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

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

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

Sugar, Oligofructose, Citric acid, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.05.2022 Müsbət

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

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22009; İstehsal tarixi: 09.03.2022; 
Son istifadə tarixi: 09.09.2024) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

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

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

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

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

Sugar, Oligofructose, Citric acid, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.05.2022 Müsbət

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

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22008; İstehsal tarixi: 08.03.2022; 
Son istifadə tarixi: 08.09.2024) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

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

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

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

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

Sugar, Oligofructose, Citric acid, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.05.2022 Müsbət

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

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22010; İstehsal tarixi: 08.03.2022; 
Son istifadə tarixi: 08.09.2024) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

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

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

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

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

Sugar, Oligofructose, Citric acid, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.05.2022 Müsbət

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

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22005; İstehsal tarixi: 04.03.2022; 
Son istifadə tarixi: 04.09.2024) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

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

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

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

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

Sugar, Oligofructose, Citric acid, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.05.2022 Müsbət

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

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22007; İstehsal tarixi: 08.03.2022; 
Son istifadə tarixi: 08.09.2024) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

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

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

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

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

Sugar, Oligofructose, Citric acid, 
Raspberry fruit powder, Hibiscus extract, 
Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 17.05.2022 Müsbət

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

paket №10 - Seriya nömrəsi: L22006; İstehsal tarixi: 07.03.2022; 
Son istifadə tarixi: 07.09.2024) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

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

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

Additiva 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 16.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22020; 
İstehsal tarixi: 28.02.2022; Son istifadə tarixi: 28.08.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22025; 
İstehsal tarixi: 02.03.2022; Son istifadə tarixi: 02.09.2024) adlı 

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

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



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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22021; 
İstehsal tarixi: 28.02.2022; Son istifadə tarixi: 28.08.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22026; 
İstehsal tarixi: 02.03.2022; Son istifadə tarixi: 02.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22022; 
İstehsal tarixi: 01.03.2022; Son istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.05.2022 MÜsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22027; 
İstehsal tarixi: 02.03.2022; Son istifadə tarixi: 02.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 12.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22028; 
İstehsal tarixi: 03.03.2022; Son istifadə tarixi: 03.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 12.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22023; 
İstehsal tarixi: 01.03.2022; Son istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 11.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22024; 
İstehsal tarixi: 01.03.2022; Son istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 16.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22029; 
İstehsal tarixi: 03.03.2022; Son istifadə tarixi: 03.09.2024) adlı 

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

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



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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 11.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22030; 
İstehsal tarixi: 04.03.2022; Son istifadə tarixi: 04.09.2024) adlı 

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

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

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

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

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 11.05.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L22031; 
İstehsal tarixi: 04.03.2022; Son istifadə tarixi: 04.09.2024) adlı 

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

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

Adefosin Kapsul 6 x 10

Phospholipids - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Cynara scolymus 
leaf extract - 100 mg, Ademetionine - 100 mg, Glutathione - 100 mg, 

Silybum marianum fruit extract - 70 mg, Inositol - 50 mg, Helichrysum 
arenarium flower extract - 30 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 26.05.2022 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin və öd yollarının funksional fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Aemix Kapsul 3 x 10
Vitamin A (as retinol acetate) – 1000 mcg, Vitamin E (as alfa-tocoferol 

acetate) – 100 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 50 mcg, Zinc (Zinc 
sulfate) – 10 mg, Biotin (Vitamin B7) (as D-biotin) – 25 mcg

Lactose monohydrate, Calcium stearate, 
Capsule composition: gelatin, purified 
water, colors: titanium dioxide, yellow 
quinoline, patent blue V, crimson 4 R

Bioterra MMC Belarus 05.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

zəruridir!

Aktivit Şərbət 150 ml

L-Arginine HCL - 250 mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 20 mg, 
Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 
250 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 

(Riboflavin) - 0.5 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 10 mg, Vitamin B5 (as 
Calcium pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

0.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 1.5 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin E (DL-Alpha tocopheryl acetate) - 5 

mg, Zinc sulfate - 5 mg, Biotin - 15 mcg, Folic acid - 65 mcg, Manganese 
sulfate - 0.5 mg, Iodine - 35 mcg

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

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

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

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

Akvit İmmuno Tablet 1

Immune supporting complex (blend of lypopolysaccharides, 
lypopeptides) - 7 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg, Niacin - 8 mg 
NE, Vitamin E (as α-tocopherol acetate) - 7 mg α-TE, Pantothenic acid - 
3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.8 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.6 mg, Beta-

carotene - 0.5 mg, Vitamin A - 250 mcg RE, Folic acid - 200 mcg, 
Vitamin K - 15 mcg, Biotin - 15 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 2.5 

mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.2 mcg, Zinc (as Zinc 
sulphate 14 mg) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic 
calcium phosphate dihydrate, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate
Natstim Ltd Bolqarıstan 24.05.2022 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.

Alfa-İmmuno Kapsul 1 Bovine Colostrum - 500 mg, Immunoglobulin - 15 mg, Lactoferrin - 
0.3585 mg, IGF-1 - 0.043 ppm Natural gelatin, Cornstarch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa-İmmuno (kapsul, №30) 

adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Altapin Şərbət 200 ml

Liquid propolis extract (70%) - 200 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 
12 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 240 mcg, Mallow (Althaea 

officinalis) root dry extract - 25 mg, Thyme (Thymus vulgaris) leaf liquid 
extract - 25 mg

Honey, Water Medex d.o.o Sloveniya 17.05.2022 Müsbət

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

məhsul bəlğəmi durulaşdırıb, tənəffüs yollarından asanlıqla xaric 
olması və immunitetin möhkəmləndirilməsi üçün 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.

Alveo Plus Şərbət 200 ml
Althaea officinalis root liquid extract – 17.25 ml, Plantago major leaf 
liquid extract – 17.25 ml, Thymus serpyllum herb distillate – 9.2 ml, 

Anisum vulgare fruit distillate – 2.3 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid 
(E330), Pectin (E440), Sodium benzoate 

(E211), Glycerin (E422)
Herba Flora MMC Azərbaycan 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alveo Plus (şərbət 200 ml) 

adlı məhsul  tənəffüs yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Aminogin Damcı 50 ml

L-Arginine - 1.2 mg, L-Histidine – 0.7 mg, L-Isoleucine - 3.66 mg, L-
Lysine hydrochloride - 5 mg, L-Methionine – 1.84 mg, L-Phenylalanine - 
1 mg, L-Threonine - 0.85 mg, L-Tryptohane - 1 mg, L-Valine – 1.34 mg, 
Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, L-Alanine - 1 mg, L-Asparagine - 1 

mg, L-Aspartic Acid - 1 mg, L-Cysteine Hydrochloride - 1 mg, L-
Glutamine - 1 mg, Glусiпе - 1 mg, L-Serine - 1 mg, L-Tyrosine - 1 mg, L-

Proline - 1 mg

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

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Animal Flex (Animal 
Fleks) toz 339 q

Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 100 mg, Vitamin E (as d-Alpha 
Tocopherol Succinate) – 64 mg, Zinc (as Zinc Oxide) - 15 mg, 

Manganese (as Manganese Sulfate) - 1 mg, Joint Construction Complex 
(Glucosamine (as HCl, sulfate 2KCl),  Methylsulfonylmethane (MSM), 
Chondroitin Sulfate A (CSA), Chondroitin Sulfate C (CSC)) - 3000 mg, 
Joint Lubrication and Support Complex (Collagen Hydrolysate, Ginger 

Root (gingerols, shogaols), Turmeric Root (curcumin), Boswellia Serrate 
Extract, Quercetin, Bromelain, Cetyl Myristoleate Proprietary Blend (cetyl 

myristoleate, cetyl myristate, cetyl palmitate, cetyl laurate, cetyl 
palmitoleate, cetyl oleate), Hyaluronic Acid) – 6000 mg

Silicon Dioxide, Citric Acid, Malic Acid, 
Sucralose, Acesulfame Potassium, 

Yellow Lake #6, Protein Masking Flavor, 
Orange Flavor

Universal Nutrition ABŞ 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Animal Flex (Animal Fleks)  

(toz 339 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.

Arginon L Kapsul 1 L-arginine - 500 mg
Gelatin (Bovine) (E441), Vegetable 
Magnesium Stearate (E470b), Silica 

(E551)
NBTY Manufacturing, LLC ABŞ 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arginon-L (kapsul №50) 

(Seriya nömrəsi: 556318-04; İstehsal tarixi: 01.12.2021; Son 
istifadə tarixi: 01.12.2025) adlı məhsul argininin əlavə mənbəyi 

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.

Astervit Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinol acetate) - 450 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin hydrochloride) - 0.8 
mg, Vitamin E (as dl-alpha-Tocopherol acetate) - 7 mg, Vitamin D (as 

cholecalciferol) - 150 IU, Vitamin C (ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin B6 
(as pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B5 (as calcium D-

pantothenate) - 2.5 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 5 mg, Iodine (as 
potassium iodide) - 70 mcg, Selenium (as sodium selenite) - 25 mcg, 

Folic acid - 150 mcg, Vitamin B3 (as nicotinic acid) - 10 mg, Biotin - 25 
mcg , Calcium (as Calcium lactate) - 50 mg, Iron (as Iron lactate 

trihydrate) - 5 mg, Magnesium (as Magnesium lactate dihydrate) - 50 mg

Deionized water, Sorbitol (E452i), 
Sodium citrate (E331i), Citric acid 
(E330), Sodium benzoate (E211), 

Sucralose (E955), Orange flavor, Lemon 
flavor.

Asterpharma İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasənAstervit (Şərbət 150 ml) adlı 

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Astrogen Kapsul 4 x 15

Indole-3-carbinole from Brassica oleracea var.L - 300 mg, 
Epigallocatechin gallate (EGCG) - 100 mg, Vitex agnus castus fruit 

powder - 200 mg, Green tea leaf dry extract - 50 mg, E viatmini (Dalpha 
tocopherol acetate) - 50 mg

Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.05.2022 Müsbət

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

məhsul  qadın sağlamlığını 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.



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

Atishok Kapsul 2 x 15 Cynara scolymus leaf extract - 300 mg, Silybum marianum seed extract - 
150 mg, Ademethionine - 100 mg

Oligofructose, Stevia, Pullulan (capsule 
shell) Saşera-Med MMC Rusiya 20.05.2022 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin 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.

Auroblue Oftalmoloji steril məhlul 1ml Trypan blue - 0.06%, Sodium chloride - 0.85%, Disodium hydrogen 
orthophosphate dihydrate - 0.1%, Purified water Ayrı qeyd edilməyib Aurolab Hindistan 10.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Auroblue, oftalmoloji steril 
məhlul, 1ml, şüşə flakonda” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar 
zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Aurogel Oftalmoloji steril məhlul 1 ml Sodium Hyaluronate - 14mg, Aqueous buffer solution q.s. Ayrı qeyd edilməyib Aurolab Hindistan 18.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aurogel, oftalmoloji steril məhlul, 
1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 1 ədəd iynə, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Aurogel Plus Oftalmoloji steril məhlul 1ml Sodium Hyaluronate - 16mg, Aqueous buffer solution q.s. Ayrı qeyd edilməyib Aurolab Hindistan 18.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aurogel plus, oftalmoloji steril 
məhlul, 1ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 1 ədəd iynə, 

karton qutu qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar 
zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Aurosil Silicon oil 1000 
mm2/s CST Oftalmoloji yağlı məhlul 10 ml Polydimethylsiloxane (silicone oil) - 1000 mm2/s (CST) Ayrı qeyd edilməyib Aurolab Hindistan 17.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aurosil Silicon oil 1000 mm2/s 
CST, oftalmoloji yağlı məhlul, 10ml, şüşə flakonda, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Aurovisc Oftalmoloji steril məhlul 2ml Hydroxy propyl methyl cellulose - 20.0mg, Sterile isotonic base Ayrı qeyd edilməyib Aurolab Hindistan 18.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aurovisc, oftalmoloji steril 
məhlul, 2ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 1 ədəd iynə, 

karton qutu qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar 
zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ayased məhlul 50 ml Gaba – 125 mg, Glycine – 75 mg, Pyridoxine hydrochloride – 0.005 mg Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ayased (məhlul 50 ml) adlı 
məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 



Ay-Lanex Şərbət 100 ml Vaccinium vitis-idaea fruit liquid extract – 20 ml, Betula verrucosa leaf 
liquid extract – 16 ml, Urtica dioica leaf liquid extract – 10 ml

Sucrose, Glycerin (E422), Citric acid 
(E330), Pectin (E440), Sodium benzoate 

(E211), Distilled water
Herba Flora MMC Azərbaycan 06.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Aррlе Cider 600 Tablet 3 x 20
Apple cider vinegar powder – 600 mg, Cynara scolymus L. leaf extract – 

70 mg, Taraxacum officinale WEB. herb extract – 70 mg, Choline (as 
Choline hydrogen tartrate) – 41.25 mg

Microcrystalline cellulose E460, 
Dicalcium phosphate dihydrate E341, 
Crosslinked sodium croscaramellose 

E468, Magnesium stearate E470, Silicon 
dioxide E551, Hydroxypropyl 

methylcellulose E460, Gum arabic E414, 
Glycerol E422, Talc 553

Legosan AB (for New 
Nordic Healthbrands AB)  İsveç 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aррlе Cider 600 (№60) adlı 

məhsul  çəkiyə nəzarət 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 edilsin.



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

BCAA İnstant Drink 
Powder Exotic Melon 

Flavour
toz 500 q L-leucine - 30 g, L-isoleucine - 15 g, L-valine – 15 g, Vitamin B6 - 28 mg, 

Vitamin B2 – 10 mg

Flavour, Carrageenan, Citric Acid, 
Silicon dioxide, Malic Acid, Soy Lecithin, 

Sucralose, Beta-carotene, Beet rot 
powder

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 04.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA İnstant Drink Powder 
Exotic Melon 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.

