulose, Xanthan gum, 

Sodium benzoate, Trisodium 
citrate dihydrate, Sucralose, 

Beta carotene

Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti Türkiyə 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen 

Supra (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.

Ocean 500 Kapsul 4 x 15
Fish oil - 499 mg (Total omega 3 – 160 mg, EPA - 
90 mg, DHA - 60 mg, Other omega-3 fatty acids – 

10 mg) 

Fish gelatin, Glycerol, Lemon 
oil, Deionized water, 

Tocopherol rich extract

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean 
500 (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Oktika Kapsul 1pl.flakonda 30 
sayda kapsul,

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) – 200 mg, D-
manoza – 50 mg, Urtica dioica (Urtica dioica) – 50 
mg, Uva Ursi (Arctostaphylos uva-ursi) – 150 mg, 

Juniper (Juniperus communis) - 14 mg, Sage 
(Salvia officinalis) – 14 mg

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, 

Silicone Dioxide 

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oktika 

(kapsul № 30) adlı məhsul  sidik-ifrazat sistemin 
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. 



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

Omega 3 Fish Oil 1000 
mg / Omeqa 3 Balıq Yağı 

1000 mq
Yumşaq gel kapsullar 1

Fish oil - 1000 mg (providing: 180 mg EPA, 120 mg 
DHA), Vitamin E - 0.74 mg (as mixed tocopherols 2 

mg)

Bovine gelatine, Glycerine, 
Purified water

Sirio Pharma Co. Ltd (Holland & 
Barrett International Limited 

üçün)
Çin Xalq Respublikası 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 
Fish Oil 1000 mg / Omeqa 3 Balıq Yağı 1000 mq (kapsul, 

№ 100) (seriya nömrəsi: 75066805, istehsal tarixi: 
01.05.2019, son istifadə tarixi: 01.05.2022) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 

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

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.

Omega 3 Fish Oil 1200 
mg / Omeqa 3 Balıq Yağı 

1200 mq
Yumşaq gel kapsullar 1

Fish oil - 1200.2 mg (providing: 216 mg EPA, 144 
mg DHA), Vitamin E - 1.2 mg (as mixed tocopherols 

1.76 mg)

Bovine gelatine, Glycerol, 
Purified water

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 
Fish Oil 1200 mg / Omeqa 3 Balıq Yağı 1200 mq (kapsul, 

№ 100) (seriya nömrəsi: 75071802, istehsal tarixi: 
01.09.2019, son istifadə tarixi: 01.09.2022) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 

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

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.

OmeGold Tablet 2 x 15

L-carnitine - 300 mg, Potassium chloride - 200 mg, 
Magnesium oxide - 130 mg, Inositol - 80 mg, 

Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) - 40 mg, 
Vitamin B3 (Niacin) - 30 mg, Coenzyme Q10 - 30 

mg, Quercetin - 20 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 150 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən OmeGold 
(tablet №30) adlı məhsul orqanizmin ümumi müqavimətini 
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.

Omeqapin / Omegapin Şərbət 190 ml

Fish oil omega-3 polyunsatured fatty acid (EPA - 54 
mg, DHA - 234 mg) - 600 mg, Folic acid - 50 mcg, 

Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 5 mg, Vitamin A - 0.4 
mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg

Honey, Natural aroma, Pear 
juice concentrate, Lemon juice 

concentrate, Polysorbat 20, 
Water

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma, Germany) Sloveniya 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Omeqapin / Omegapin (şərbət, 190 ml) - seriya nömrəsi: 
11890, istehsal tarixi: 01.03.2021, son istifadə tarixi: 

01.03.2023) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının və 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Ornaprost Kapsul 3 x 10

Pumpkin seed oil - 200 mg, Saw palmetto oil - 160 
mg, Pollen - 100 mg, L-arginine - 80 mg, Vitamin E 
natural 67% (D-alpha-tocopherol) (Vitamin E - 36 

mg) - 53.73 mg, Zinc oxide (Zinc - 23.5 mg) - 30.12 
mg, Selenite sodium (Selenium - 15 mcg) - 0.033 

mg

Sunflower lecithin, Softisan, 
Yellow beeswax, Capsule shell 
(Gelatin, Glycerin, Iron oxide 
yellow, Titanium dioxide, Iron 

oxide red)

SIA "Primea" Latviya 28.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornaprost 

(kapsul № 30) adlı məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası və tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Orthomol Vital f / Ortomol 
Vital f Toz / Tablet / Kapsul

Toz -15 q, paketdə 
1 ədəd tablet və 1 

ədəd kapsul

Powder (Orange) composition: Calcium - 160 mg, 
Magnesium - 150 mg, Vitamin E - 150 mg alpha-TE, 

Vitamin C - 530 mg, Zinc - 10 mg, Iron - 8 mg, 
Niacin - 60 mg NE, Vitamin A - 1117 mcg, Thiamin 
(vitamin B1) - 5 mg, Riboflavin (vitamin B2) - 6 mg, 

Vitamin B6 - 6 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Biotin - 
165 mcg, Lutein - 800 mcg, Selenium - 50 mcg, 

Citrus bioflavonoides - 5 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, 
Lycopene - 200 mcg, Manganese - 2 mg, Folic acid - 
400 mcg, Vitamin D - 15 mcg (600 IU), Chromium - 
30 mcg, Copper - 0.5 mg, Molybdenum - 60 mcg, 

Vitamin K - 60 mcg.Capsule Omega-3 fish oil 
composition: DHA - 100 mg, EPA - 150 mg, Omega-

3 fatty acids - 300 mg.Tablet Iodine composition: 
Iodine - 150 mcg

Powder (Orange) composition: 
Glucose, Maltodextrin, 

Sucrose, Citric acid, Gum 
arabic, Orange flavour, 

Acesulfame K, 
Sucralose.Capsule Omega-3 
fish oil composition: Gelatin, 
Glycerol, Mixed tocopherols, 

Water.Tablet Iodine 
composition: Sugar 97%, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium stearate, Glycerol

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol 
Vital f/Ortomol Vital f (toz/tablet/kapsul № 15) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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



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

Orthomol Vital m / 
Ortomol Vital m Maye / Kapsul 20 ml flakon və 2 

ədəd kapsul

Liquid Vitam m composition: Citrus bioflavonoids - 5 
mg, Vitamin C - 530 mg, Vitamin E - 150 mg alpha-
TE, Magnesium - 100 mg, Vitamin A - 1117 mcg, 
Iron - 8 mg, Niacin - 60 mg NE, Thiamin (Vitamin 
B1) - 5 mg, Pantothenic acid - 18 mg, Riboflavin 
(Vitamin B2) - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Zinc - 10 

mg, Biotin - 165 mcg, Lutein - 800 mcg, Vitamin D - 
15 mcg (600 IU), Manganese - 2 mg, Lycopene - 
200 mcg, Copper - 0.5 mg, Vitamin K - 60 mcg, 

Vitamin B12 - 6 mcg, Iodine - 150 mcg, Chromium - 
30 mcg, Molybdenum - 60 mcg, Selenium - 50 

mcg.Capsule OM-03-FO6 composition: DHA - 100 
mg, EPA - 150 mg, Omega-3 fatty acids - 300 mg, 
Magnesium - 50 mg, Folic acid - 400 mcg.Capsule 
OM-03-05 composition: DHA - 100 mg, EPA - 150 

mg, Omega - 3 fatty acids - 300 mg

Liquid Vital m composition: 
Water, Glycerol, Modified 

starch, Citric acid, Passion fruit 
juice concentrate, Lactic acid 

80%, Potassium sorbate, 
Maltodextrin, Sodium 

cyclamate, Acesulfame K, 
Sucralose, Orange flavour, 

Sodium saccharin, Pineapple 
flavour.Capsule OM-03-FO6 

composition: Gelatin, Glycerol, 
Silicon dioxide, Water, Iron 

oxide yellow, Mixed 
tocopherols, Iron oxide red, Iron 
oxide black.Capsule OM-03-05 
composition: Gelatin, Glycerol, 

Mixed tocopherols, Water

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol 
Vital m/Ortomol Vital m (maye/kapsul № 7) 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.