BCAA Xplode Powder 
(Xplosive cola flavour) toz 500q

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 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA Xplode Powder 

(Xplosive cola flavour) (toz 500 q)  Seriya nömrəsi: 01001221, 
istehsal tarixi: 14.12.2021, son istifadə tarixi: 13.12.2024) 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.

Benezim Şərbət 120 ml
Papaya juice (Carcia papaya fructus juice) - 600 mg, Fennel extract 

(Foeniculum vulgare fructus dry extract) - 85 mg, Enzyme mix - 60 mg, 
Bromelain 2500 GDU/g - 25 mg, Papain 2.5 UI/mg - 25 mg

Water, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose İnalme S.r.L İtaliya 23.05.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 22A502; İstehsal tarixi: 01.03.2022; Son 
istifadə tarixi: 01.03.2025) adlı məhsul həzm sisteminin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Betalim Kids Şərbət 150 ml
Beta-glucan - 125 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 35 
mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 21 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 

125 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 90 mg

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

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemin fəliyyətini 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.

BioBran® 1000 
Arabinoxylan toz 30 x 2 q MGN-3 Arabinoxylan compound - 1000 mg Microcrytalline Cellulose, Cornstarch, 

Dextrin, Tricalcium phosphate
Daiwa Pharmaceutical Co., 

Ltd. Yaponiya 05.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioBran® (toz, saşedə, № 30) 
adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi 
ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Biolizis Kapsul 3 x 10 Ananas comosus fruit dry extarct - 100 mg, Pancreatin - 100 mg, Papain - 
75 mg, Vitamin B1 - 0.5 mg, Folic acid - 0.15 mg, Biotin - 0.1 mg

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 18.05.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Greenvvay İmporters MMC” tərəfindən göndərilmiş 19.04.2022 -
ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aspar 

İlaç, Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan Biolizis 
(kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi  0.65993 q   (0.360 - 
0.505 q);  tərkibi: 0.0.56328 q   (0.240 - 0.385 q)  olaraq aşkar 
edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə 

uyğun deyil.Bundan başqa, 
-kapsulun örtüyünün tərkibi barədə m əlum at təqdim  edilm əyib.

--papain maddəsinin meyvə ekstraktı barədə məlumat qeyd 
edilib ki, bu da mümkün deyil, belə ki, həmin maddə papaya 

bitkisinin meyvəsindən alınan proteolitik ferm entdir

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

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

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 



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

Blue Lab Whey 100% 
Premium Protein toz 2kq

MINERALS:  Folic acid – 70 mcg, Vitamin B12 – 2.82 mcg, Biotin - 32.9 
mcg, Chloride – 192 mg, Calcium – 148 mg, Phosphorus – 109 mg


AMINO ACID PROFILE:  Alanine – 1.2 g, Arginine – 0.6 g, Aspartic acid 
– 2.6 g, Cystine – 0.3 g, Glutamine acid – 4 g, Glycine – 0.5 g, Histidine 
– 0.4 g, İsoleucine – 1.4 g, Leucine – 2.4 g, Lysine – 2.1 g, Methionine – 
0.4 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1.4 g, Serine – 1.2 g, Threonine – 

1.6 g, Triptophan – 0.4 g, Tyrosine – 0.7 g, Valine – 1.3 g 


Whey protein concentrate (Emuls: sunflower lecithin) (Milk) – 16.472 g, 
Whey protein concentrate – 10.2 g, Fat reduced cocoa powder – 2.108 

g, Whey protein isolate (Emuls. : Sunflower lecithin) (Milk) – 2.04 g,  
Inulin – 1.7 g, Flavor – 0.633 g, Sodium chloride – 0.310 g, Thickeners 
(Guar gum (E412) – 0.221 g,  Xanthan gum (E415) – 0.080 g), Whey 

protein concentrate hydrolysate (Milk) – 0.170 g,  Sweetener (Sucralose 
(E955) – 0.062 g), Tolerase™ L Lactase (Aspergillus oryzae)) – 0.004 g

ayrıca göstərilməmişdir
Aminolabs by Eurofood 

Belgium NV (for USN (UK) 
LTD)

Belçika 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blue Lab Whey 100% 

Premium Protein (toz 2 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.

Blue Lab Whey 100% 
Premium Protein toz 908q

MINERALS:  Folic acid – 70 mcg, Vitamin B12 – 2.82 mcg, Biotin - 32.9 
mcg, Chloride – 192 mg, Calcium – 148 mg, Phosphorus – 109 mg


AMINO ACID PROFILE:  Alanine – 1.2 g, Arginine – 0.6 g, Aspartic acid 
– 2.6 g, Cystine – 0.3 g, Glutamine acid – 4 g, Glycine – 0.5 g, Histidine 
– 0.4 g, İsoleucine – 1.4 g, Leucine – 2.4 g, Lysine – 2.1 g, Methionine – 
0.4 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1.4 g, Serine – 1.2 g, Threonine – 

1.6 g, Triptophan – 0.4 g, Tyrosine – 0.7 g, Valine – 1.3 g 


Whey protein concentrate (Emuls: sunflower lecithin) (Milk) – 16.472 g, 
Whey protein concentrate – 10.2 g, Fat reduced cocoa powder – 2.108 

g, Whey protein isolate (Emuls. : Sunflower lecithin) (Milk) – 2.04 g,  
Inulin – 1.7 g, Flavor – 0.633 g, Sodium chloride – 0.310 g, Thickeners 
(Guar gum (E412) – 0.221 g,  Xanthan gum (E415) – 0.080 g), Whey 

protein concentrate hydrolysate (Milk) – 0.170 g,  Sweetener (Sucralose 
(E955) – 0.062 g), Tolerase™ L Lactase (Aspergillus oryzae)) – 0.004 g

ayrıca göstərilməmişdir
Aminolabs by Eurofood 

Belgium NV (for USN (UK) 
LTD)

Belçika 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blue Lab Whey 100% 

Premium Protein (toz 908 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.

B-Nives Daxilə qəbul üçün damcı 50 ml

Retinyl acetate - 0.01 mg, Thiamine hydrochloride  - 0.02 mg, 
Riboflavine - 1.7 mg, Nicotinic acid - 20 mg, Pantothenic acid - 0.15 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Cyanocobalamine - 1.5 mcg, Ascorbic 

acid - 1.7 mg, Cholecalciferol - 0.1 mcg, Alpha tocopherol - 0.03 mg

Oligofructose, Stevia dry extract, Sodium 
benzoate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 29.04.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul Bəzi vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun (tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin

Boneforce Tablet 4 x 15
Collagen type II – 100 mg, Glucosamine sulphate – 500 mg, Chondroitin 
sulphate – 250 mg, Methylsulfonylmethane – 300 mg, Boswellia serrata 
resin extract– 100 mg, Hyaluronic acid – 30 mg, Boric acid – 150 mcg 

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 

Polyvinylpyrrolidone


Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 13.05.2022 Müsbət

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

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

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

Boneluks Tablet 3 x 10

Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 25 mcg (1000 IU), Vitamin K2 
(Menaquinone 7) – 75 mcg, Zinc (as Zinc sulphate) – 10 mg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide) – 100 mg, Calcium (as Calcium 
citrate) – 500 mg, Mangan (as Manganese sulphate) – 2 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Corn starch, Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

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

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr qeyd olunsun.



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

Braenzym Tablet 3 x 10

Pancreatin - 195.2 mg, Lipase - 20000 IU, Amylase - 15000 IU, Protease 
- 900 IU, Bromelain - 67.5 mg, Papain - 100 mg, Trypsin - 35 mg, 

Chymotrypsin - 2 mg, Rutozid trihydrate - 100 mg, Serratiopeptidase - 
15000 IU, Sodium bicarbonate - 325 mg, Anethum graveolens fruit dry 

extract - 83.5 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Corn starch, Magnesium stearate, 

Plyvinylpyrrolidone K 30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Braenzym (tablet, № 30) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.  

Bronxo ASS Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 200 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 11.10 mg) - 1.5 mg, 
Grindelia robusta flower and leaf dry extract - 62.5 mg, Thyme vulgaris 

leaf dry extract - 41.5 mg, Hedera helix  leaf dry extract - 10.5 mg, 
Drosera rotundifolia herb dry extract - 20.5 mg

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

Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul tənəffüs 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 müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Bronxo-Green Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract - 1.5 ml, Plantago major leaf liquid 
extract - 1.5 ml, Althaea officinalis root liquid extract - 0.4 ml, Foeniculum 
vulgare fruit liquid extract - 0.6 ml, Origanum vulgare herb liquid extract - 

1 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Purified 
water Biyan Products MMC Azərbaycan 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronxo-Green (şərbət, 100 

ml) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Bulardi® Junior / Bulardi® 
uşaqlar üçün toz 1 Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 - 250 mg, Zinc citrate dihydrate - 

16 mg Maltodextrin, Starch (corn) Abela Pharm d.o.o. Serbiya 07.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bulardi® Junior / Bulardi® 

uşaqlar üçün (toz 2 q, saşe  № 10) adlı məhsul mədə-bağırsaq 
mikroflorasını 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.

Calmen Tablet 3 x 10

Magnesium (as Magnesium oxide) - 200 mg, Lemon balm (Melissa 
officinalis) 4% dry extract - 150 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) 
leaf, flower and stem dry extract - 150 mg, St. Johns Wort (Hypericum 
perforatum) extract - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 5 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 
Vegetable grade stearic acid, Vegetable 

grade magnesium stearate, Ethyl 
cellulose, Hydroxypropilmethylcellulose, 
Glycerin pheur vegetable grade, Medium 

chain triglycerides, Oleic acid, 
Ammonium hydroxide, Sodium alginate, 

Purified stearic acid

SIA "Primea" Latviya 11.05.2022 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətinin 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.

Capsule Dye (Trypan 
Blue %0.06) Oftalmoloji steril məhlul 1 ml Trypan Blue 0.06% Ayrı qeyd edilməyib Meran Medical Teknoloji 

Koll.Şti Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Capsule Dye (Trypan Blue 
%0.06), oftalmoloji steril məhlul, 1ml, şüşə flakonda” adlı məhsul 

oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Çaytikanı Yağı məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil (Sea buckthorn oil) - 100 % (carotenoids no 
less than- 25 mg%) yoxdur Solnse Altaya Rusiya 06.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 
ml) adlı məhsul ürək-damar və həzm sistemi xəstəliklərinin 

profilaktikasında 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

Cerebrosetam Junior Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

L-Tryptohane – 4 mg, Gamma aminobutyric acid – 4 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) – 2.2 mg, L-Glycine - 2 mg, L-Glutamic acid – 2 

mg, Magnesium citrate – 0.4 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) – 0.28 mg,  Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 5 mcg

Deionized water, Glycerin, Orange 
flavor, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Sucralose, Acesulfam 
potassium

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrosetam Junior (məhlul 
50 ml) adlı  məhsul beyin 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: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Cereox Kapsul 3 x 10

Gamma-Aminobutyric acid - 100 mg, L-carnitine - 100 mg, L-Glutamine - 
50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Magnesium - 50 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 1 mg, Folic acid - 100  mcg, L-Glycine - 50 
mg

Gelatin, Corn starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cereox (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 müvafiq olaraq qeyd edilsin

Cereox Şərbət 100 ml

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

Türkiyə 12.05.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“İnam Life MMC” tərəfindən göndərilmiş 30.03.2022 -ci il tarixli 
məktuba 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 Cereox (şərbət, 100 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı məhlulun xarici görünüşü sarımtıl rəngli, qeyri şəffaf, 

icində ağ hissəcikləri olan, xarakterik qoxulu maye (NS-ə əsasən 
hissəciklər barədə məlumat verilməmişdir) olaraq aşkar 

edilmişdir.Bu da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə 
uyğun deyil.

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

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

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur. 



Chole Spray Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 20 ml Vitamin D3 1.0 MIU/g in oily liquid as crystalline vitamin D3 in MCT - 

0,0005 g (equivalent of 12,5 µg cholecalciferol) MCT oil PPFK Profarm Sp.z.o.o Polşa 16.05.2022 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 20 ml)  - (Seriya nömrəsi: 010222, istehsal 
tarixi: 01.02.2022, son istifadə tarixi: 31.01.2024) 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.

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 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 05 Valerian 

complex  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.

Creatine Chews Tablet 1 Creatine Monohydrate – 5 g
Sucrose, Dextrose, Maltodextrin, Natural 

And Artificial Orange Flavor, Stearic 
Acid, Magnesium Stearate, Citric Acid

Universal Nutrition ABŞ 17.05.2022 Müsbət

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

№144) 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

Daunason Şərbət 150 ml
Gamma-aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 100 mg, 

Glutamic acid – 50 mg, Magnesium oxide – 50 mg, Melatonin - 1 mg, 
Pyridoxine (as Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg

Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 19.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Deffer Kapsul 3 x 10 Iron Gluconate - 150 mg (active Fe 18.75 mg), Calcium L-Methylfolate - 
350 mcg, Methylcobalamin - 4 mcg, L-Ascorbic acid - 60 mg

Monostarch phosphate (E 1410), Hidroxy 
Propyl Methyl Cellulose (E464), 

Potassium Sorbate (E202)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deffer (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: EX2022-042; İstehsal tarixi: 20.02.2022; Son istifadə 

tarixi: 20.02.2025) adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Delin Forte D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 4 x 5ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil Tocura İlaç Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delin Forte D3 (Daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 5 ml N4) adlı məhsul D vitamininin əlavə 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkib düzgün göstərilsin.

Demaks Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (2 drop - 400 IU) Rosehip fruit extract (solvent vegetable 

oil), Vitamin E

SIA  L.E.V. (EKSTRAKTU 
RUPNİCA) (for Solepharm 

LTD)
Latviya 10.05.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Desam-D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (D-alpha 

tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Desol-D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 4 x 5 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil

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

Limited Şirketi
Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

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

məhlul - damcı, 4 x 5 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Dibon Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 2 x 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU (1drop-133 IU) Olive oil

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

Limited Şirketi
Türkiyə 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dibon (məhlul 15 ml №2) 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.