Orthomol Vital m / 
Ortomol Vital m Toz / Tablet / Kapsul

Toz -15 q, paketdə 
1 ədəd tablet və 2 

ədəd kapsul

Powder (Orange) composition: Magnesium - 150 
mg, Vitamin E - 150 mg alpha-TE, Vitamin C - 530 
mg, Zinc - 10 mg, Iron - 8 mg, Niacin - 60 mg NE, 

Vitamin A - 1117 mcg, Thiamin (Vitamin B1) - 5 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 

Pantothenic acid - 18 mg, Biotin - 165 mcg, Lutein - 
800 mcg, Selenium - 50 mcg, Citrus bioflavonoids - 
5 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Lycopene - 200 mcg, 

Manganese - 2 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin D - 
15 mcg (600 IU), Chromium - 30 mcg, Copper - 0.5 

mg, Molybdenum - 60 mcg, Vitamin K - 60 mcg. 
Capsules Omega-3 fish oil composition: DHA - 200 

mg, EPA - 300 mg, Omega-3 fatty acids - 600 
mg.Tablet Iodine composition: Iodine - 150 mcg

Powder (Orange composition): 
Glucose, Maltodextrin, 

Sucrose, Citric acid, Gum 
arabic, Orange flavour, 

Acesulfame K, 
Sucralose.Capsules Omega-3 
fish oil composition: Gelatin, 
Glycerol, Mixed tocopherols, 

Water.Tablet Iodine 
composition: Sugar 97%, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium stearate,Glycerol.

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol 

Vital m / Ortomol Vital m (toz/tablet/kapsul № 15) 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.

Passicura Kapsul 1

Passion flower (Passiflora incarnata) herb powder - 
230 mg, Vitamin B1(as Thiamin mononitrate) - 0.5 

mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.5 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine HCL) - 0.5 mg, Vitamin B9 (Folic 

acid) - 70  mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Vitamin C - 25 
mg

Corn starch, Gelatin Medicure Naturproducte AG Almaniya 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Passicura 

(kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmq 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)"Qida əlavəsi" yazıları "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazıları ilə əvəz edilsin.

b)"Saxlanma şəraiti" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Pedi-Vital Şərbət 150 ml

L-carnitine - 0.15 g, Magnesium sulphate - 0.002 g, 
Ascorbic acid - 0.025 g, Vitamin E - 0.005 g, Vitamin 

A (as Retinyl acetate) - 0.00045 g, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 200 IU, Biotin - 0.00002 g, 

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.00075 g, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.0005 g, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 0.001 g, Vitamin B3 (as 
Nicotinamide) - 0.007 g, Vitamin B5 (Pantothenic 
acid) - 0.002 g, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 

0.000001 g, Folic acid - 0.00015 g, Zinc gluconate - 
0.003 g

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

flavour, Water

Azərfarm MMC Azərbaycan 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pedi-Vital 
(şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Pirocal Tablet 3 x 10
Calcium citrate - 800 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 

Vitamin K1 - 30 mcg, Zinc sulfate - 5 mg, 
Magnesium sulfate heptahydrate - 150 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pirocal 

(tablet, № 30) adlı məhsul D və K vitaminlərinin, kalsium, 
maqnezium, sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Platinum Ginseng 550 
Sport Edition Kapsul 4 x 15

Korean ginseng root extract (Panax ginseng C.A. 
Mey.) - 300 mg (of which ginsenosides - 21 mg), 

American ginseng root extract (Panax quinquefolius 
L.) - 250 mg (of which ginsenosides - 12.5 mg), 

Barley grain extract (Hordeum vulgare L.) - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide, Gelatine, E171

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platinum 

Ginseng 550 Sport Edition (kapsul №60) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

vasitəsi deyil. 



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

Polvest Kapsul 3 x 10

Choline chloride - 300 mg, Citrus bioflavonoides - 
300 mg, Phenylalanine - 150 mg, 

Phosphatidylserine - 100 mg, Inositol - 100 mg, 
Ginkgo biloba dry extract - 30 mg

Amaranth seed powder, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 27.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polvest( 

kapsul № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Premium Whey 
(Chocolate-Nougat) toz 500 q

Vitamin B6 - 2.33 mg, L-Glutamine - 6667 mg.Amino 
acids: L-Alanine - 4 g, L-Arginine - 2 g, L-Aspartic 

acid - 9 g, L-Cysteine - 1.9 g, L-Glutamine - 8.7 g, L-
Glutamic acid - 17.5 g, L-Glycine - 1.3 g, L-Histidine - 

1.6 g, L-Isoleucine - 6.4 g, L-Leucine - 10.3 g, L-
Lysine - 8 g, L-Methionine - 1.9 g, L-Phenylalanine - 

2.8 g, L-Proline - 4.4 g, L-Serine - 4.1 g, L-
Threonine - 6 g, L-Tryptophane - 1.5 g, L-Tyrosine - 

2.2 g, L-Valine - 6.4 g

Whey protein concentrate, 
Whey protein isolate, Low fat 
cocoa powder, Flavouring, 
Lecithins, Acesulfame K, 

Sucralose, Steviol glycosides

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Premium 

Whey (Chocolate-Nougat) (toz 500 q) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Premium Whey 
(Chocolate-Nougat) toz 2,3 kq

Vitamin B6 - 2.33 mg, L-Glutamine - 6667 mg.Amino 
acids: L-Alanine - 4 g, L-Arginine - 2 g, L-Aspartic 

acid - 9 g, L-Cysteine - 1.9 g, L-Glutamine - 8.7 g, L-
Glutamic acid - 17.5 g, L-Glycine - 1.3 g, L-Histidine - 

1.6 g, L-Isoleucine - 6.4 g, L-Leucine - 10.3 g, L-
Lysine - 8 g, L-Methionine - 1.9 g, L-Phenylalanine - 

2.8 g, L-Proline - 4.4 g, L-Serine - 4.1 g, L-
Threonine - 6 g, L-Tryptophane - 1.5 g, L-Tyrosine - 

2.2 g, L-Valine - 6.4 g

Whey protein concentrate, 
Whey protein isolate, Low fat 
cocoa powder, Flavouring, 
Lecithins, Acesulfame K, 

Sucralose, Steviol glycosides

Anona GmbH (for Weider 
Germany GmbH) Almaniya 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Premium 

Whey (Chocolate-Nougat) (toz 2.3 kq) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Prokal D Şərbət 200 ml

Calcium citrate malate (eq. to 60 mg Ca) - 250 mg, 
Calcium lactate (eq. to 20.3 mg Ca) - 116 mg, 
Magnesium citrate (eq. to 10 mg Mg) - 75 mg, 

Vitamin D3/Cholecalciferol (eq. to 100 IU Vitamin 
D3) - 1 mg, Zinc Gluconate (eq. to 2.5 mg Zn) - 

17.43 mg

Sorbitol solution 70% (E 420), 
Glycerin vegetable (E 422), 
Potassium sorbate (E 202), 
Fructose (E 1200), Orange 

flavour, Purified water

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prokal D 
(şərbət, 200 ml) (Seriya nömrəsi: 3460421 , istehsal tarixi: 

01.04.2021, son istifadə tarixi: 01.04.2024) adlı məhsul 
maqnezium, kalsium, sink minerallarının və D3 vitamininin 

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

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

ProLine Şərbət 200 ml

Beta vulgaris root extract - 560 mg, Fresh Royal 
jelly - 440 mg, Propolis extract - 40 mg, Honey - 27 

mg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 1600 mcg, 
Vitamin C (Ascorbic acid) - 160 mg, Vitamin E (DL-

alpha-Tocopheryl acetate) - 24 mg

Deionized water, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ProLine 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası və doza rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin. 