Doctor Lux Şərbət 150 ml

Thymus vulgare herb liquid extract - 160 mg, Foeniculum vulgare dulce 
fruit liquid extract - 20 mg, Althea officinalis root liquid extract - 300 mg, 

Tilia cordata flower liquid extract - 80 mg, Primula veris root soft extract - 
40 mg

Sorbitol, Citric acid, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Mint flavor Sugam Healthcare LLP Hindistan 20.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
və bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırma eskizi üzərində tərkib rəyə uyğun olaraq 

(istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə aid sənədə əsasən) 
göstərilsin.



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

Doctor Lux toz 10 x 12

Mentha sylvastris leaves extract - 20 mg, Adhatoda vasica leaves 
powder - 50 mg, Glycyrrhiza glabra root powder - 300 mg, Zingiber 
officinale rhizome powder - 200 mg, Cinnamomum zeylanicum bark 

powder - 16 mg, Piper longum fruit powder - 64 mg, Elettaria 
cardamomum fruit powder - 32 mg

Sugar, Sodium benzoate, Lemon honey 
flavor Sugam Healthcare LLP Hindistan 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Lux (toz, saşe ) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 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.

Doctor Lux Honey 
Lemon/Bal Limon Sorma Pastil 2 x 12

Adhatoda vasica leaves extract - 10 mg, Piper nigrum fruits extract -10 
mg, Zingiber officinale rhizomes extract - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root 
extract - 20 mg, Emblica officinalis fruits extract - 10 mg, Curcuma longa 

rhizomes extract - 25 mg, Foeniculum vulgare fruits extract - 20 mg, 
Terminalia belerica fruits extract -10 mg, Piper longum fruits extract - 20 

mg, Gall of Pistacia integerrima - 10 mg, Terminalia chebula fruits 
extract - 5 mg, Menthol - 2 mg

Liquid Glucose, Sucrose, Tartrazine 
Colour, Lemon Flavour, Orange Flavour, 

Purified Water 
Sugam Healthcare LLP Hindistan 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Lux Honey Lemon/Bal 

Limon (Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yollarının 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. 

Doctor Lux Mint/Nanə Sorma Pastil 2 x 12

Adhatoda vasica leaves extract - 10 mg, Piper nigrum fruits extract -10 
mg, Zingiber officinale rhizomes extract - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root 
extract - 20 mg, Emblica officinalis fruits extract - 10 mg, Curcuma longa 

rhizomes extract - 25 mg, Foeniculum vulgare fruits extract - 20 mg, 
Terminalia belerica fruits extract -10 mg, Piper longum fruits extract - 20 

mg, Gall of Pistacia integerrima - 10 mg, Terminalia chebula fruits 
extract - 5 mg, Menthol - 2 mg

Liquid Glucose, Sucrose, Brilliant Blue 
Color, Quinoline Yellow Colour, Mint 

Flavour, Purified Water
Sugam Healthcare LLP Hindistan 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Lux Mint/Nanə (Sorma 

Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 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. 

Doctor Lux 
Orange/Portağal Sorma Pastil 2 x 12

Adhatoda vasica leaves extract - 10 mg, Piper nigrum fruits extract -10 
mg, Zingiber officinale rhizomes extract - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root 
extract - 20 mg, Emblica officinalis fruits extract - 10 mg, Curcuma longa 

rhizomes extract - 25 mg, Foeniculum vulgare fruits extract - 20 mg, 
Terminalia belerica fruits extract -10 mg, Piper longum fruits extract - 20 

mg, Gall of Pistacia integerrima - 10 mg, Terminalia chebula fruits 
extract - 5 mg, Menthol - 2 mg

Liquid Glucose, Sucrose, Sunset Yellow 
Color, Carmoisine Colour, Orange 

Flavour, Purified Water 
Sugam Healthcare LLP Hindistan 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Lux Orange/Portağal 

(Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 
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. 

Duas Bronxo Şərbət 120 ml Tilia cordata flower extract - 200 mg, Althea officinalis root extract - 100 
mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg, Vitamin C - 50 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Glycerol, Sucralose, Citric acid, 

Deionized water

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul tənəffüs sisteminin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Məhsulun tərkibi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Duasenzy Kapsul 1 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 EAU), 
Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g), Pancreatin - 150 mg

Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

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

Duaskal Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Zinc (as Zinc sulfate-5.5 mg) - 2 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan 
gum, Glycerol, Saccharin, Orange flavor, 

Sodium benzoate

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

Limited Şirketi
Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

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

məhsul 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.



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

Duaslife Şərbət 150 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 65 mg
Glycerol, Sucralose, Xanthan gum, 

Sodium saccharin, Citric acid, Raspberry 
flavor, Deionized water

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

Limited Şirketi
Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duaslife (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Duasmega Kapsul 2 x 15 Fish oil (Omega-3 fatty acid - 350 mg, Eicosapentoenoic acid (EPA) - 
180 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) - 120 mg) - 1000 mg Gelatin, Glycerol, Purified water

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

Limited Şirketi
Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

Ekizin daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml

Thiamine hydrochloride (Vit B1) - 0.7 mg, Riboflavin (Vit B2) - 0.8 mg, 
Nicotinamide (Vit PP) - 9 mg, Calcium pantothenate (Vit B5) - 3 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Vit B6) - 1 mg, Folic acid (Vit B9) - 100 mcg, 
Cyanocobalamin (Vit B12) - 0.5 mcg, Biotin (Vit H) - 75 mcg, Ascorbic 
acid (Vit C) - 90 mg, Zinc - 5 mg, Beta-carotene - 0.5 mg, Echinacea 

angustifolia d.e. 0.6 % echincoside - 12.5 mg, Echinacea purpurea d.e. 4 
% in polyphenols expressed as chicoric acid - 12.5 mg, L-Lysine 

hydrochloride - 375 mg, Fresh royal jelly - 40 mg

Water, Fructose, Acacia Honey, 
Ethylcellulose, Flavouring, Potassium 

sorbate (E202), Sodium lactate (E325), 
Maltodextrin, Starch and sodium octenyl 
succinate, Glucose syrup, Medium chain 

triglycerides, DL-alpha-tocopherol, 
Tricalcium phosphate, Citric acid, 

Trisodium citrate

BioDue Spa (Difass 
International S.r.l. üçün) İtaliya 13.05.2022 Müsbət

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

məhlul, 200 ml) adlı məhsul  immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun 

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

Elfos Şərbət 200 ml
Calcium citrate - 300 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Zinc 
sulphate - 6 mcg, Phytin - 100 mg, Phosphorus (as Disodium phosphate) 

- 100 mg

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

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

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

məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Encegam / Enseqam Suspenziya hazırlamaq 
üçün toz 150 ml

Gamma-aminobutyric acid - 250 mg, L-glutamine - 50 mg, L-glycine - 75 
mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 50 mg, L-carnitine (as L-

carnitine tartrate) - 250 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Folic acid - 0.05 mg

Maltitol, Mannitol, Glucomannan, 
Naturally identical orange flavor, 
Colloidal silicon dioxide, Steviol 
glycosides, Potassium sorbate

Natstim Ltd Bolqarıstan 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Encegam / Enseqam 

(suspenziya hazırlamaq üçün toz, 150 ml) adlı məhsul beynin 
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.

Endonormil Tablet 2 x 15

Fucus (Fucus vesiculosus L.) d.e. std. 0.1% total iodine - 100 mg, 
Guarana (Paullinia cupana K.) seed d.e. std. 5% caffeine - 80 mg, 

Liquorice root (Glycyrrhiza glabra L.) powder - 50 mg, Potassium iodide - 
0.2 mg, Spirulina (Spirulina platensis) thallus powder - 40 mg

Microcrystalline cellulose, Vegetable 
magnesium stearate, Silica, Fatty acid Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Endonormil (tablet, №30) adlı 
məhsul yod mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

Essential Minerals 
Calcium / Essential 

Minerals Orqanik Kalsium
Kapsul 1

Calcium carbonate - 432 mg (Including calcium - 169.3 mg), Premix 
H33792 (Including vitamin С - 53.3 mg, Vitamin B6 - 1.35 mg, Vitamin 

D3 - 4 mcg, Vitamin K1 - 0.1 mg, Zinc - 4.9 mg, Manganese - 0.82 mg  ) - 
90 mg, Soybean dry extract (Glycine max) - 30 mg (Including 

Isoflavones - 12 mg), Horsetail herb dry extract (Equisetum arvense) - 
30 mg, Calcium hydroxyapatite - 18 mg (Including calcium - 7.2 mg)

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals Calcium / 
Essential Minerals Orqanik Kalsium (kapsul, №60) adlı məhsul 
vitamin, minelların və izoflavonların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

Essential Minerals 
Selenium / Essential 

Minerals Orqanik Selen
Kapsul 1

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

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

acetate 50% - 50 mg (Including Vitamin E - 25 mg), Lalmin Se 2000 
(Selenomethionine) - 50 mg (Including Selenium - 110 mcg),  Lavitol 

(Dihydroquercetin) - 10 mg (Including Dihydroquercetin - 9 mg)

Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 04.05.2022 Müsbət

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

Essential Minerals Orqanik Selen (kapsul, №60) adlı məhsul 
selen, vitamin E və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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



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

Essential Minerals Zinc Kapsul 1

Echinacea herb dry extract (Echinacea purpurea L) - 102 mg (including 
phenols (hydroxycinnamic acids in terms of chicoric acid) - 4 mg), 

Acerola fruit dry extract (Malpighia glabra) - 100 mg (Including Vitamin C 
- 17 mg), Inulin powder - 100 mg (Including Inulin - 90 mg), Rose hips 
fruits dry extract (Rosa majalis Herrm.) - 50 mg (Including Vitamin C - 

1.5 mg), Zinc orotate - 50 mg (Including Zinc - 7.8 mg), Zinc lactate  - 35 
mg (Including Zinc - 7.9 mg), Zinc citrate - 30 mg (Including Zinc - 9.3 

mg), Copper citrate - 3 mg (Including Copper - 1 mg)

Gelatin capsule Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 26.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Minerals Zinc/ 
Essential Minerals Orqanik Sink (kapsul, №60) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Essential Probiotics 
Elbifid Kapsul 1 x 15

Pectin Classic CS501 - 350 mg, Bifidobacterium breve - 30 mg, 
Bifidobacterium infantis - 30 mg, Bifidobacterium longum - 25 mg, 

Bifidobacterium bifidum - 15 mg (including active bifidobacteria 5.05×10⁹ 
CFU), Lactobacillus casei - 20 mg, Lactobacillus acidophilus - 15 mg, 

Lactobacillus plantarum - 15 mg (including active lactobacteria 3.2 ×10⁹ 
CFU)

Cellulose Capsule: Hypromellose (E464) Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 25.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Probiotics Elbifid 
(kapsul №15) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal 

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

Eva Lax rektal şam 2 x 5
Potassium Bitartrate - 0.60mg, Sodium Bicarbonate Micronized - 

0.4002mg, PEG 1500 - 1.0698mg, PEG 1000 - 0.60mg, Glycerin - 
0.135mg, Supposire AS2X - 0,18mg, Chamomile Oil - 0.015mg

Ayrı qeyd edilməyib
İntermed S.A. 

Pharmaceutical 
Laboratories 

Yunanıstan 06.05.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Eva Lax, rektal şam №10 (2 x 5)" 
adlı məhsul öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində gliserin inqrediyenti tibbi 
vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə əsasən (Manual 

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

lokal farmakoloji təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinfinə 
daxil edilə bilm əz.


Məktuba cavab-31.05.2022


        “RP Aze” MMC şirkətinin 25.05.2022-ci il tarixli 063/RP-22 
nömrəli məktubuna əsasən tərəfimizdən bir daha məhsula dair 

müvafiq ekspertiza prosesinin araşdırılması həyata keçirilmişdir. 
Müraciətinizə cavab olaraq bildiririk ki, Yunanıstanın “İntermed 
S.A. Pharmaceutical Laboratories” şirkətinin istehsalı olan “Eva 

Lax, rektal şam №10(5x2)” adlı məhsulun tərkibində olan 
Glycerol inqrediyenti tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının 
tələblərinə əsasən (Manual on borderlaine and classification  in 

the community regulatory framework for medical devices 
version 1.18 (12-2017))  birbaşa lokal farmakoloji təsirə malik 

olduğundan tibbi vasitə sinifinə daxil edilə bilməz və eyni tərkibli 
məhsul indiyədək AEM-dən tibbi vasitə kimi müsbət rəy 

almamışdır.


        Həmçinin nəzərinizə çatdırırıq ki,  bu məhsulun tərkibi ilə 
eyni olan “Qliserol Nyu FA.DEM böyüklər üçün ” və “Qliserol Nyu 

FA.DEM uşaqlar üçün ” adlı dərman vasitələri Azərbaycanda 
dövlət qeydiyyatina alınm ışdır və hazırda 

Azərbaycan R espublikasının dövlət reyestrında m övcuddur.

Evalook Yumşaq kapsul 2 x 15 Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.05.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

          Fiziki şəxs Məmmədov Nəsimi Pərviz oğlu tərəfindən 
ünvanlanmış 20.04.2022-ci il tarixli məktuba cavab olaraq 

bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti” şirkətinin istehsalı olan 210331 seriyalı Evalook (kapsul, 
N30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

zamanı müəyyən olundu ki, kapsulun orta çəkisi 0.6980 q (1.9 q 
± 2) tərkibi: 0.4512 q normativ sənədlərin göstəricilərinə əsasən 

uyğun deyildir.
      Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

məhsulun  təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.



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

Factor D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) – 3333.33 IU (83.33 mcg) Olive oil, Potassium sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Factor D3 (daxilə qəbul 

məhlul-damcı, 15 ml) (Seriya nömrəsi: EX2022-040; İstehsal 
tarixi: 05.02.2022; Son istifadə tarixi: 05.02.2025) 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.