Pronefron Kapsul 3 x 10

Powder  from Common -centauri(Centaurium 
erythraea) - 60 mg; Powder from Lovage(Levisticum 

officinale)- 60 mg; Powder from 
Rosemary(Rosmarinus officinalis)- 60 mg.

capsula shell(gelatin, titanium 
dioxide) SC Laboratoarele Medica SRL Rumıniya 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Pronefron(kapsul,№ 30) adlı  məhsul sidik-ifrazat 

siseminin 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: 1)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
2) İstifadə sahəsində sadalanan farmakoloji xüsusiyyətlər 

ləğv olunsun, belə ki, bu xüsusiyyətlər BFMQƏ-lərə 
uyğun deyil.

Qamasin Vitamin C Şərbət 100 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc gluconate - 
35 mg

Deionized water, Glycerol, 
Saccharin, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Orange 
flavour, Sorbitol, Fructose

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 30.04.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qamasin 
Vitamin C (şərbət, 100 ml) adlı məhsul vitamin C-nin 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.



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

Qaragilə Forte lüteinlə Tablet 2 x 25

Vitamin C (Ascorbic acid) - 21 mg, Zinc oxide (80 % 
Zinc) - 5,65 mg, Rutin - 3.90 mg, Lutein - 2.82 mg, 
Vaccinium myrtillus extract (antocians 25 %) - 2,50 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.70 

mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 0.54 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.60 mg

Calcium stearate, Colloidal 
silicon dioxide, Microcrystalline 

cellulose, Coating: 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Polyethyleneglycol, Titanium 
dioxide, Carmine dye, Iron 

oxide black dye

Evalar QSC Rusiya 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə 
Forte lüteinlə  (tablet, № 50) adlı məhsul gözün görmə 
qabiliyyətini 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 (istehsalçı tərəfindən 
təqdim  olunm uş tərkibə dair sənədə əsasən) göstərilsin.

b) İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Qırmızı kök kökümsov və 
köklərlə birlikdə Çay 30 q Hedysarum neglectum rhizomes and roots - 30 g İstifadə edilməyib Evalar QSC Rusiya 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qırmızı 

kök kökümsov və köklərlə birlikdə (çay, 30 q № 1) (seriya 
nömrəsi: 0188055, istehsal tarixi: 22.12.2020, son istifadə 
tarixi: 22.12.2023) adlı məhsul kişilərdə sidik – cinsiyyət 

sisteminin funksional vəziyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Quick Sleep-Sueno Rapid 
/ Kvik Slip-Sueno Rapid məhlul 10 ml Melatonin - 1 mg, Bitter orange (Citrus aurantium 

ssp amara) essential oil - 50 mcg

Water, Polysorbate 80, 
Glycerin, Citric acid, Potassium 

sorbate, Sucralose, Sodium 
benzoate, Mix of natural 

tocopherols

Farmalink S.L İspaniya 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Quick 

Sleep-Sueno Rapid / Kvik Slip-Sueno Rapid (məhlul, 10 
ml) adlı məhsul yuxu prosesini 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. 

Ranomin Tablet 1 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


      Fiziki şəxs Abdulov Raqub Şakir oğlu tərəfindən 

04.03.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, 
Türkiyənin “AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” 

şirkətinin istehsalı olan Ranomin (tablet, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

məhsulun xarici görünüşü ağımtıl rəngli, qəhvəyi rəngli 
çilləri olan, dairəvi, qabarıq formalı, kəskin qoxulu tablet 

(NS-də tabletin rəngi qəhvəyi kimi qeyd olunub və çillərin 
olmağı barədə məlumat verilməyib) normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə uyğun gəlmir. Bundan başqa, tabletin 
forması və tam lığı pozulm uşdur.

       Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.



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

Ranosep Tablet 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs “Abdulov Raqub Şakir oğlu” tərəfindən 
göndərilmiş 04.03.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “"AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Ranosep (tablet, 

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

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı C vitaminin miqdarı 
49,36 mq/ tabl. (NS-ə əsasən 115,08 mq/ tabl.) olaraq 

aşkar edilmişdir. Bundan başqa, sənədlərin ekspertizası 
zamanı müəyyən edilmişdir ki, tərkibə aid sənəddə 

Exinaseya bitkisinin növü və xam m alı qeyd edilm əyib.




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

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

olunmur. 

Real Creatine Fruit Punch toz 500 q Creatine monohydrate - 4300 mg (Creatine 3780 
mg)

Flavor (fruit punch), Citric acid, 
Malic acid, Acesulfame K, 
Sucralose, Silicon dioxide, 

Cochineal red A, Red beetroot 
extract

Suplopharm Slawomir Grzeca ( 
for Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real 

Creatine Fruit Punch (toz, 500 q) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Real Creatine Mango 
Pineapple toz 300 q Creatine monohydrate - 4300 mg (Creatine 3780 

mg)

Flavor (mango, pineapple), 
Citric acid, Malic acid, 

Acesulfame K, Sucralose, 
Silicon dioxide, Sunset yellow

Suplopharm Slawomir Grzeca ( 
for Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real 
Creatine Mango Pineapple (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.

Redweiler (Raging cola 
flavour) toz 480 q

Armageddon Pump formula (L-arginine alpha-
ketoglutarate (L-arginine - 715 mg) - 1100 mg, 
Citrulline malate (Citrulline - 416 mg) - 750 mg, 

Sodium citrate (Sodium - 115 mg) - 500 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.93 mg) - 2351 
mg, Berserkers Performance Blend (Beta alanine - 

1100 mg, Creatine (Creatine monohydrate - 750 mg, 
Creatine malate - 350 mg) - 923 mg, Calcium 

phosphate (Calcium - 93.7 mg, Phosphorus - 72.7 
mg) - 323 mg, Niacin (as Nicotinamide) - 16 mg NE, 
Thiamin (Vitamin B1)(as Thiamine hydrochloride) - 
0.92 mg) - 2540 mg, Red Fury Matrix (L-tyrosine - 

150 mg, Caffeine - 100 mg, Cayenne pepper extract 
(Capsaicin - 0.56 mg) - 7 mg, Black pepper extract 

(Piperine - 2.9 mg) - 3 mg) - 260 mg

Flavourings, Silicon dioxide, E 
150d, Citric acid, Malic acid, 
Acesulfame K, Sucralose, 
Sodium carboxy methyl 

cellulose, Xanthan gum, Acacia 
gum

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Redweiler 
(Raging cola flavour) (toz 480 q) adlı məhsul idmançılar 
üçün fiziki və zehni fəaliyyəti 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.

Relaxin Kapsul 2 x 15

Magnesium - 10.2 mg (as Magnesium lactate 
dihydrate 100 mg), L-glycine - 100 mg, Hawthorn 

(Crataegus spp.) leaf and flowers dry extract - 100 
mg, Lemon balm (Melissa officinalis L.) leaves dry 
extract - 100 mg, Vitamin B6 - 4 mg (as Pyridoxine 
hydrochloride 4.86 mg), Valerian root (Valeriana 

officinalis L.) dry extract - 100 mg 

Magnesium salts of fatty acids, 
Capsule shell: gelatin, titanium 

dioxide, yellow iron oxide, 
indigotine

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Relaxin 

(kapsul № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Reliston Tablet 3 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 150 mg, Glycine max 
seed dry extract - 150 mg, Helichrysum arenarium 

flower dry extract - 50 mg, Vitamin E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate(TCP), Magnesium 

stearate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reliston 

(tablet, № 30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliiyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.



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

Ripomill Daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml

Magnesium - 60 mg, Passion flower (Passiflora 
incarnata) aerial part tit.to 0,5% total flavonoids - 40 
mg, Lemon balm (Melissa officinalis) leaf d.e. tit.to 

2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden (Tilia 
platyphyllos Scopoli) leaf d.e. 5% in flavonoids - 30 
mg,  Chamomile (Matricaria recutita) flower d.e.tit.to 

0,3% in apigenin - 20 mg

Water, Fructose, Acacia honey, 
Citric acid, Sodium lactate, 

Potassium sorbate, Xanthan 
gum

BioDue Spa (Difass 
International S.r.l. üçün) İtaliya 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ripomill 
((daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Rocky Athletes Glutamine toz 250 q L-glutamine - 2499.75 mg, Pyridoxine hydrochloride 
(Vitamin B6 - 0.21 mg) - 0.25 mg Qeyd edilməyib Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rocky 
Athletes Glutamine (toz 250 q) adlı məhsul idmançılar 

üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Rosskastanie Weinlaub Kapsul 3 x 20

Red grape leaves extract - 60 mg, Horse chestnut 
extract (Aesculus hippocastanum) - 20 mg, 

Ascorbic acid - 20 mg, Vitamin B2 (riboflavin) - 1.4 
mg, Vitamin B6  (as pyridoxine hydrochloride) - 1.4 
mg, Niacine (as nicotinamide) - 16 mg, Vitamin B12 

(as cyanocobalamin 0.1 %) - 2.5 mcg

Soy oil refined, Soy oil partially 
hydrogenated, Soy lecithin, 
Besswax, Gelatin, Glycerol, 

Sorbitol, Water, Iron oxide red, 
Iron oxide black

DR.Dünner AG İsveçrə 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Rosskastanie Weinlaub  (kapsul № 60) (Seriya nömrəsi: 
0800052; İstehsal tarixi: 23.09.2020; Son istifadə tarixi: 
23.09.2023) adlı məhsul  qan dövranını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Rudefar Tablet 2 x 15

D-mannose – 125.5 mg, Vaccinium macrocarpon L. 
fruit dry extract - 100 mg (equiv.to 30 mg A-type 
proanthocyanidin), Potassium citrate – 75.09 mg 

(equiv.to 28.76 mg Potassium)

Microcrystalline cellulose, 
Polivinylpyrrolidone, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rudefar 
(tablet №30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Rudevit Tablet 2 x 15 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs “Abdulov Raqub Şakir oğlu” tərəfindən 
göndərilmiş 04.03.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “"AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Rudevit (tablet, 

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

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı C vitaminin miqdarı 
43,02 mq/ tabl. (NS-ə əsasən 80 mq/ tabl.) olaraq aşkar 

edilmişdir. 


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

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

olunmur. 

R-Weiler Shot (Orange 
juice flavour) məhlul 20 x 60 ml

Beta alanine - 6000 mg, Taurine - 2000 mg, 
Caffeine - 580 mg, L-tyrosine - 250 mg, Cayenne 
pepper extract (Capsicum annuum L.) - 8.4 mg

Water, Citric acid, Sodium 
citrates, Flavourings, 

Cyclamates, Acesulfame K, 
Sucralose, Salt, Sorbic acid, 

Carotenes

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən R-Weiler 

Shot (Orange juice flavour) (məhlul, 60 ml №20) 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

Sabelnik çay/Bataqlıq 
gördəvər çayı Çay 50 q Purple marshlocks(Comarum palustre) rhizomes 

and roots-50 g. istifadə olunmayıb Evalar QSC Rusiya 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasənSabelnik 

çay/Bataqlıq gördəvər çayı(çay, 50 qr) adlı  
məhsul(Seriya nömrəsi: (Seriya nömrəsi: 0298110 , 

istehsal tarixi: 27.01.2021, son istifadə tarixi: 27.01.2024)  
dayaq –hərəkət sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran  

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq 
göstərlsin(baxmayaraq ki bu qeyd sonuncu dəfə 

verdiyimiz rəydə qeyd olunmuşdur, təqdim olunmuş 
nümunən qablaşmasında bununla bağlı heç bir düzəliş 

olunmamışdır).

Saframag Tablet
1 şüşə flakonun 
içərisində  60 

tablet

Saffron(Crocus Sativus) Flower Stigmas Extract -
0.6 mg;Magnesium bisglycinate- 200 mg(equiv. to 
40 mg elemental Magnesium); L-triptophan - 200 

mg; Pyridoxal 5-phosphate- 2.5  mg; (equiv. to 1.71 
mg vitamin B6).

Microcrystalline Cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicone 
Dioxide,Magnesium Stearate.

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Saframag(tablet, № 60) adlı  məhsul zəfəran bitkisinin 
tərkibində olan bioloji fəal maddələrin, Maqnezium, 

Triptofan və B6 vitaminin əlavə mənbəsi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Sanuslak Kapsul 3 x 10
Lactobacillus Rhamnosus - 1 billion cfu (41.7 mg), 

Lactobacillus Reuteri - 1 billion cfu (41.7 mg), 
Lactobacillus Acidophilus - 1 billion cfu (41.6 mg) 

Fructooligosaccharide, Lactose, 
Capsule shell (Gelatin) Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanuslak 

(kapsul, №30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 
normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 

görə dərman vasitəsi deyil.

Schizandra Advanced / 
Şizandra Edvans Tablet 1plastik flakonda 

60 tablet

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-
alpha tocopheryl acetate (50%) - 44 mg(Vit E-19,97 

mg),Selenium yeast (1000 mcg/g) - 17.85 
mg(Selnium 17,5 mcq), Beta carotene (20%) 

vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 mg; Vit E -
0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 

mg(vitamin B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially 
pregelatinized , Silicon dioxide 
sipernat 50S, Glycerine USP 

(99%), Calcium sulfate 
dehydrate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Stearic acid fine powder, 

Magnesium stearate FCC, 
Schisandra powdered extract 

4:1 İP, Microcrystalline 
cellulose 101(K,H)

Manhattan Drug Company, İnc. ABŞ 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced 

/ Şizandra Edvans(tablet, № 60) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 360746B14 , istehsal tarixi: 16.11.2020, son 

istifadə tarixi: 16.11.2022) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü 
"tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz 
olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  qeyd 

olunsa belə,  düzəlişlər olunm ayıb). 

b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, 
etiketdə tam göstərilməməyi mümkündür.

Schizandra Advanced / 
Şizandra Edvans Tablet 1plastik flakonda 

60 tablet

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-
alpha tocopheryl acetate (50%) - 44 mg(Vit E-19,97 

mg),Selenium yeast (1000 mcg/g) - 17.85 
mg(Selnium 17,5 mcq), Beta carotene (20%) 

vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 mg; Vit E -
0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 

mg(vitamin B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially 
pregelatinized , Silicon dioxide 
sipernat 50S, Glycerine USP 

(99%), Calcium sulfate 
dehydrate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Stearic acid fine powder, 

Magnesium stearate FCC, 
Schisandra powdered extract 

4:1 İP, Microcrystalline 
cellulose 101(K,H)

Manhattan Drug Company, İnc. ABŞ 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced 

/ Şizandra Edvans(tablet, № 60) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi:360735C14  , istehsal tarixi: 23.10.2020, son 

istifadə tarixi: 23.10.2022) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü 
"tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz 
olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  qeyd 

olunsa belə,  düzəlişlər olunm ayıb). 

b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, 
etiketdə tam göstərilməməyi mümkündür.



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

Sedakar Tablet 3 x 10

Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, 
Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 

Magnesium sulfat heptahydrate - 150 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Maltodextrin, Magnesium salts 
of fatty acids, Tri calcium 

phosphate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedakar 

(tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Sedifactor Şərbət 100 ml

Passiflora incarnata flower extract - 14 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 8 mg, Matricaria recutita 

flower extract - 5.4 mg, Vitamin B3 (as 
Nicotinamide) - 1.2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.12 mg

Deionized water, Blackberry 
flavor, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sucralose, 

Sodium benzoate

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Sedifactor (şərbət, 100 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsəsilə 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.   