Farinhot toz 1
Echinacea purpurea herb dry extract - 100 mg, Salix fragilis bark dry 
extract - 100 mg, Menthol - 20 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 180 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 0.36 mg

Maltodextrin, Lemon flavour, Silicon 
dioxide, Sucralose

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farinhot (toz, saşedə №10) 
adlı məhsul tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 

immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Farinsan Broncho Şərbət 150 ml
N-Acetylcysteine - 100 mg, Tilia cordata flowers dry extract - 55 mg, 
Althea officinalis root dry extract - 75 mg, Thymus vulgaris herb dry 

extract - 40 mg, Zinc gluconate (eq. to Zinc 4 mg) - 28 mg

Purfied water, Xanthan Gum, Potassium 
Sorbate, Sucralose, Glycerol, Citric Acid

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farinsan Broncho (şərbət, 
150 ml) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq və bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq üçün tövsiyyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Farmachol Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml

Turmeric (Curcuma longa) root hydroalcoholic extract-1.12 mg; 
Dandelion (Taraxacum officinale) root hydroalcoholic extract- 0.93 mg; 

Valerian (Valeriana officinalis) hydroalcoholic extract- 0.56 mg; 
Peppermint (Mentha piperita) hydroalcoholic extract-0.45 mg; Greater 

Celandine (Chelidonium majus) whole plant hydroalcoholic extract- 0.41 
mg; Artichocke (Cynara scolymus) leaves hydroalcoholic extract-0.26 

mg

ayrıca təqdim  olunm ayıb;

contains 55 % vol. of Ethanol ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FARMACHOL (daxilə qəbulu 

üçün məhlul-damcı, 30 ml) (Seriya nömrəsi: 10354; İstehsal 
tarixi: 16.02.2022; Son istifadə tarixi: 16.02.2025) adlı  məhsul  

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

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

deyil.

Fasttorone toz 1

L-arginine HCl (equiv. to 500 mg L-arginine) – 604.66 mg, L-carnitine L-
tartrate (equiv. to 700 mg L-carnitine) – 1020 mg, Coenzyme Q10 – 30 

mg, Vitamin E acetate 50% CWS (equiv. to 25 mg Vitamin E) – 111 mg, 
Zinc gluconate (equiv. to 15 mg elemental Zinc) – 104.55 mg, Sodium 

selenite (equiv. to 100 mcg elemental Selenium) – 0.22 mg, 
Cyanocobalamine (equiv. to 2 mcg Vitamin B12) – 0.002 mg, Folic acid 

(equiv. to 400 mcg Vitamin B9) – 0.4 mg

Fructose, Lemon flavor, Isomalt, 
Sucralose, Silicon dioxide, Citric acid

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fasttorone(toz, N15 saşe) 
adlı məhsul bəzi vitaminlərin, mineralların və aminturşuların 

əlavə mənbəyi 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 11.05.2022 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Ferovit Bio Special Kids Şərbət 150q 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 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferovit Bio Special Kids 

(şərbət 150 q) (Seriya nömrəsi: 010122B; İstehsal tarixi: 
17.01.2022; Son istifadə tarixi: 17.01.2024) 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.



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

Ferrofolvit Tablet 3 x 10
Ferrous fumarate - 60.79 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 5 mcg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 100 mg, 
Copper sulphate  - 5 mg, Manganese sulphate - 9.12 mg

Magnesium stearate, Sorbitol Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

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

Filteron Tablet 3 x 10 Phospholipids soy lecithin( L-α-lecithin) - 200 mg, L-glutathione reduced - 
200 mg, Ademethionine - 100 mg, Vitamin E - 15 mg

Microcrystalline cellulose, Potato starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Pharmacy Laboratories 
Plus Polşa 16.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Fohov Oral Liquid 
(Feniks)

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml x 4

Extract of Cordyceps sinensis - 350 mg, Extract of Ganoderma Lucidum - 
350 mg, Dry extract of Lentinula edodes - 100 mg, Extract of Bambusa - 

100 mg

Purified water, Honey, Potassium 
sorbate

Fohow Health Products 
Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 16.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohov Oral Liquid 

(Feniks)(daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml, flakon №  4) adlı 
məhsul amin turşuları,  vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fohow Haicao Gai Kapsul 100 Spirulina (powder) - 64 mg, Calcium carbonate (powder) - 96 mg Vegetable oil (soybean oil), gelatin 
(capsule shell)          

Fohow Health Products 
Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 06.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Haicao Gai (kapsul, 
№100) (seriya nömrəsi: 21508517, istehsal tarixi: 26.10.2021, 
sin istifadə tarixi: 25.10.2023) adlı məhsul kalsium mineralının 

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

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

Fohow Liuwei Cha Çay 2q x 25 Camellia sinensis(powder)-1.5 g, Chinese cordyceps(powder) -0.5 g. istifadə olunmayıb Fohow Health Products 
Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Liuwei Cha  (toz, filtr-
paket № , 25l) orqanizmin detoksikasiyası,müxtəlif infeksiyalara 
qarşı müqavimətini güçləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun yararlıq müddəti rəyə uyğun olaraq göstərilsin, 

ərizəçinin təqdim olunan sənədlərinə əsasən.

Fohow Meigui / Fohov 
Meigui daxilə qəbul üçün pasta 120 q  Fructooligosaccharide – 4,15 g, Xylooligosaccharide – 0,25 g, 

Stachyose - 0,25 g, Rose(Rosa canina) petals water extract  – 0,10 g Pure water Fohow Health Products 
Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Meigu( daxilə qəbul 

üçün pasta; 120 q) adlı  məhsul  qaraciyərin  fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran,ümumi kosmetoloji effekt göstərən, bağırsaq 

mikroflorasini tənzimləyən, allergiyaya və yaşlnmış əzələlərə 
müsbət təsir göstərən 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.

Fohow Sanbao Oral 
Liquid

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml x 4 Chinese Cordyceps (Cordyceps sinensis) – 2,1 mg, Linchzhi 

(Ganoderma lucidum) – 2,1 mg, Shitake (Lentinus edoses) – 2 mg Pure water, Potassium sorbate Fohow Health Products 
Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Fohow Sanbao Oral 

Liquid(daxilə qəbul üçün məhlull, 30 ml №  4) adlı  məhsul  amin 
turşuların, vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Fohow Sanqing Oral 
Liquid

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml x 4 Aloe vera gel - 3 mg, Polysaccharides from Lions mushroom (Hericium 

erinaceus) - 3 mg, Lonicera japonica(aerial part)  powder- 3.6 mg Pure water Fohow Health Products 
Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Sanqing Oral Liquid 

(daxilə qəbul üçün məhlull, 30 ml №  4) adlı  məhsul amin 
turşuların, vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fohow Xueqingfu / Fohov 
Xueqingfu Kapsul 12 x 10 Extract of grape seeds- 171 mg Soy bean powder; gelatin(capsula shell) Fohow Health Products 

Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 24.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Fohow Xueqingfu (kapsul №120) 
adlı məhsul insan orqanizmin sağlamlığını dəstəkləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ(əsasən, ürək-damar sisteminin işini 

yaxşılaşdıran vasitə kimi)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.

Fuqardin Kapsul 3 x 10
GABA - 150 mg, Glutamic acid - 50 mg, Glycine - 75 mg, Magnesium 
carbonate - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.5 mg, Folic acid - 0.05 

mg
Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 26.05.2022 Müsbət

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

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Gasdep Kapsul 3 x 15

Lactobacillus acidophilus SD5212 - live cells not less than 3.6 Bln CFU, 
İnulin Fibruline S20 - 390 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruits 

d.e. 1% essential oil - 255 mg, Fermented maltodextrin Enzymix 
(Amylase, Protease, Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, 

Pectinase ) - 150 mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaves d.e. 4% 
essential oil - 120 mg, Caraway (Carum carvi L.) fruits d.e. - 120 mg, 

Ginger (Zingiber officinalis Rosc.) rhizome d.e. 1% gingerols - 120 mg, 
Cumin (Cuminum cyminum L.) fruits d.e. - 120 mg, Anise (Pimpinella 

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

24 mg

Food gelatin, Silicon dioxide, Magnesium 
salts of fatty acids Erbozeta S.p.A. San-Marino 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gasdep (kapsul № 45) adlı 

məhsul mədə- bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Generas Kapsul 6 x 10

L-Arginine hydrochloride - 500 mg, L-carnitine tartrate - 400 mg, 
Coenzyme Q10 - 20 mg, Pausinystalia yohimbe bark dry extract - 30 mg, 

Pinus pinaster bark dry extract - 50 mg, Epimedium grandiflorum herb 
dry extract - 150 mg, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 25 mg, Vitamin 
C (Ascorbic acid) - 30 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate - 53 mg) - 
20 mg, Selenium (as Sodium selenite - 330 mcg) - 150 mcg, Ceratonia 

siliqua fruit dry extract - 50 mg

Corn starch, Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

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

məhsul reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Gladiator (brownie cake 
flavoured bar) Baton 60 q

Protein – 21 g (protein blend (milk protein, hydrolysed wheat gluten, 5 % 
soy crisps (soy protein)), 2.7 % soy crisps (soy protein, fat-reduced 

cocoa, tapioca starch)), 23.3 % chocolate coating with sweetener (cocoa 
mass, sweetener – maltitols; cocoa butter, milk fat, emulsifier – lecithins 
(from soy), natural vanilla flavouring)), 18.3 % caramel flavoured layer 

(bulking agent – polydextrose; vegetable oil (soy), skimmed-milk 
powder, stabiliser – xylitol, emulsifier – lecithins (from soy), salt, 

flavourings), humectant-glycerol), vegetable oil (soy), cocoa nibs, 
flavourings, salt,sweetener-sucralose)

ayrıca göstərilməmişdir Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 11.05.2022 Müsbət

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

Glucabet Tablet 3 x 10

Beta-glucan - 150 mg, Beta-carotene - 7.5 mg, Vitamin E - 50 mg, 
Sodium Selenite (Selenium - 97 mcg) - 150 mcg, Zinc sulphate (Zinc - 

9.12 mg) - 25 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, Echinacea 
angustifolia root extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose (E 460)

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

Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

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



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

Griplife Qranula 3.5 q x 10
Black elderberry (Sambucus nigra) fruit concentrated juice - 320 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, Zinc (as Zinc gluconate 104.49 mg) - 
15 mg

Sorbitol, Citric acid, Red fruit aroma, 
Sucralose CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Griplife (qranula-saşe №10) 
adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gripto toz 20

Echinacea purpurea herb dry extract - 300 mg, Salix alba bark dry 
extract - 250 mg, Sambucus nigra fruit dry extract -70 mg, Salvia 

officinalis leaf dry extract - 70 mg, Ascorbic acid - 150 mg, Menthol - 50 
mg, Zinc sulphate (eq.to elemental Zinc - 2 mg) - 5.5 mg

Lemon concentrate, Stevia dry extract, 
Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 16.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gripto (toz, saşe №20) adlı 
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Helmint Şərbət 150 ml

Cantharellus cibarius fruit dry extract- 100 mg, Cucurbita pepo seed dry 
extract- 80 mg, Syzygium aromaticum bud dry extract- 10 mg, Allium 

sativum bulb dry extract 40mg, Thymus vulgaris leaf dry extract- 25 mg, 
Mentha piperita leaf dry extract- 25 mg,Zingiber officinale rhizome dry 

extract- 40mg.

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

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose.

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HELMİNT(şərbət,150 ml) adlı 
məhsul helmint invaziyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Hepastrong Amino Kapsul 2 x15 L-ornitine hydrochloride - 250 mg, Choline bitartrate (41.3 %) - 200 mg 
(82.6 mg), L-metionine - 25 mg, L-arginine hydrochloride - 25 mg Magnesium stearate, Inulin, Gelatine Solepharm LTD Latviya 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepastrong Amino (kapsul № 
30) adlı məhsul qaraciyərin 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.

Hepatoart Kapsul 3 x 10

Silybum marianum seed dry extract - 80 mg, Cynara scolymus leaves 
dry extract - 100 mg, L-Methionine - 200 mg, Choline (as Choline 

bitartrate) - 80 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.8 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) 

- 0.7 mg

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Hepatosil Tablet 1

L-Ornitine hydrochloride – 257.75 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf 
dry extract (5% cynarine) – 100 mg, Milk Thistle (Silybum marianum) 
seed dry extract (80% silymarin) – 100 mg, Granulated soy lecithin – 

51.54 mg, L-Methionine – 50.76 mg

Microcrystalline Cellulose, Calcium 
phosphate, Silicon dioxide, Magnesium 

stearate

Plameca Plantas 
Medicinales y 

Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 13.04.2022 Müsbət

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

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

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

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

Herbik toz 10 x 1 q
Lactobacillus acidophilus - 1 mg (0.5 billion CFU), Bifidobacterium 

bifidum - 1 mg (0.5 billion CFU), Lactobacillus rhamnosus - 0.5 mg (0.25 
billion CFU), Streptococcus thermophilus - 0.5 mg (0.25 billion CFU)

Maltodextrin, D-Limonene, Potassium 
sorbate (E202) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbik (toz, saşedə № 1 q x 

10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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



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

Histofer Tablet 3 x 10
Folic acid – 400 mcg, Iron sulfate – 62.5 mg (Fe 20 mg), L-histidine – 

100 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 2 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Cornstarch, Magnesium Stearate, 

Polyvinylpyrrolidone К30, Silicon Dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Histofer  (tablet №30) adlı 
məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Hyaneb inhalyasiya üçün 
hipertonik steril məhlul 30 x 5ml Sodium chloride - 350,0 mg, Sodium hyaluronate - 5,0 mg Water for injection - Up to 5.0 ml Chiesi Farmaceutici S.p.A İtaliya 11.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hyaneb, 5ml inhalyasiya üçün 
hipertonik steril məhlul, plastik tubda №30" adlı məhsul 

nebulizasiya osmotik mexanizm sayəsində tənəffüs yollarında 
viskoz sekresiyaların mobilizasiyasını asanlaşdırmaq məqsədi 
ilə istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

ILM Dye (Briliant Blue 
%0.025) Oftalmoloji steril məhlul 1 ml Briliant Blue %0.025 Ayrı qeyd edilməyib Meran Medical Teknoloji 

Koll.Şti Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ILM Dye (Briliant Blue %0.025), 
oftalmoloji steril məhlul, 1ml, şüşə flakonda” adlı məhsul 

oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

İmmun-İntercell akut Kapsul 2 x 10

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 350 mg, Zinc (as Zinc-bis glycinate) -10 
mg, Selenium(as Sodium selenite) - 100 mcg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 20 mcg (800 I.U.), Bacterial cultures (Bifidobacterium 
bifidum, B.breve, B.longum, Lactobacillus acidophilus, L.casei, L.reuteri, 

L.rhamnosus, L.plantarum, L.lactis, Enterococcus faecium) - 5 billion 
CFU (colony forming untis), Inulin - 20 mg.

Microcrystalline cellulose, Capsule from 
cellulose (HPMC), Potato starch, 

Magnesium stearate
İntercell Pharma GmbH Almaniya 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun-İntercell akut (kapsul , 

№20) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

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 10.05.2022 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.

İmmunjet Kapsul 3 x 10
Beta glucan - 180 mg, Vitamin C - 120 mg, Zingiber officinalis rhizome 
extract - 100 mg, Zinc gluconate - 15 mg, Sodium selenite - 150 mcg, 

Tocopherol palmitate - 50 mg

Oligofructose, Calcium stearate, 
Vegetable capsule Saşera-Med MMC Rusiya 06.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunjet (kapsul, № 30) adlı 
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən 
təsdiqlənmiş tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilməlidir. 

İmmunoast Kapsul 1
Beta-glucan - 150 mg, Vitamin E (as Dl-alpha tocopherol acetate) - 100 
mg, Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg (340 mcg), Zinc (as Zinc 

gluconate) - 25 mg (174.5 mg), Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Asterpharma İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Active Complex) - 10 mg, L ascorbic 
acid (Vitamin C) - 10 mg

Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, 
Water Pleuran S.r.O Slovakiya 04.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  (şərbət, 
120 ml) (Seriya nömrəsi: M9932, istehsal tarixi: 01.02.2022, son 

istifadə tarixi: 01.01.2024) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə seriya nömrəsində 
düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 

dəyişdirilir.



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

İromax Tablet 30
Ferrous fumarate (eq to Iron - 40 mg) - 125 mg, Folic acid - 0.3 mg, 

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 0.003 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 
80 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

məhsul dəmir inqredientinin əlavə mənbəyi 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.

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

Magneisum stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 29.04.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Məhsulun tərkibi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Karnizar Kapsul 4 x 10
Softgel capsule: Fish oil - 600 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Coenzyme Q10 - 

60 mg Hard capsule: L-carnitine - 500 mg, Resveratrol - 40 mg, 
Quercetin - 150 mg

Softgel capsule: Natural gelatin, 
Sunflower oil  Hard capsule: Natural 

gelatin, Cornstarch

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

məhsul ürək-damar 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.

Kentabioksin Kids toz 1

Bifidobacterium bifidum - 0.25 billion, Bifidobacterium longum - 0.25 
billion, Lactobacillus acidophilus -  0.25 billion, Lactobacillus casei - 0.25 
billion, Lactobacillus plantarum - 0.25 billion, Lactobacillus rhamnosus - 

0.25 billion, Enterococcum faecium - 0.25 billion, Streptococcus 
thermophiles - 0.25 billion, Saccharomyces boulardii - 0.40 billion, Inulin - 

1000 mg

Maltodextrine, Silicon dioxide, Citric acid, 
Lemon flavor, Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Kentabioksin Kids toz, saşedə №20  adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Kentakof Şərbət 150 ml
Plantago lanceolata leaf dry extract - 75 mg, Thymus serpyllum herb dry 
extract - 125 mg, Althaea officinalis root dry extract - 125 mg, Propolis 

extract - 150 mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, Purified 
water Fito Lab MMC Azərbaycan 10.05.2022 Müsbət

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

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

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

Kentavit Şərbət 150 ml

Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 0.6 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 0.8 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 0.2 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin A (as Retinol 

acetate) – 0.4 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 3 mcg, Vitamin E (as 
D-alpha-tocopheryl acetate) – 7 mg

Purified water, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Flavouring

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB 
MMC (Azərbaycan 

Respublikası) 

Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kentavit (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun

Kentavr Kapsul 5 x 2 L-Arginine (as L-Arginine hydrochloride) – 100 mg, Panax ginseng C.A. 
Meyer, radix dry extract – 40 mg (Ginsenosides 1.6 mg)

Hard gelatin capsule, Microcrystalline 
cellulose, Maize starch, Lactose 
monohydrate, Silicon dioxide, 

Magnesium stearate

MM Vitapharm-Com MMC Moldova 11.05.2022 Müsbət

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

məhsul  kişilərdə reproduktiv sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan 

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

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

Kofinol Honey Lemon/Bal 
Limon Sorma Pastil 2 x 12

Adhatoda vasica leaves extract - 10 mg, Piper nigrum fruits extract -10 
mg, Zingiber officinale rhizomes extract - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root 
extract - 20 mg, Emblica officinalis fruits extract - 10 mg, Curcuma longa 

rhizomes extract - 25 mg, Foeniculum vulgare fruits extract - 20 mg, 
Terminalia belerica fruits extract -10 mg, Piper longum fruits extract - 20 

mg, Gall of Pistacia integerrima - 10 mg, Terminalia chebula fruits 
extract - 5 mg, Menthol - 2 mg



Liquid Glucose, Sucrose, Tartrazine  
Colour, Lemon Flavour, Honey  Flavour, 

Purified Water
Sugam Healthcare LLP Hindistan 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofinol Honey Lemon/Bal 

Limon (Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yollarının 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

Kofinol Mint/Nanə Sorma Pastil 2 x 12

Adhatoda vasica leaves extract - 10 mg, Piper nigrum fruits extract -10 
mg, Zingiber officinale rhizomes extract - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root 
extract - 20 mg, Emblica officinalis fruits extract - 10 mg, Curcuma longa 

rhizomes extract - 25 mg, Foeniculum vulgare fruits extract - 20 mg, 
Terminalia belerica fruits extract -10 mg, Piper longum fruits extract - 20 

mg, Gall of Pistacia integerrima - 10 mg, Terminalia chebula fruits 
extract - 5 mg, Menthol - 2 mg



Liquid Glucose, Sucrose, Brilliant Blue 
Color, Quinoline Yellow Colour, Mint 

Flavour, Purified Water


Sugam Healthcare LLP Hindistan 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofinol Mint/Nanə (Sorma 
Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 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. 

Kofinol Orange/Portağal Sorma Pastil 2 x 12

Adhatoda vasica leaves extract - 10 mg, Piper nigrum fruits extract -10 
mg, Zingiber officinale rhizomes extract - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root 
extract - 20 mg, Emblica officinalis fruits extract - 10 mg, Curcuma longa 

rhizomes extract - 25 mg, Foeniculum vulgare fruits extract - 20 mg, 
Terminalia belerica fruits extract -10 mg, Piper longum fruits extract - 20 

mg, Gall of Pistacia integerrima - 10 mg, Terminalia chebula fruits 
extract - 5 mg, Menthol - 2 mg



Liquid Glucose, Sucrose, Sunset Yellow 
Color, Carmoisine Colour, Orange 

Flavour, Purified Water 
Sugam Healthcare LLP Hindistan 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofinol Orange/Portağal 
(Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının 

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. 

Laksoren Kapsul 2 x 15

Senna (Cassia angustifolia, maltodextrins) leaves d.e. 7% Sennosides - 
100 mg, Frangula (Rhamnus frangula L. maltodextrins) bark d.e. 8% 

Glucofrangulin - 100 mg, Aloe (Aloe vera L.  maltodextrins) dried juice 
d.e. 10% Barbaloin – 50 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill.  

maltodextrins) fruit d.e. 1% essential Oil - 25 mg, Mallow (Malva 
sylvestris L. maltodextrins) leaves d.e. 30% Polysaccharides - 25 mg, 

Glycine - 10 mg, Vitamin B12 - 1.02 mcg (pure Vitamin B12 content 1.00 
mcg)

Food gelatin (shell), Magnesium oxide, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide, Microcrystalline cellulose

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 13.05.2022 Müsbət

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

məhsul  qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Lebemax Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 50 ml

L - carnitine tartrate - 100 mg, Inositol - 100 mg, L - Glutamine - 20 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.344 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 
1.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.344 mg, Vitamin 

B12 (as Cyanocobalamine) - 100 mcg

Distilled water, Raspberry flavour, 
Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 50 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.

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 19.05.2022 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.

LespiForte Şərbət 120 ml

Lespedaza capitatum root  dry extract - 30 mg, Zea mays silk dry extract - 
200 mg, Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 200 mg, Illicium 

verum fruit dry extract - 0.1 mg, Magnesium citrate - 30 mg, Echinacea 
purpurea leaf extract - 100 mg, Ortosiphon stamineus leaf extract -  200 

mg

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

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LespiForte(şərbət,120 ml) 
adlı məhsul  sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.Belə ki, istehsalçının 
təqdim etdiyi tərkib haqqında sənədində bir neçə texniki səhv 

tərəfimizdən düzəldilmişdir.

Litosan Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 250 mg, Solidago 
virgaurea herb powder - 60 mg, Potassium citrate - 19 mg, Sodium 

citrate - 16 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Folic 
acid - 200 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

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

Limited Şirketi
Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

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

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

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



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

Lokinol Şərbət 100 ml Chamomilla recutita flores liquid extract - 1.8 ml, Foeniculum vulgare 
fructus liquid extract - 1 ml

Sodium benzoate, Sucrose, Purified 
water Biyan Products MMC Azərbaycan 10.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Lorginin sorma tablet 20 x 20

Salvia officinalis leaf dry extract - 30 mg, Glyccyrrhiza glabra root dry 
extract - 25 mg, L-ascorbic acid - 12 mg, Menthol - 4.5 mg, Salvia 

officinalis leaf essential oil - 0.5 mg, Eucalyptus globulus leaf essential 
oil - 0.2 mg

Sorbit, Calcium stearate, Citric acid, 
Lemon flavor Amateg ƏMC Belarus 13.05.2022 Müsbət

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

400) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının 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:a) Məhsulun buraxılış formasının sorma tablet olması 
barədə m əlum at verilm əsi zəruridir.

b)Qablaşdırma üzərində TŞ-in nömrəsinin qeyd edilməsi 
zəruridir.

MagneFol Tablet 5 x 10
Magnesium lactate - 200 mg, Magnesium carbonate - 100 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Melissa 3 % flavone 
standardised leaf extract - 3 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Povidone / 
Kolidon, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Nutraficient blue 114F205051

Pharmex Rom Industry 
S.R.L Rumıniya 05.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

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
Pharmarosso Gida İlaç 

Kozmetik Medikal San. Diş. 
Tic. Ltd. Şti. 

Türkiyə 05.05.2022 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.

Maka Plus toz 45

L-Arginine Hydrochloride - 500 mg, L-Carnitine Tartrate - 500 mg, 
Glutathione - 250 mg, Epimedium Sagittatum herb dry extract - 250 mg, 

Panax Ginseng root dry extract - 150 mg, Lepidium Meyenii root dry 
extract - 150 mg, Muira Puama bark dry extract - 150 mg, Ceratonia 

Siliqua fruit dry extract - 125 mg, Zinc Gluconate (Zinc 3.375 mg) - 25 
mg, Vitamin E (as Alpha Tocopheryl Acetate) - 20 mg, Coenzyme Q10 - 
15 mg, Selenium (as Sodium Selenite 218.34 mcg) - 100 mcg, Folic Acid 

- 200 mcg

Maltodextrin, Citric Acid, Sucralose, 
Silicon Dioxide, Banana Flavor

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 16.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maka Plus (toz, saşedə №45) 

adlı məhsul reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Malidens Tablet 2 x 15 Folic acid - 400 mcg

Microcrystalline cellulose (E460), Corn 
starch, Croscarmellose cellulose (E468), 
Magnesium stearate (E 470b), Ludipress 

(lactose, povidone (E 1201), 
crospovidone (E 1203))

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

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

Maribiol Kapsul 4 x 20 Shark liver oil - 500 mg (Alkylglycerols 100 mg) Bovine gelatin, Glycerol (E422), Water AO LYSİ İslandiya 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maribiol (kapsul, №80) 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.