Sefalin Şərbət 120 ml

Lecithin (Phosphatidylcholine 32.9% - 3.948 g, Lyso-
phosphatidylcholine 2.6% - 0.312 g, Phosphatydil-
inositol 0.7% - 0.084 g, Phosphatiyilethanolamine 
3.4% - 0.408 g, Phosphatidic acid 0.5% - 0.06 g) - 

12 g

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

bezoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sefalin  

(şərbət, 100 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

SeleNes Tablet 4 x 15 Selenium - 110 mcg
Microcrystalline Cellulose, 

Magnesium Stearate, Silicon 
Dioxide, Sorbitol

İnalme S.r.L İtaliya 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SeleNes 

(tablet, № 60) adlı məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Selenium with A, C & E Tablet 1

Vitamin C (90 mg active Vitamin C) - 104 mg, 
Natural Vitamin E 1210 IU (30.2 mg (45 IU) active 
Vitamin E) - 39 mg, L-selenomethionine (100 mcg 

active Selenium) - 22.5 mg, Vitamin A (Retinyl 
acetate 325 GPP) - 4 mg (400 mcg (1000 IU active 

Vitamin A), Beta-carotene (300 mcg active Beta 
carotene) - 3 mg

Microcrystalline cellulose, 
Dicalcium phosphate, Stearic 

acid, Silica, Magnesium 
stearate, Hypromellose, 

Caramel powder, Miglyol, 
Hydroxypropylcellulose, Talc, 

Titanium dioxide

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 06.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenium 
with A, C & E (tablet № 90) (seriya nömrəsi: 75189901, 

istehsal tarixi: 01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2023) 
orqanizmdə metabolik prosesləri tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.

Senaval Kapsul 3 x 10

Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract  4:1 - 
100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf and 

flower extract - 80 mg, Lemon balm (Melissa 
officinalis) herb dry extract  - 100 mg, Magnesium 

oxide - 83 mg, Potassium citrate - 35 mg, 
Nicotinamide - 6 mg

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatine, Iron oxide, 

Titanium dioxide
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Senaval 

(kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Sentocal Calcium Şərbət 150 ml

Calcium gluconate - 400 mg, Phosphorus (as 
Calcium phosphate) - 200 mg, Magnesium 

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

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

Potassium sorbate, Strawberry 
flavor

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sentocal 

Calcium (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.

Sillmer Daxilə qəbul üçün 
məhlul 120 ml L-carnitine - 900 mg Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionize water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sillmer 
(daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml) adlı məhsul metabolik 

prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: "İstifadə qaydası" rəyə uyğun qeyd edilsin. 



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

Simde Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Cholecalciferol - 50000 IU Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionize water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simde 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 30 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.





Skantrum Tablet 1 AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.04.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

      Fiziki şəxs Abdulov Raqub Şakir oğlu tərəfindən 
10.03.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin “AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” 
şirkətinin istehsalı olan Skantrum  (tablet, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

məhsulun xarici görünüşü ağımtıl boz rəngli, çilli, oval, 
qabarıq formalı tablet (NS-də çəhrayı rəngli, dairəvi tablet 

göstərilib) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 
gəlm ir.

       Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik və keyfiyyəti  
baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.

Spermotrend Kapsul 1 plastik flakonda 
90 kapsul, 

African Plum Extract (Pygeum africanum Hook.f.) - 
100 mg,  L-Carnitine Fumarate – 70.5 mg, L-

Arginine - 50 mg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 30 
mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)  - 22 

mg, Zinc sulfate - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Folic Acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) -  0.1 mg,  Sodium 
selenite – 0.02 mg, Vitamine B12 (Cyanocobalamin) 

– 0.0005 mg

Fructose, Maltodextrin, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

Sincrofarm S.L.for Catalysis 
S.L. İspaniya 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SPERMOTREND 

(kapsul № 90) adlı məhsul kişilərdə  reproduktiv 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Stonedol Daxilə qəbul üçün 
məhlul 600 ml

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

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

spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg

Potassium sorbate, Purified 
water

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 20.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stonedol 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 600 ml)  adlı məhsul  sidik-
ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Strepaksin Kapsul 3 x 10 

Hypericum perforatum L. herb dry extract - 35 mg, 
Ginkgo biloba leaf dry extract - 70 mg, Valeriana 

officinalis root dry extract - 20 mg, GABA - 100 mg, 
L-glycine - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid) - 100 mcg, Magnesium 

oxide - 50 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 2 mg

Natural gelatin, Cornstarch, 
Sodium Metabisulfite

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Strepaksin (kapsul №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Super ALA 800 Tablet 2 x 10

Alpha Lipoic Acid - 200 mg, Citicoline - 125 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 5 mg, 
Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 9 mcg

Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon 

Dioxide, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, 

Croscarmellose Sodium, 
Macrogol, Talc, Titanium 

Dioxide, Glycerol 
Monocaprylocaprate, Polyvinyl 

Alcohol, Brilliant blue

Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Super 
ALA 800 (tablet №20) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Swiss Energy Activlife Kapsul 1

Vitamin А (as Vitamin А Acetate) – 1000 IU, Vitamin 
С – 110 mg,  Vitamin D – 400 IU, Vitamin Е (as 

Vitamin Е Acetate) – 18 IU, Vitamin К2 – 25 mcg, 
Thiamin (as Thiamin HCI) – 1.5 mg,  Riboflavin – 1.7 

mg,  Niacin – 20 mg,  Vitamin В6 (as Pyridoxine 
HCI) – 2 mg,  Folic Acid – 400 mcg,  Vitamin В12 
(as Cyanocobalamin) – 6 mcg, Biotin – 50 mcg, 

Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 10 
mg, Calcium (as Calcium carbonate & Calcium 

Hydrogen Phosphate) – 87 mg, lron (as Ferrous 
Fumarate) – 2.8 mg, Phosphorus (as Calcium 

Hydrogen Phosphate) – 10 mg, lodine (as 
Potassium lodide) – 15 mcg,  Magnesium (as 

Magnesium Oxide) – 40 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 
2 mg, Selenium (as Sodium Selenite) – 5.5 mcg, 

Copper (as Соррег Gluconate) – 0.5 mg, 
Manganase (as Manganase Sulfate)  – 0.5 mg, 
Chromium (as Chromium Picolinate)  – 4 mcg, 
Molybdenum (as Sodium Molybdate) – 5 mcg, 
Potassium (as Potassium chloride) – 30 mg, 

Guarana extract (caffeine 10 %) – 20 mg

Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose, Microcrystalline 

Cellulose, Ethylcellulose, PVP-
K30, Corn Starch & lac

Gelpell AG İsveçrə 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Activelife (kapsul №30) (Seriya nömrəsi: 
0500006; İstehsal tarixi: 01.11.2020; Son istifadə tarixi: 
01.11.2023) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Swiss Energy Antistress Kapsul 1 Gelpell AG İsveçrə 25.05.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


“Azəri Med” QSC-nin 21.04.2021-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, İsveçrənin “Gelpell AG” şirkətinin 
istehsalı olan Swiss Energy Antistress (kapsul, № 30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı orta çəkisi 789.6mq ( 

852mq ± 7.5% )  663.2mq ( 730mq ± 7.5% ) olaraq aşkar 
edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin ekspertizası zamanı 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
“istifadə qaydası” bəndində məhsulun “böyüklərə (18 
yaş)” tövsiyə olunduğu barədə məlumat qeyd edildiyi 

halda, “14 yaşdan aşağı uşaqlarda istifadəsi məsləhət 
görülmür” yazısı qeyd edilib.Məlum atlar ziddiyət təşkil edir.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 

Swiss Energy 
Calcium+Vitamin D3 Fışıldayan tablet 1 Calcium (Calcium carbonate) - 500 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 7.5 mcg

Citric acid anhydrous, Sodium 
hydrogen carbonate, 

Maltodextrin IT 19, Isomalt DC 
101, Aspartame, Orange 
flavouring 10950-31, Beta 

carotene 1% CWS/M., 
Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Calcium+Vitamin D3 (tablet №20) (Seriya 
nömrəsi: 2101132; İstehsal tarixi: 01.01.2021; Son 

istifadə tarixi: 01.01.2023) adlı məhsul kalsium və vitamin 
D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



Swiss Energy Calcivit Kapsul 1

Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K2 

(Menaquinone - 7) - 37.5 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 
5 mg, Copper (as Copper gluconate) - 1 mg, 
Manganaese (as Manganese sulfate) - 2 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, 

Ethylcellulose, PVP - K30, Corn 
starch, Lac, Hypromellose

Gelpell AG İsveçrə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Calcivit  (tablet №20) (Seriya nömrəsi: 0890128; 
İstehsal tarixi: 31.10.2019; Son istifadə tarixi: 31.10.2022) 
adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi 

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

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



Swiss Energy Collagen Fışıldayan tablet 1 Collagen (Hydrolized fish collagen) - 500 mg

Citric acid anhydrous, Sodium 
hydrogen carbonate, Isomalt 

101 DC, Maltodextrin, 
Sucralose, Beet root, 
Strawberry M- 58114, 
Raspberry 10721- 31, 

Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Collagen (tablet №20) (Seriya nömrəsi: 2102127; 
İstehsal tarixi: 01.02.2021; Son istifadə tarixi: 

01.02.2023)adlı məhsul dərinin ümumi vəziyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Swiss Energy Neuroforce Kapsul 1

Vitamin B1(as Thiamine hydrochloride) – 1.1 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) – 1.4 mg, Vitamin B3 

(Niacin) – 16 mg, Vitamin B5 (Panthotenic Acid) – 6 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 1.4 

mg, Folic Acid – 200 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Biotin (as D-Biotin) – 

50 mcg

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, 

Ethylcellulose, PVP-K30, Corn 
starch, Lac, Shell 
(Hypromellose)

Gelpell AG İsveçrə 25.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 
Energy Neuroforce (kapsul, №30) adlı məhsul B qrup 

vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Swiss Energy Omega-3 
Cardio Max Kapsul 2 x 15

Fish oil - 1000 mg (Omega 3 - 800 mg: EPA - 400 
mg, DHA - 300 mg),  Vitamin E (as D-alpha-

Tocopherol concentrate) - 1.5 mg 

Bovine gelatin, Water, Glycerol 
86% Gelpell AG İsveçrə 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Omega-3 Cardio Max (kapsul №30) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Swiss Energy Omega-3 
Multivit Kapsul 2 x 15

Fish oil (Omega 3 - 600 mg: EPA - 300 mg, DHA - 
200) - 1000 mg, Vitamin C (ascorbic acid) - 40 mg, 

Niacin (Nicotinamide) - 8 mg, Vitamin E (as D-alpha-
Tocopherol concentrate) - 6 mg, Pantothenic acid 
(as Calcium -D-pantothenate) - 3 mg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin 0.1%) - 1.25 mcg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) - 0.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

mononitrate) - 0.55 mg, Vitamin A (as Retinyl 
palmitate) - 0.4 mg, Folic acid - 0.1 mg, Vitamin D3 - 

2.5 mcg, Biotin - 25 mcg

Glyceryl monostearate, 
Sunflower lecithin, Bees wax 
yellow, Capsula shell: Bovine 
gelatin, Glycerol 98%, Water, 
Sorbitol 70%, Glycerol 86%, 
Iron oxide black E172, Iron 

oxide red E172

Gelpell AG İsveçrə 18.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Omega-3 Multivit (kapsul №30) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının və vitaminlərin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Systane Hydration Göz damcısı 10 ml

Sodium hyaluronate-0.15%, Hydroxypropyl guar 8A 
(AL-12355, HP-8A)-0.175%, Sodium citrate, 

dihydrate-0.6%, Polyethylene glycol 400-0.4%, 
Boric acid-0.18%, Propylene glycol-0.3%, Sorbitol-
1.4%, Sodium chloride-0.07%, Potassium chloride-

0.12%, Sodium borate, decahydrate-0.262%, 
Disodium edetate, dihydrate-0.025%, 

Polyquaternium-1 0.001+2%, AMP Ultra PC 
2000(AL-5547)-0.27%, Hydrochloric acid-Adjust pH 
to 7.9, Sodium hydroxide-Adjust pH to 7.9, Purified 

water-QS 100

Ayrı qeyd edilməyib Alcon Singapore Manufacturing 
PTE LTD Sinqapur 03.05.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Systane Hydration, 
lubrikant göz damcısı 10ml", adlı məhsul göz quruluğu 
zamanı nəmləndirici təsir göstərən tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

T-Dol Kapsul 2 x 15

Feverfew (Tanacetum parthenium L.) aerial part dry 
extract – 300 mg (title of parthenolides 1.5 mg), 

White Willow (Salix alba L.) bark dry extract - 240 
mg (title salicin 72 mg), Ginkgo biloba leaves dry 
extract - 75 mg, (title ginkgoflavonoids 18 mg), 
Magnesium - 57 mg, Coenzyme Q10 -  11 mg, 

Vitamin B2 - 9 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Bulking agent: cellulose; 
maltodextrin, anti-caking agent: 
magnesium salts of fatty acids 

(vegetable). Shell: acid-
resistant vegetable capsule 

(hydroxy propyl methyl 
cellulose; firming agent: gellan 

gum)

Erba Vita Group S.p.A San-Marino 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən (T-DOL kapsul № 30) 

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

vasitəsi deyil. 

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1plastik flakonda 

90 tablet

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn 

NF,Parsley herb 
powder,Cellulose powder 

NF,Cinnamon bark powder, 
Celery seed powder,Fennel 

seed powder, Alfalfa 
powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice 

root powder,Stearic 
acid(Vecetable source),Coating 

opadry NS-G clear 70W 
19233,Magnesium 

stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 

Termo Komplit(tablet, № 90)  adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 191441B , istehsal tarixi: 01.02.2021, son 

istifadə tarixi: 01.02.2023) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

"bioloji fəallığa malik  qida əlavəsi"ilə əvəz 
olunsun(baxmayaraq ki bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz 

rəydə qeyd olunmuşdur, təqdim olunmuş nümunən 
qablaşmasında bununla bağlı heç bir düzəliş 

olunmamışdır).
b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, 

etiketdə tam göstərilməməyi mümkündür.



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

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1plastik flakonda 

90 tablet

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn 

NF,Parsley herb 
powder,Cellulose powder 

NF,Cinnamon bark powder, 
Celery seed powder,Fennel 

seed powder, Alfalfa 
powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice 

root powder,Stearic 
acid(Vecetable source),Coating 

opadry NS-G clear 70W 
19233,Magnesium 

stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 

Termo Komplit(tablet, № 90)  adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 190728G , istehsal tarixi: 12.11.2020, son 

istifadə tarixi: 12.11.2022) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

"bioloji fəallığa malik  qida əlavəsi"ilə əvəz 
olunsun(baxmayaraq ki bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz 

rəydə qeyd olunmuşdur, təqdim olunmuş nümunən 
qablaşmasında bununla bağlı heç bir düzəliş 

olunmamışdır).
b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, 

etiketdə tam göstərilməməyi mümkündür.

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1plastik flakonda 

90 tablet

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn 

NF,Parsley herb 
powder,Cellulose powder 

NF,Cinnamon bark powder, 
Celery seed powder,Fennel 

seed powder, Alfalfa 
powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice 

root powder,Stearic 
acid(Vecetable source),Coating 

opadry NS-G clear 70W 
19233,Magnesium 

stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 

Termo Komplit(tablet, № 90)  adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 190716F , istehsal tarixi: 26.10.2020, son 

istifadə tarixi: 26.10.2022) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

"bioloji fəallığa malik  qida əlavəsi"ilə əvəz 
olunsun(baxmayaraq ki bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz 

rəydə qeyd olunmuşdur, təqdim olunmuş nümunən 
qablaşmasında bununla bağlı heç bir düzəliş 

olunmamışdır).
b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, 

etiketdə tam göstərilməməyi mümkündür.