MaxOme Şərbət 150 ml Fish oil - 2350 mg, Omega 3 - 941 mg, EPA - 822 mg, DHA - 587 mg
Deionized water, Xanthan gum, Citric 

acid, Raspberry flavor, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

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

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



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

Mega Drop Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml GABA - 100 mg, L-Glutamic Acid - 50 mg, Magnesium citrate - 50 mg, 

Pyridoxine Hyrochloride - 1 mg

Deionized water, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Sucralose, 

Raspberry Flаvоr, Хапthаn Gum

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

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

üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Mega Mass 4000 
(Chocolate flavour) toz 3kq

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 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega Mass 4000 (Chocolate 
flavour) (toz 7 kq) (Seriya nömrəsi: L01/2013A01, istehsal tarixi: 

23.01.2022, son istifadə tarixi: 30.07.2024)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 100ml

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 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megaller (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 100 ml) adlı  məhsul  qurd invaziyaları zamanı qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Membrane Dye (Trypan 
Blue %0.15) Oftalmoloji steril məhlul 1 ml Trypan Blue 0.15% Ayrı geyd edilməyib Meran Medical Teknoloji 

Koll.Şti Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Membrane Dye (Trypan Blue 
%0.15), oftalmoloji steril məhlul, 1ml, şüşə flakonda” adlı məhsul 

oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Meran C3F8 
Octafluoropropane 30cc steril gaz 1 Octafluoropropane 30cc Ayrı geyd edilməyib

MERAN TlP URÜNLERi 
TEKNOLOJİ SAN, TİC, 

LTD. ŞTİ
Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Meran C3F8 Octafluoropropane 
30cc, steril gaz, sterilizasiya fitleri quraşdırılmış şprisin üzərində 
yerləşən begon-klapan konteynerində” adlı məhsul oftalmolojı 

əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Meran SF6 Sulfur 
Hexafluoride 30cc steril gaz 1 SF6 Sulfur Hexafluoride 30cc Ayrı geyd edilməyib

MERAN TlP URÜNLERi 
TEKNOLOJİ SAN, TİC, 

LTD. ŞTİ
Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Meran SF6 Sulfur Hexafluoride 
30cc,steril gaz ,sterilizasiya fitleri quraşdırılmış şprisin üzərində 
yerləşən begon-klapan konteynerində” adlı məhsul oftalmolojı 

əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Merdecalin 5 C10 F18 
Purified Perfluorodecalin Oftalmoloji steril məhlul 5ml perfluorodecalin 95-100% Ayrı qeyd edilməyib

MERAN TlP URÜNLERi 
TEKNOLOJİ SAN, TİC, 

LTD. ŞTİ
Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Merdecalin 5 C10 F18 Purified 
Perfluorodecalin, oftalmoloji steril məhlul, 5ml, şüşə flakonda, 

10ml şpris iynə ilə və 1ədəd iynə, karton qutu qablaşmada” adlı 
məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

MERSILICON 1000 CST 
Silicon oil Oftalmoloji yağlı məhlul 10 ml Polydimethylsiloxane (silicone oil) - 1000 CST Ayrı qeyd edilməyib

MERAN TlP URÜNLERi 
TEKNOLOJİ SAN, TİC, 

LTD. ŞTİ
Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “MERSILICON 1000 CST Silicon 
oil, oftalmoloji yağlı məhlul, 10ml, şüşə flakonda, 10ml şpris iynə 

ilə və 1ədəd iynə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 
oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

MERSILICON 5000 CST 
Silicon oil Oftalmoloji yağlı məhlul 10ml Polydimethylsiloxane (silicone oil) - 5000 CST Ayrı qeyd edilməyib

MERAN TlP URÜNLERi 
TEKNOLOJİ SAN, TİC, 

LTD. ŞTİ
Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “MERSILICON 5000 CST Silicon 
oil, oftalmoloji yağlı məhlul, 10ml, şüşə flakonda, 10ml şpris iynə 

ilə və 1ədəd iynə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 
oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.



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

Metornit toz 30
L-ornitine L-aspartate - 800 mg, Lecithin - 1000 mg, Glutathion - 500 mg, 
Methionin - 500 mg, Silymarin( from Silybum marianum fruit dry extract) - 

150 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf dry extract - 300 mg

Natural Bilberry concentrate, Stevia 
extract, Olygofructose Saşera-Med MMC Rusiya 19.05.2022 Müsbət

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

Meturo Kapsul 3 x 10
D-mannose - 200 mg, Cranberry (Vaccinium oxycoccus) fruit dry extract- 
150 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf dry extract - 100 mg, Vitamin 

C (Ascorbic acid) - 50 mg, Potassium citrate - 50 mg
Microcrystalline cellulose, Gelatin

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

Limited Şirketi
Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Meveron Şərbət 100 ml
Cucurbita pepo seed liquid extract - 5 ml, Allium sativum bulb liquid 

extract - 4 ml, Tanacetum vulgare flower liquid extract - 4 ml, Thymus 
vulgaris herb liquid extract - 4 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Purified 
water Biyan Products MMC Azərbaycan 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Meveron (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddəllərlə 

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

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

Micronized Creatine 
Powder toz 200 q Creatine Monohydrate – 5 g yoxdur

Aminolabs by Eurofood 
Belgium NV (for USN (UK) 

LTD)
Belçika 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Micronized Creatine Powder 

(toz 200 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.

Muscle Fuel Anabolic toz 4 kq

Maltodextrin - 33.914 %, Whey protein concentrate - 23.326 %, Soy 
protein isolate - 18.000 %, Dextrose - 3.950 %, Cocoa powder - 3.600 %, 
Creatine monohydrate - 3.334 %, Fructose - 3.000 %, Flavor - 2.059 %, 
Thickeners -1.433 % ( Guar gum, Xanthan gum), Starch - 1.000 %, L-
Glycine - 0.750 %, Shortening powder - 0.711 %, HMB Ca-salt - 0.700 
%, Beta-alanine - 0.667 %, BCAA powder 2:1:1 - 0.666 %, Tri Calcium 

Phosphate - 0.613 %, Magnesium lactate - 0.503 %, Tri-Potassium 
citrate - 0.269 %, Stabilisator  - 0.261 % (Cellulose gum), Sodium 

chloride - 0.256 %, Taurine - 0.250 %, Sweeteners - 0.232 %, 
(Acesulfame K (E950), Sucralose (E955)), L-Glutamine - 0.195 %, 

Avena sativa - 0.067 %, Milk protein isolate - 0.067 %, Vitamines - 0.066 
% (per 100 g: Vitamin A – 150 mcg, Vitamin D – 0.8 mcg, Vitamin E – 
3.2 mg, Vitamin C – 31 mg, Vitamin B1 – 0.9 mg, Vitamin B2 – 1 mg, 

Vitamin B3  - 9.1 mg, Vitamin B6  - 0.8 mg, Folic acid – 100 mcg, 
Vitamin B12 – 0.4 mcg, Biotin – 7.4 mcg, Pantothenic acid – 1.9 mg), 

Calcium caseinate - 0.033 %, Glutamine peptide - 0.033 %, Egg albumin 
- 0.033 %, Anti-caking agent - 0.007 % (Silicium dioxide), Zinc 

bisglycinate - 0.005 %, Tolerase™ - 0.001 %
Minerals Per 100 g: potassium – 284 mg, Calcium – 478 mg, 

Phosphorus – 253 mg, Magnesium – 79 mg, Iron - 3.4 mg, Zinc – 1.7 
mg, Copper – 0.1 mg 

Amino Acid Profile Per 100 g:  Alanine - 1.292 g, Arginine - 1.536 g, 
Aspartic acid - 3.294 g, Cystine - 0.671 g, Glutamic acid - 5.374 g, 

Glycine - 1.624 g, Histidine - 0.757 g, Tryptophan - 0.503 g, Isoleucine - 
1.600 g, Leucine - 3.063 g, Lysine - 2.235 g, Methionine - 0.511 g, 

Phenylalanine - 1.232 g, Proline - 1.651 g, Serine - 1.647 g, Threonine - 
1.418 g, Tyrosine - 0.965 g, Valine - 1.667 g

ayrıca göstəilməmişdir
Aminolabs by Eurofood 

Belgium NV (for USN (UK) 
LTD)

Belçika 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muscle Fuel Anabolic (toz 4 

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.

MyoDrops Göz damcısı 20 x 0,4ml  Sodium chloride - 8.987 mg
Hydrochloric acid (as 1% solution) - Q.s 
pH 3.5 –6.0, Atropine sulfate - 0.1 mg, 

Purified water - Q.s 1 ml

Hanoi CPC1 
Pharmaceutical JSC Vyetnam 23.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “MyoDrops, göz damcısı, 0.4ml 
plastik ampulda N20” adlı məhsul quru göz sindromunun 

profilaktikasında istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil. 



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

Naturalis Max Şərbət 150 ml

Fish oil - 750 mg, EPA - 135 mg, DHA - 90 mg, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) - 10 mg, Thyme (Thymus vulgaris) herb liquid extract - 15 mg, Zinc 
sulfate - 11 mg, Plantain (Plantago lanceolata) leaf liquid extract - 5 mg, 

L-arginine - 5 mg, Ferrous gluconate - 2.5 mg, Honey - 0.445 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 4.5 mcg

Sorbitol, Deionized water, Xanthan gum, 
Natural orange flavor, Citric acid, Natural 
lemon flavor, Polyoxyethylene sorbitan 

monostearate, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Smart Pharma Sağlık 
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naturalis Max (şərbət, 150 

ml) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Nevromin Kapsul 3 x 10

Phosphatidylserine - 150 mg, Phosphatidylcholine - 150 mg, GABA 
(Gamma-aminobutyric acid) - 100 mg, Gingko biloba leaf dry extract - 80 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine Hydrochloride) - 5 mg

Natural gelatin, Cornstarch 
Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 13.05.2022 Müsbət

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

adlı məhsul maddələr-mübadiləsini tənzimləmək məqsədilə və 
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

New-Enzim örtüklü tablet 5 x 10
Pancreatine - 200 mg, Carica papaya fruit extract - 120 mg, Sophora 

japonica seeds extract - 100 mg, Ananas comosus fruit extract - 90 mg, 
TRY (Trypsin, Chymotrypsin) - 48 mg 

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Corn starch, Magnesium stearate, 

Polyvinylpyrrolidone, Sillicone dioxide, 
Nutraficient 

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən New-Enzim (örtüklü tablet, 

№50) adlı məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Neym Tablet 2 x 15 Zinc (as Zinc citrate 50 mg) - 17.078 mg, Selenium (as L-
selenomethionine) - 100 mcg

Starch, Tricalcium phosphate, 
Magnesium stearate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neym (tablet №30) adlı 
məhsul sink və selen inqredientlərinin 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.

Neyromilon Kapsul 3 x 10 Citicoline - 100 mg, Quercetin - 150 mg, Acetyl L-Carnitine - 300 mg, 
Ginkgo biloba leaf powder - 80 mg

Gelatin, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicone 

dioxide

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

Limited Şirketi
Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

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

Nosaqua Burun spreyi 30 ml
Daniz duzu (Sea salt) - 1.2q, Vərəmumun (Propolis) 96%-li spiгtli çıxarışı 
- 0.12ml, Кürəşəkilli evkalipt (Eucalyptus globulus) уаrрağının efir yağı - 

0.015q, Sibir аğ şamı (Abies sibirica) уаrраğının efir уаğı -  0.015q

Tvin 80 (Тwееп 80) (Е433) - 0,15q, 
Natrium benzoat (Е211) (Sodium 
benzoate) - 0.015q, Distillə Suyu 

(Distilled Water) - 100 ml-ə çаtапа qədər 
və уа 30 ml-ə çatana qədər

Herba Flora MMC Azərbaycan 10.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nosaqua, 30ml burun spreyi, 
şüşə flakonda”, adlı məhsul rinit, zökəm və allergiya zamanı 
burun tıxanlığının aradan qaldırılması üçün istifadəsi tövsiyə 

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

Novasan kids Şərbət 150 ml

Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin C - 45 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin D3 
- 400 IU, Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B1 – 0.7 mg, Vitamin E - 6 
mg, Folic acid – 0.13 mg, Biotin - 50 mcg, Vitamin B2 - 1 mg, Calcium 

lactate - 200 mg, Magnesium chloride - 467 mg, Ferrum bisglycinate - 20 
mg, Zinc bisglycinate -17 mg, Royal jelly - 17 mg

Fructose syrup, Apple juice, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate, 

Sucralose
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 05.05.2022 Müsbət

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

Ocean Selenium Tablet 2 x 15 Selenium (as L-selenomethionine-20 mg) - 100 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Cross-linked 

sodium carboxymethyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Selenium (tablet, 

№30) adlı məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

Opticol® GL OSD / 
Optikol® GL OSD Göz damcısı 10 ml Sodium Hyaluronate 0.3% Sodium Chloride, Sodium citrate, Citric 

acid, Water for injections q.s. 100% Penta Arzneimittel GmbH Almaniya 04.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Opticol® GL OSD / Optikol® GL 
OSD, göz damcısı, 10ml plastik flakonda” adlı məhsul quru göz 

sindromunun profilaktikasında istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.



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

Ormelax Kids Şərbət 150 ml
GABA - 100 mg, Glycine - 100 mg, Glutamic acid - 100 mg, Folic acid - 
50 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Magnesium 

hydroxide - 100 mg, Vitamin B3 - 5 mg

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

Deionized water

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

Limited Şirketi
Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ormelax Kids (şərbət 150 ml) 

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
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.

Ormeron-Forte Kapsul 3 x 10
Ferrous (II) fumarate - 60 mg (as elemental Iron 19.7 mg), Folic acid - 

500 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 5 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Maize starch, Gelatin capsule

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

Limited Şirketi
Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ormeron-Forte (kapsul, № 
30) adlı məhsul Dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 

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

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



Orxinon-M Kapsul 3 x 10
Ubiquinone (Coenzyme Q10) - 50 mg, Choline - 100 mg, Magnesium 
hydroxide - 400 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, 

Folic acid - 550 mcg, Potassium iodide - 200 mcg
Microcrystalline cellulose, Gelatin

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

Limited Şirketi
Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orxinon-M (kapsul, № 30) 
adlı məhsul orqanizmi 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.



Osteocare Tablet 2 x 15

Calcium (as Calcium carbonate 1000 mg) - 400 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide 359.7 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulphate 

monohydrate 13.7 mg) - 5 mg, Vitamin D (as Vitamin D3 (500 IU/mg) EC 
0.4 mg) - 5 mcg  

Potate starch, Microcrystalline cellulose, 
D-Calcium phosphate, 

Polyvinylpyrrolidone, Sodium starch 
Glycolate, Purified talc, Magnesium 
silicate prep., Magnesium stearate, 

Opadry white (tablet coating)

Brunel Healthcare 
Manufacturing Limited Böyük Britaniya 12.05.2022 Müsbət

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

Osteofleks Tablet 6 x 10
Glucosamine sulphate – 1500 mg, Chondroitin sulphate – 500 mg, 

Methylsulfonylmethane (MSM) – 500 mg, Collagen peptide type II – 500 
mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, 

Polyvinylpyrrolidone K30

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

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

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

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

Panzim Kapsul 3 x 10
Ananas communis fruit dry extract - 110 mg, Carica papaya fruit extract - 
110 mg, Pancreatin - 200 mg, Taraxacum officinale root dry extract - 150 

mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 06.05.2022 Müsbət

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində təlimatda tərkib rəyə 
(normativ sənədlərə) əsasən tərtib edilsin.

Parazitol Şərbət 150 ml

Cucurbita Pepo seed dry extract - 50 mg, Allium sativum bulb dry extract 
- 50 mg, Tanacetum parthenium flower dry extract - 30 mg, Cynara 

scolymus leaf extract - 30 mg, Rhamnus frangula bark dry extract - 30 
mg, Thymus vulgaris leaf dry extract - 20 mg, Zingiber officinale rhizome 

dry extract - 20 mg, Juglans nigra seed dry extract - 10 mg, Syzygium 
aromaticum bud dry extract - 10 mg

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

flavour

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Parazitol (şərbət, 150 ml) adlı  
məhsul qurd invaziyalar zamanı  qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Peptidyal HX inyeksiya üçün gel 2 x 2.5 ml WATER (WFl), CONTAlNlNG GLYCINE AND L-PROLlNE - 98.19%, 
HYALURoNlc AclD - 1.8%, HYDROXYAPATiTE - 0.01% Ayrı qeyd edilməyib Matex Lab SPA (for 

Xcelens International Sagl) İtaliya 28.04.2022 Müsbət

  Ekspertizaya təqdim olunmuş “Peptidyal HX, inyeksiya üçün 
gel, 2.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N2” adlı məhsul 

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

dərman vasitəsi deyil.



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

Perfekton Tablet 3 x 10

Humulus lupulus flower dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, 

Passiflora incarnata flower dry extract - 100 mg, Leonúrus 
quinquelobátus herba  dry extract - 100 mg, Magnesium citrate - 100 

mg, Melotonin - 1 mg.

Microcrystalline cellulose, Cornstrach, 
Polyvinylpyrrolidone K 30 , Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin

Pikoxrom Kapsul 6 x 10
Xrom(as Chromium picolinate)- 200 mcg; Vitamin B6( as Pyridoxine 
hydrochloride)- 3 mg; Curcumin(from Curcuma longa rhizome dry 

extract) -3 mg.

Corn starch, Natural gelatin(capsula 
shell)

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 17.05.2022 Müsbət

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

məhsul  Xrom, B6 vitamini, kurkuminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Tərkib və dozalanma rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Pre Scar Şərbət 200 ml L-carnitine – 300 mg, Coenzyme Q – 10 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) – 5 mcg

Deionized water, Potasssium sorbate, 
Sucralose, Orange flavour  Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pre Scar (şərbət 200 ml) adlı 

məhsul  orqanizmdə gedən əsas metabolik prosesləri 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın buraxılış forması bəndində "ölçü 
şprisi" ifadəsi "ölçü qapağı" ilə əvəz edilsin.

Premium Whey 
(Chocolate-Nougat) toz 500q

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 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Premium Whey (Chocolate-

Nougat) (toz 500 q) (Seriya:L05/1334A01, istehsal tarixi: 
06.12.2021, son istifadə tarixi: 30.11.2023) 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.

Prenalen toz 14

Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 
mg) and alliin 2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 

80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, 
Beetroot powder, Raspberry juice 
reconstituted from concentrated 

raspberry juice, Flavours, Black tea dry 
extract, Silicon dioxide, Sucralose, 

Steviol glycosides

Polski Lek S.A. Polşa 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN (toz, saşe, 5 g № 

14) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:203212Q4, istehsal tarixi: 
21.03.2022, son istifadə tarixi: 21.03.2024)     immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

deyil.

Presmeq-Fi Şərbət 150 ml

Gamma-amino butyric acid – 100 mg, L-glycine – 50 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin) – 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 11 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 150 
mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2 mcg, Citrus aurantium fruit 

essential oil – 1 mcg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water

 DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri; 

qablaşdırilıb FITOLAB 
MMC (Azərbaycan 

Respublikası) 

Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Presto Gel gel 25 q Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder - 3.000 mq

Water - 93.58g, Triethanolamine - 1.50g, 
Carbomer - 1.00g, Pogostemon Cablin 

Leaf Extract - 700mg, Geranium 
Thunbergii Extract - 220mg

Dan Pharm Ltd İsrail 13.05.2022 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş "Presto Gel, 25q gel, tubda" 
anal nahiyədə diskomfort və quruluq zamanı istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Presto Gel rektal şam 2 x 6 Aloe Barbadensis leaf Juice Powder - 60mg
C 10-18 Triglycerides -  1921.6mg, 

Pogostemon Cablin Leaf Extract - 14mg, 
Geranium Thunbergii Extract - 4.4mg

Dan Pharm Ltd İsrail 04.05.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Presto Gel, rektal şam №12" 
anal nahiyədə diskomfort və quruluq zamanı istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



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

Qliarqin Kapsul 6 x 10 L-arginine - 500 mg, L-carnitine - 500 mg, Inosine - 250 mg, Coenzyme 
Q10 - 50 mg

Corn starch, Natural gelatin(capsula 
shell)

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 18.05.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmdə metabolik prosesləri 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.

Radiksin Lady Kapsul 2 x 15

Magnesium oxide (Magnesium 60% - 150 mg) - 250 mg, Vitex agnus 
castus fruit dry extract 1:1 - 27.2 mg, Borago officinalis  seed dry extract 
4:1 - 20 mg, Vitamin E 700 IU/g (d-alpha-tocopheryl acetate - 15 mg) - 

33 mg

Inulin, Magnesium stearate, Gelatin Lotos Pharma Ltd. Latviya 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Radiksin Lady (kapsul № 30) 

adlı məhsul reproduktuv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Ragnar Kapsul 1

Calcium carbonate - 120 mg, Magnesium oxide - 80 mg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) - 60 mg, Beta glucan - 50 mg, Vitamin B3 - 18 mg, 

Ferrous sulphate - 14 mg, Vitamin E (as Alpha tocopherol acetate) - 10 
mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Zinc sulphate - 8 mg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 30 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 2.4 mcg, 

Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Maltodextrin, Gelatin, Water

Smart Pharma Sağlık 
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

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

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

Rectus complex Tablet 2 x 15 CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.05.2022
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Lifeactivepharm MMC” tərəfindən  14.04.2022-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “CosmoActive İlaç 

A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 22001 seriyalı Rectus complex 
(tablet №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Orta çəkisi: 997.03 m q  (931.0 -- 969.0 m q) uyğun deyil

Eyni zamanda məhsulun tərkibində olan Ginkgo biloba bitksinin 
dozası gündəlik istehlak həddini aşır (80 mg-dan mox 

olmamalıdır). Bitkilərin istifadə olunan xammalları, vitaminlərin 
məhsula daxil olm aları  göstərilm əm işdir 

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

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

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Rehidron Bio toz 1

LGG Sachet (A) composition:Maize maltodextrin - 1900 mg, 
Lactobacillus rhamnosus GG 350 mld UFC/g - 100 mg.Salts Sachet (B) 

composition: Glucose - 3020 mg, Sodium citrate - 580 mg, Sodium 
chloride - 360 mg, Potassium chloride - 300 mg.

Salts Sachet (B) composition: 
Strawberry flavouring, Silicon dioxide, 

Sucralose
S.İ.İ.T SRL İtaliya 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rehidron Bio (toz, saşe №10) 

adlı məhsul böyük maye itkisi zamanı peroral rehidratasiya 
üçün, eləcə də normal bağırsaq mikroflorasının bərpa olunması 
və qorunub saxlanması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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



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

Relizan Kapsul 4 x 10

Silybum marianum seed extract - 10 mg, Amaranthus caudatus seed 
extract - 20 mg, Helianthus tuberosus root powder - 20 mg, Avena sativa 
seed extract - 10 mg, Ananas comosus fruit extract - 10 mg, Carum carvi 

seed extract - 5 mg, Foeniculum vulgare herb extract -10 mg, 
Harungana madagascariensis fruit extract - 10 mg, Carica papaya fruit 

extract - 20 mg, Pimpinella anisum seed extract - 20 mg, Matricaria 
recutita leaf/flower system extract - 20 mg, Melissa officinalis herb 

extract - 20 mg, Mentha piperita herb extract - 20 mg, Linum altaicum 
seed extract - 10 mg, Prunus armeniaca fruit extract -10 mg, Fucus 

vesiculosus leaf extract - 20 mg, Trifolium pratense flower extract - 20 
mg, Ginkgo Biloba leaf extract - 20 mg, Larix sibirica bark extract - 20 

mg, Persea americana fruit extract - 20 mg, Citrullus lanatus seed 
extract - 10 mg, Daucus carota subsp. sativus powder - 10 mg, Potentilla 

alba root extract - 10 mg, Stellaria media herb extract - 10 mg, 
Phaseolus vulgaris fruit extract - 10 mg, Zea mays stigma extract - 10 
mg, Ficus carica fruit extract - 20 mg, Phoenix dactylifera fruit extract - 

10 mg, Epilobium hirsutum herb extract - 20 mg, Hippophae rhamnoides 
fruit extract - 15 mg, Diospyros lotus fruit extract - 10 mg, Achillea 

millefolium herb extract - 10 mg, Coriandrum sativum fruit extract - 10 
mg, Capsicum annuum fruit extract - 10 mg, Aloe barbadensis leaf 

extract - 10 mg, Plantago major root extract - 10 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 06.05.2022 Müsbət

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

məhsul mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Renurol Tablet 3 x 10

Vaccinium vitis-idaea fruit dry extract - 150 mg, Equesetum arvense 
plant dry extract - 200 mg, D-Mannose - 120 mg, Curcuma longa root 
dry extract - 100 mg, Coriandrum sativum seed dry extract - 100 mg, 

Potassium citrate - 30 mg, Sodium citrate - 30 mg

Cornstarch, Magnesium stearate, 
Maltodextrin, PVP K30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

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

Sorbitol, Magnesium stearate, Lactose, 
Starch, Calcium carbonate, Stearic acid, 
Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene glycol, 

Silicon dioxide,  Talc, Food colorant

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 04.05.2022 Müsbət

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

məhsul  qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Rumex Kapsul 3 x 10

Artichoke (Cynara scolymus) leaf powder - 200 mg, Silybum marianum 
standardized to 80% silymarin dry seed extract - 175 mg, Alpha lipoic 
acid - 50 mg, Inositol - 40 mg, Choline bitartrate - 100 mg, Turmeric 

(Curcuma longa) root extract - 50 mg, Dandelion (Taraxacum officinale) 
root extract - 40 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Safamak Kapsul 2 x 15 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 EAU), 
Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g)

Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin

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

Limited Şirketi
Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

Salukeya Soya 
Isoflavones Kapsul 1

Evening primrose oil 10% GLA - 500 mg (50 mg GLA), Soya (Glycine 
max L.)(40% İsoflavones) - 87.5 mg (35 mg isoflavones), Natural 

Vitamin E (D-alpha tocopherol acetate) 67 % - 2.5 mg

Gelatin, Glycerin, Glycerol monostearate, 
Brown iron oxide HC CLOVER S.L. İspaniya 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salukeya Soya Isoflavones 

(kapsul, № 50) adlı məhsul qadınlarda hormonal balansı 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 

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

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



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

Sanafertil toz 30 L-arginine - 500 mg, L-carnitine - 440 mg, Coenzyme Q10 - 15 mg, 
Vitamin E - 15 mg, Zinc - 2.25 mg, Folic acid - 400 mcg

Sorbitol (E-421), Sodium cyclamate 
(E952), Flavouring lemon, Citric acid 

anhydrous (E330)
Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanafertil (saşe/toz, № 30) 
adlı məhsul reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq 
"böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Sanogrip Şərbət 150 ml Beta-glucan- 30 mg, Echinacea angustifolia root dry extract- 12 mg, Aloe 
barbadensis leaf dry extract-0,4 mg,  L-lysine hydrochloride- 4.5 mg. 

 raspberry flavor,xanthan gum,citric 
acid,sucralose, sodium benzoate,  

potassium sorbate,deonized water.

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 27.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SANOGRİP(şərbət, 150 ml) 
adlı  məhsul immun  sistemin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi və dozalanma rəyə uyğun olaraq göstərilsin; 
Azərbaycan dilində  Echinacea angustifolia bitkisinin adını 

"Ensizyarpaq exinaseya" kimi qeyd olunsun.

Savit Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil

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

Türkiyə 05.05.2022 Müsbət

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

Sedaflor B Kapsul 2 x 15

Valeriana officinalis root dry extract - 80 mg, Melissa officinalis leaves 
dry extract - 60 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate) - 57 mg, 

Passiflora incarnata flower dry extract - 50 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrocloride) - 5 mg

Lactose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatin, Iron oxide Sancura Pharma Pakistan 11.05.2022 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sedaflor B Night / 
Sedaflor B Nayt Kapsul 2 x 10 L-Theanine - 100 mg, Melissa officinalis whole herb dry extract - 100 mg, 

Melatonin - 1 mg

Calcium phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide; Capsule: Gelatin, Iron oxide

Sancura Pharma Pakistan 10.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Night / Sedaflor B 

Nayt (kapsul, №20) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

Sedaner Kapsul 3 x 10

Valeriana officinalis root dry extract - 150 mg, Passiflora incarnata flower 
dry extract - 150 mg, Hypericum perforatum herb dry extract - 140 mg, 

Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Magnesium citrate (eq. to 29 
mg elemental Magnesium) - 256 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 3 

mg

Microcrystalline cellulose / E460, 
Magnesium Stearate / E470b, Bovine 

gelatin

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

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

deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

SedaNes Tablet 2 x 15

Magnesium bisglycinate - 150 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 
150 mg, Passiflora incarnata herb dry extract - 150 mg, Melissa 

officinalis leaf dry extract - 100 mg, Crataegus pinnatifida fruit dry extract 
- 80 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Microcrystalline cellulose, Potato starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Pharmacy Laboratories 
Plus Polşa 17.05.2022 Müsbət

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



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

Sedasan Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata flower extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Crataegus 

spp. leaf extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

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

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

deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Sedekasivit Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 

mg) - 104.546 mg, Vitamin K (Menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D 
(Cholecalciferol) - 0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium 
carbonate (E 500), Citric acid (E 330), 
Tartaric acid (E 334), Gum arabic (E 

414), Aspartame (E 951), D-limonene, 
Sunset yellow FCF/Orange yellow S (E 

110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedekasivit (tablet №15) adlı 
məhsul C, D, K vitaminlərinin 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.