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1plastik flakonda 

90 tablet

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn 

NF,Parsley herb 
powder,Cellulose powder 

NF,Cinnamon bark powder, 
Celery seed powder,Fennel 

seed powder, Alfalfa 
powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice 

root powder,Stearic 
acid(Vecetable source),Coating 

opadry NS-G clear 70W 
19233,Magnesium 

stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 

Termo Komplit(tablet, № 90)  adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 190666E , istehsal tarixi: 16.09.2020, son 

istifadə tarixi: 16.09.2022) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

"bioloji fəallığa malik  qida əlavəsi"ilə əvəz 
olunsun(baxmayaraq ki bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz 

rəydə qeyd olunmuşdur, təqdim olunmuş nümunən 
qablaşmasında bununla bağlı heç bir düzəliş 

olunmamışdır).
b)Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, 

etiketdə tam göstərilməməyi mümkündür.

Tianshi Zinc Capsules Kapsul 1 Zinc lactate (Zinc - 1.12 mg) - 4 mg, Egg white 
powder - 50 mg

Anhydrous glucose, Talc, 
Magnesium stearate, Capsule 

(Gelatin, Titanium dioxide, 
Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 
Spirulina  (kapsul, №60) (Seriya nömrəsi: CF0102001B, 
istehsal tarixi: 20.10.2020, son istifadə tarixi: 19.10.2022) 
adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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



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

TrideKal / TrideCal Şərbət 150 ml

Calcium carbonate - 65 mg (25 mg Calcium), 
Magnesium carbonate - 69.38 mg (20 mg 

Magnesium), Vitamin D3 - 2.5 mcg, Zinc oxide - 
3.74 mg (3 mg Zinc)

Water, Citric acid monohydrate, 
Potassium sorbate, Xanthan 

gum, Orange flavor, Sucralose, 
Glucose

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən TrideKal / 
TrideCal (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və vitamin 
D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib və 
istifadə qaydaları ilə bağlı məlumatlar eyniləşdirilməlidir.

Trio sinerji jelatin kapsullar 4 x 15
Omega-3 unsaturated fatty acids (18% EPA - 90 

mg, 12% DHA - 60 mg) - 500 mg, Ginkgo biloba leaf 
extract - 50 mg, Selenium - 50 mcg

Silicon dioxide (E 551), Soya 
lecithin (E 322), Gelatin, 
Glycerol (E 422), Copper 

complexes of chlorophyll (E 
141), Titanium dioxide (E 171), 

Water

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 24.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trio 

sinerji (jelatin kapsullar, №60) (Seriya nömrəsi: L140012, 
istehsal tarixi: 31.01.2021, son istifadə tarixi: 31.01.2024) 
adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Triple Omega 3-6-9 Yumşaq gel kapsullar 1

Fish oil - 420 mg (EPA 30%, DHA 20%) - 420 mg, 
Flaxseed oil (55% Alpha linolenic acid) - 340.5 mg. 
Borage oil (19 % Gamma linoleic acid) - 400 mg - 

Providing unsaturated fatty acids: Eicosapentaeonic 
acid - 120 mg, Docosahexaeonic acid - 83.3 mg, 

Alpha linoleic acid - 180 mg, Gamma linoleic acid - 
76 mg, Linoleic acid - 177 mg, Oleic acid - 100 mg, 
D-alpha tocopherol - 5.5 mg (providing 5 IU/3.3 mg 

Vitamin E)

Gelatine (bovine), Glycerine, 
Purified water

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 08.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triple 

Omega 3-6-9 (kapsul, № 60) (seriya nömrəsi: 75221202, 
istehsal tarixi: 01.12.2019, son istifadə tarixi: 01.12.2022) 
adlı məhsul omeqa 3-6-9 yağ turşularının əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Dosyedə Azərbaycan dilində stiker təqdim edildiyi 
halda, məhsulun üzərində verilməyib.

Tubostat Tablet 2 x 15

Reishi mushroom extract - 200 mg, Cordyceps 
militaris mushroom extract - 120 mg ,Vitamin A (as 
Retinyl palmitate) - 3 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) - 1.5mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 

1.8 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 8 mg, Vitamin 
B5 (as D-Calcium pantothenate) - 2.4 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Biotin (as 
D-Biotin) - 50 mcg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 80 
mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 3 mcg, 
Vitamin C (as Ascorbic acid) - 24 mg, Vitamin D3 

(as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as D-alpha 
tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin K (as 

Phytomenadione) - 32 mcg

Polyvinylpolypyrrolidone, 
Magnezium stearate, 

Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Citric acid

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 27.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tubostat 

((tablet, №30) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏolub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

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

deyil. 
Qeyd:Qablaşmada qeyd edilən "qida əlavələri dərman 

vasitəsi deyil" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida 
əlavələri dərman vasitəsi deyil" yazısı ilə əvəz edilsin.

Ultra Fol Turşusu / Ultra 
Folic Acid Tablet 2 x 30 Folic Acid – 400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

Microcrystalline Cellulose, 
Patato Starch, 

Polyvinylpolypyrrolidone, 
Dibasic Calsium Phosphate, 
Polyvinylpirrolidone, Syoloid - 

(Colloidal Silicon, Silicon 
Dioxide), Magnesium Stearate

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Fol 

Turşusu /Ultra Folic Acid (tablet №60) adlı məhsul fol 
turşusu və vitamin B12 -nin  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Ultra Vitamin D (D3) 1000 
IU Tablet 2 x 48 Vitamin D3 - 1000 IU (25 mcg)

Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, Strach 

(Pregelatinised Maize Strach), 
Hydroxypropyl Cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Syloid - 
(Colloidal Silica, Silicon 
Dioxide), Purified Talc, 

Magnesium Silicate Prep, 
Polyvinylpolypirrolidone, White 
colour dispersion, Glycerin BP 

vegetable grade

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 16.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 
Vitamin D (D3) 1000 IU (tablet № 96) adlı məhsul D 

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

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



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

Urogold Kapsul 2 x 15

Vaccinium macrocarpon (Cranberry) extract 10% 
proanthocyanins - 250 mg (25 mg proanthocyanins), 

D-mannose - 50 mg, Lactobacillus acidophilus 
LA02+Bifidobacterium animalis lactis BSO 1 - 0.8 x 

10⁹ CFU, Inulin - 30 mg

Magnesium salts of fatty acids, 
Gelatin, Titanium dioxide, Red 

Iron oxide
Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 19.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urogold 

(kapsul № 30) adlı məhsul sidik-cinsiyyət sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun tərtib 

edilməlidir.

Utionin U Kapsul 2 x 15 Vitamin U (S-methylmethionine) - 200 mg
Gelatin, Maltodextrin, 

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, 

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Utionin U 

(kapsul №30) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.


VeNatura Metilfolat ODT Ağızda həll olan tablet 3 x 10 Folic acid (as (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, 
glucosamine salt 0.74 mg) - 400 mcg

Mannitol (E 421), 
Polyvinylpyrrolidone (E1201), 
Corn starch, Silicon dioxide (E 
551), Magnesium salts of fatty 

acids (E 470b), Strawberry 
flavor, Mint flavor

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura 

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 dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Premium Kids 
Omega 3 Tutti Frutti dadlı Şərbət 150 ml

Fish oil (Omega-3 - 1395 mg (DHA 
(Docosahexaenoic acid) - 1162.5 mg, EPA 

(Eicosapentaenoic acid) - 232.5 mg)) - 4650 mg, DL-
alpha tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 mg α-TE) - 

21.74 mg, Retinyl palmitate (Vitamin A - 250 mcg 
RE) - 0.45454 mg

Tutti Frutti flavour Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura 
Premium Kids Omega 3 Tutti Frutti dadlı (şərbət  150 ml) 

adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, A və E 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

VeNatura Selen Tablet 15 x 4 Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.05.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“NG-Group” MMC-nin 17.03.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa İlaç San. ve Tic. 

Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan VeNatura Selen (tablet, 
№ 60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. 
“NG-Group” MMC-nin 17.03.2021-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan VeNatura Selen (tablet, 

№ 60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun xarici 

görünüşü ağ rəngli, dairəvi formalı, yastı tablet (NS-də -- 
uzunsov formalı tablet), orta çəkisi 123.7mq  (265.0mq 

±5%)  (251.75 - 278.25mq) olaraq aşkar 
edilmişdir.Bundan başqa, sənədlərin ekspertizası zamanı 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
“istifadə qaydası” bəndində məhsulun “böyüklərə (18 
yaş)” tövsiyə olunduğu barədə məlumat qeyd edildiyi 

halda, “əks göstərişlər” bəndində “12 yaşa qədər uşaqlar” 
yazısı qeyd edilib.Məlum atlar ziddiyət təşkil edir.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 



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

Verbascon Grip/ 
Verbascon Qrip toz 10

Pelargonium sidoides  root extract- 40 mg; 
Sambucus nigra  flower extract- 40 mg; Verbascum 
thapsus  flower extract- 40 mg; Vitamin C- 500 mg; 
Zinc(as Zinc oxide)-10 mg; Selenium( as Sodium 

selenite)- 55 mcg; Rutin- 25 mg.

Maltodextrin, Sorbitols, Malic 
acid, Beetroot powder, 

Cyclamates,Saccharins, 
Flavours, Silicon dioxide.

Polski Lek S.A. Polşa 03.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Verbascon Grip/ Verbascon Qrip(saşe, № 10) adlı  
məhsul immun sistemin fəaliyyətini gücləndirmək məqsədi 

ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Viberan Tablet 3 x 10

Magnesium lactate dihidrate - 187.5 mg, Soy 40% 
iso-flavone standardised extract - 50 mg, Melissa 

3% flavone standardised extract - 40 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 0.55 mg

Microcrystalline cellulose (E 
460), 

Polyvinylpyrrolidone/Povidone 
(E 1208), Nutraficient brown 
114F265031, Magnesium 
stearate (E 572), Silicone 

dioxide (E 551)

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 05.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viberan (tablet, № 30) 
(Seriya nömrəsi: 360221 , istehsal tarixi: 01.02.2021, son 

istifadə tarixi: 01.02.2024) adlı məhsul qadınlarda 
menapauza zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

vasitəsi deyil. 

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

232.5 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) – 157.5 mg
Gelatin, Glycerin, Water DR.Dünner AG İsveçrə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vital Plus 
Lachsöl (kapsul №60) (Seriya nömrəsi: 0400020; İstehsal 

tarixi: 22.06.2020; Son istifadə tarixi: 22.06.2023) adlı 
məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Vita-Min Multiple Sport Kapsul 2 x 30

Vita-plex sport composition:Vitamins 
(Microencapsulated L-Ascorbic acid (Pureway-

C)(Vitamin C - 290 mg, D-alpha-tocopheryl acetate 
(Vitamin E - 24 mg α-TE), Nicotinamide (Niacin - 31 
mg NE), D-biotin (Biotin - 100 mcg), Retinyl acetate 
(Vitamin A - 800 mcg RE), Calcium D-pantothenate 

(Pantothenic acid - 12 mg), Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6 - 18 mg), Cholecalciferol 

(Vitamin D - 10 mcg), Pteroylmonoglutamic acid 
(Folic acid - 400 mcg), Thiamin mononitrate (Vitamin 

B1 - 19.4 mg),  Riboflavin (Vitamin B2 - 19.6 mg), 
Cyanocobalamin (Vitamin B12 - 400 mcg)) - 527.5 
mg, Citrus bioflavonoids - 66.7 mg, Artichoke leaf 
extract - 80.04 mg, Pumpkin seed extract - 60.03 
mg, Nettle leaf extract - 60.03 mg, Green tea leaf 

extract - 60.01 mg, Alfa-lipoic acid - 9.99 mg, Black 
pepper fruit extract - 1 mg, .Chela-Mın sport 

composition:Minerals (Magnesium bisglycinate, 
Magnesium oxide (Magnesium - 190 mg), Calcium 

bisglycinate, Calcium carbonate (Calcium - 100 mg), 
Potassium chloride (Potassium - 75 mg), Zinc 

bisglycinate (Zinc - 15 mg), Manganese bisglycinate 
(Manganese - 1.8 mg), Sodium selenite (Selenium - 
75 mcg), Ferrous bisglycinate (Iron - 3 mg), Copper 

bisglycinate (Copper - 0.5 mg), Chromium (III) 
chloride (Chromium - 150 mcg), Potassium iodide 

(Iodine - 150 mcg)) - 1287.69 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, 

Gelatin, E 171, E 132
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 16.05.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita-Min 

Multiple Sport (kapsul, № 60) adlı məhsul idmançılar üçün 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

preparatolub, 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 B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini və B12 

vitamini gündəlik istehlak həddini (B1 vitamini max. 5 mq, 
B2 vitamini max. 6 mq, B6 vitamini max. 6 mq, B12 

vitamini max. 9 mkq) aşır.

VitEs Tablet 2 x 10 Sodium hydrogen carbonate - 500 mg
Microcrystalline cellulose, 

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Cornstarch

ESENSA DOO Serbiya 26.05.2021 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 dərman vasitəsi deyil.

Zincomax Kapsul 2 x 15 Zinc bisglycinate - 125 mg (of which Zinc 25 mg)
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Maltodextrin, Capsule 
shell: gelatin, titanium dioxide

İnalme S.r.L İtaliya 21.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zincomax 
(kapsul №30) adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi 

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

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



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

Zincomega Şərbət 5 ml x 20
Fish oil - 1750 mg (175 mg  EPA and 280 mg DHA 

(EPA+DHA 455.0 mg)), Zinc sulphate - 8.268 
(equivalent to 1.88 mg Zinc), Vitamin D3 - 5 mcg

Sugar, Deionized water, Mono-
and diglycerides of fatty acids 
(E471), Water-based natural 

lemon flavor, Oil-based natural 
lemon flavor, Alpha-tocopherol 
(E307), Ascorbic acid (Vitamin 
C (E300)), Potassium sorbate 

(E202), Natural strawberry 
flavor, Sodium carboxymethyl 

cellulose (E466)

Berko İlaç və Kimya San A.Ş Türkiyə 17.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Zincomega (şərbət, 5 ml x 20) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşularının, sink və vitamin D3-ün əlavə mənbəyi 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.

Zinconet C Şərbət 150 ml Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc - 10 mg 
(Zinc sulphate – 27.5 mg)

Deionized water, Sugar, 
Sorbitol (E 420), Orange flavour 

(S2695-E/01), Potassium 
sorbate (E 202), Macrogol-

Glycerolhydroxystearat (E475), 
Sodium hydroxide (E 524), 

Sunset yellow (E 110) 

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinconet 
C (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin C və sinkin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Zinefol Tablet 1 Folic acid - 360 mcg, Pyridoxine hydrochloride - 2 
mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate TCP, Magnesium 

salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 18.05.2021 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.

Zinofen FM Kapsul 3 x 10

Coenzyme Q10 - 100 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 100 mg, L-Carnitine - 200 mg, 
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl acetate) - 30 mg, 

L-Arginine - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 5 mg

Corn starch, Gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.05.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinofen 

FM (kapsul №30) adlı məhsul amin turşu, vitamin və 
vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda müalicə xarakterlı 
tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.
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