Sedikum Şərbət 150 ml

Linden (Tilia platyphyllos scopoli) inflorescens d.e., 1% flavonoids tot. in 
rutine - 125 mg, Chamomile (Matricaria Chamomilla L. (Chamomilla 

recutita L. Rauschert)) inflorescens 0.3% apigenin - 125 mg, 
Eschscholzia (Eschscholtzia californica Cham.) herb d.e., 0.2 % 

protopine - 125 mg, Griffonia (Griffonia simplicifolia) seed d.e., 10%  5-
HTP - 25 mg

Fructose, Linden honey, Plum juice, 
Citric Acid, Potassium sorbate, Orange 

essential oil, Demineralized water
Pharmaluce s.r.l San-Marino 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedikum (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: V054, istehsal tarixi: 01.02.2022, son 
istifadə tarixi: 01.02.2025) MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Seleneksal Forte Kapsul 3 x 10
Serratiopeptidase - 60000 IU, Nattokinase - 7000 IU, Trypsin - 10 mg, 

Chymotrypsin - 2 mg, Rutoside tryhydrate - 50 mg, Lipase - 34 mg, 
Bromelain - 45 mg, Papain - 60 mg

Cornstrach, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seleneksal Forte (kapsul, № 

30) adlı məhsul həzm 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.   

Serro Best Forte Kapsul 2 x 15
Serratiopeptidase (120.000 IU) - 47.39 mg , Nattokinase (500 FU) - 

21.85 mg , Essensial phospholipids - 50 mg, Trypsin (2383 IU) - 10.5 mg 
, Chymotrypsin (56.91 IU) - 2.1 mg 

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Capsule shell (Titanium 

dioxide, Yellow iron oxide, Gelatine)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 16.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

zəruridir!

Sinukal Şərbət 150 ml Calcium carbonate – 400 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 400 IU, 
Zinc (Zinc sulphate) – 2 mg

Sucrose, Purified water, Sorbitol, 
Sodium benzoate, Citric acid, Glycerin, 

Raspberry soft juice, Potassium sorbate, 
Xanthan gum

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 20.05.2022 Müsbət

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

məhsul kalsium, sink minerallarının və D vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.



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

Sistinorm Tablet 2 x 10

Inulin - 256 mg, Cysticran™40- Cranberry (Vaccinium macrocarpum) 
d.e. berry 40% Proanthocyanidins - 135 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
120 mg, Berryvin™(d.e. of fruits of: Vitis vinifera L. - 40 mg, Fragaria x 
ananassa Duchense ex Rozier - 10 mg, Vaccinium myrtillus L. - 10 mg, 
Malpighia glabra L. - 10 mg, Rubus fruticosus L.S.L. - 10 mg, Vaccinium 

macrocarpum Aiton - 10 mg, Punica granatum L. - 5.5 mg ) - 100 mg. 
Pido-Zinc® - Zinc pidolate (Zinc - 11.2 mg) - 59.10 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic 
Calcium phosphate, Vegetable 

Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon 

dioxide, Coating agents (Hydroxypropyl 
methylcellulose, Microcrystalline 
cellulose, Vegetable magnesium 

stearate, E171, E120, E129)

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 11.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistinorm (tablet, № 20) 
(Seriya: V092, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə tarixi: 
01.03.2025) 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.

SlezaVit Kapsul 2 x 15

Vitamin premix BG 36341 (Zinc oxide - 10 mg, Ascorbic acid - 60 mg, 
Vitamin B1(as Thiamine mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 
3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin E (as DL-
alpha-tocopheryl acetate) - 10 mg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 1 mg, 
Selenium - 25 mcg, Chromium - 50 mcg, Lutein and Zeaxanthin (10:1) - 
11.0 mg, Copper sulphate - 1 mg, Maltodextrin - 200.425 mg) - 300 mg, 

Blueberry dry extract - 60 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silicon dioxide, Magnesium 

stearate,Titanium dioxide, Iron oxide red, 
Iron oxide black, Water, Gelatin

Adifarm LTD Bolqarıstan 05.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slezavit (kapsul №30) adlı 
məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vitamin və 

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

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

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

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

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

zəruridir!

Solderon toz 20

Lysimachia Christinae Hance herb dry extract – 1 g, Achillea millefolium 
herb dry extract – 1 g, Polygonum aviculare  herb dry extract – 1 g, 

Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract – 0.75 g, Usnea borodata herb 
dry extract – 0.75 g, Matricaria chamomilla flower dry extract – 0.75 g, 
Betula alba bud dry extract – 0.75 g, Equisetum arvense herb extract – 

0.5 g, Sisymbrium officinale herb dry extract- 0,3 g, Cordyceps  sinensis 
dry extract – 0.3 g, Zea mays silk dry extract – 0.3 g,  Olygofructose – 2 

g, Lactulose – 2 g, D-Mannose – 1 g. 

 Maltodextrin, Silicon dioxide, Banana 
flavor, Sucralose, Citric acid

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:1)Məhsulun tərkibindəki inqredientlərin bəzilərinin 
böyrəklərə  qıcığlandırıcı təsirini nəzərə alaraq, onu 1-2 həftədən 

artıq istifadə etməmək tövsiyəsini qablaşma və istifadə üzrə 
təlim atda qeyd olunm ası zəruridir;

2) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki. istehsalçının 
tərkib haqqında sənəddə yol verilmiş bir neçə texniki səhvlər 

tərəfimizdən kənarlaşdırılmışdır.

Solferot Tablet 2 x 15
Iron bisglycinate – 120.77 mg (25 mg elemental iron), Folic acid - 400 
mcg, Vitamin B12  (Cyanocobalamin) – 3 mcg, Vitamin C (Ascorbic 

Acid) - 60 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon dioxide, 

Magnesium salts 
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solferot (tablet №30) adlı 
məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Solukar Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml x 10 flakon

L - carnitine base (L - carnitine content - 650 mg ) - 670.15 mg, Acetyl L-
carnitine (L - carnitine content - 350 mg ) - 522.4 mg, Vitamin B9 (Folic 

acid - 400 mcg) - 426.5 mg

Fructose, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Peach flavour, Sucralose, 

Demineralized water

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. üçün) San-Marino 04.05.2022 Müsbət

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

məhlul 10 ml №10) (Seriya nömrəsi: V085, istehsal tarixi: 
01.02.2022, son istifadə tarixi: 01.02.2025) adlı məhsul 

metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə  qablaşdırma 
formasında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

SperAK Plus toz 1

L-carnitine (as L-carnitine fumarate) - 0.9 g, Arginine alpha-ketoglutarate 
- 0.5 g, Vitamin C (as ascorbic acid) - 90 mg, Coenzyme Q10 - 20 mg, 

Zinc (as Zinc sulfate) -  7 mg, Folic acid - 200 mcg, Selenium (as 
Sodium selenite) - 50 mcg, Vitamin B12 - 1.5 mcg

Dextrates, Maltodextrin, Steviol 
glycosides, Colloidal silicon dioxide Natstim Ltd Bolqarıstan 19.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SperAK Plus (toz-saşe №30) 

adlı məhsul kişilərdə reproduktiv orqanların 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.



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

Sperkon Kapsul 3 x 10

L-Arginine - 150 mg, L-carnitine fumarate - 100 mg, Lepidium meyenii 
root dry extract - 150 mg, Ceratonia silique fruit dry extract - 30 mg, 

Panax ginseng root dry extract - 50 mg, Ginko biloba leaf dry extract - 40 
mg, Serenoa repens fruit dry extract – 60 mg, Epimedium grandiflorum 
herb dry extract - 50 mg, Ascorbic acid - 30 mg, Vitamin E (as D-alpha-
tocopherol) - 12 mg, Zinc (as Zinc Gluconate) - 10 mg, Lycopene (from 
Solanum Lycopersicum) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 

mcg, Folic acid - 400 mcg

Natural Gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

məhsul  kişilərdə cinsi fəaliyyəti 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. 

Tahafil Tablet 1
GABA (Gamma aminobutyric acid) - 125 mg, Bacopa monnieri leaf 

extract - 150 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 100 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 

stearate
Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 19.05.2022 Müsbət

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

Tonikale Şərbət 150 ml
Calcium (as Calcium citrate) - 400 mg, Magnesium( as Magnesium 

orotate) - 60 mg, Zinc( as Zinc gluconate) - 10 mg, Vitamin D( as 
Cholecalciferol )- 10 mcg

Purified water, blueberry juice, 
oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonikale (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul kalsium, maqnezim, sink minerallarının və D vitaminin 

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

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

Travolor Forte sorma tablet 20 x 20

Salvia officinalis leaf dry extract - 30 mg, Glyccyrrhiza glabra root dry 
extract - 25 mg, L-ascorbic acid - 12 mg, Menthol - 4.5 mg, Salvia 

officinalis leaf essential oil - 0.5 mg, Eucalyptus globulus leaf essential 
oil - 0.2 mg

Sorbit, Calcium stearate, Citric acid, 
Lemon flavor Amateg ƏMC Belarus 13.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travolor Forte (sorma tablet  

№ 400) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının 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:a) Məhsulun buraxılış formasının sorma tablet olması 
barədə m əlum at verilm əsi zəruridir.

b)Qablaşdırma üzərində TŞ-in nömrəsinin qeyd edilməsi 
zəruridir.

Trepsinaz Kapsul 2 x 15
Serratiopeptidase enzyme - 80 mg, Nattokinase - 50 mg, Essential 
phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10 mg/360 FIP, Chymotrypsin - 2 

mg/300 FIP
Natural Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve 

Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Tron-D Şərbət 150 ml Calcium citrate - 400 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 2 mg, Magnesium (as 
Magnesium lactate) - 280 mg, Vitamin D3 - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan 
gum, Glycerol, Saccharin, Orange flavor, 

Sodium benzoate

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

Limited Şirketi
Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

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

məhsul kalsium, sink, maqnezium 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.

Tuvia Tablet 1

Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 100 mg, Magnesium sulfate heptahydrate 

(contains 19.6 mg Magnesium) - 200 mg, Crataegus sp.leaf and flower - 
150 mg Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.05.2022 Müsbət

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



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

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 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 11.05.2022 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 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 12.05.2022 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.

Ulutan Vita Plus Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 900 mg, Zinc (Zinc gluconate) - 25 mg, 
Vitamin D - 600 IU

Tartaric acid, Sucralose, Sodium 
bicarbonate, Orange flavour, Polyvinyl 

pyrrolidone K30, Aerosil, Citric acid

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ulutan Vita Plus  (fışıldayan 
tablet, N20) adlı məhsul C,D vitaminlərinin 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.

Universal 100%  Beef 
Aminos Tablet 1 Universal Nutrition ABŞ 17.05.2022

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Vita Labs MMC” tərəfindən 19.04.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, ABŞ “Universal Nutrition” şirkətinin 

istehsalı olan 2021-15342 seriyalı Universal 100%  Beef Aminos 
(tablet 200) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Dezinteqrasiya müddəti: 02saat. 10dəq. (maks.30dəq.) Uyğun 

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

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

istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur

Universal BCAA Pro Kapsul 1 Pyridoxine hydrochloride - 1.2 mg, L-Leucine – 250 mg, L-Isoleucine -  
125 mg, L-Valine - 125mg

Dicalcium Phosphate, Magnesium 
Stearate, Gelatin Universal Nutrition ABŞ 20.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universal BCAA Pro (kapsul 

№110) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Universal Gain Fast toz 5.9kq
Whey Protein Concentrate - 46750.2 mg, Whey Protein Isolate – 250 

mg, Sodium Carboxymethyl Cellulose – 2600 mg, Creatine Monohydrate 
– 1500 mg, L-Glutamine – 600 mg

Maltodextrin, Dextrose, Fructose, 
Sucralose, Acesulfame Potassium, 

Sodium Chloride, Cocoa, Chocolate Milk 
Flavor, Vanilla Flavor

Universal Nutrition ABŞ 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universal Gain Fast  (toz 

5.9kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Universal Gain Fast toz 2.26kq
Whey Protein Concentrate - 46750.2 mg, Whey Protein Isolate – 250 

mg, Sodium Carboxymethyl Cellulose – 2600 mg, Creatine Monohydrate 
– 1500 mg, L-Glutamine – 600 mg

Maltodextrin, Dextrose, Fructose, 
Sucralose, Acesulfame Potassium, 

Sodium Chloride, Cocoa, Chocolate Milk 
Flavor, Vanilla Flavor

Universal Nutrition ABŞ 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universal Gain Fast  (toz 2.26 
kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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



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

Universal Ultra Whey Pro toz 2.26 kq
Whey Protein Concentrate - 30007.3 mg, Whey Protein Isolate – 170 
mg, Whey Protein Hydrolysate -170 mg, UltraSmooth Colloid Blend - 

226.6 mg

Cocoa, Flavoring Chocolate, Sodium 
Chloride, Vanilla Flavor, Acesulfame 

Potassium, Sucralose
Universal Nutrition ABŞ 17.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universal Ultra Whey Pro  

(toz 2.26 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.

Urineed toz 5 q x 10
Potassium citrate anhydrous - 714.9 mg, Magnesium citrate anhydrous - 

263.1 mg, D-mannose - 300 mg, Cranberry (Vaccinium macrocarpon 
fruit extract) - 200 mg

Dextrose, Colloidal silicon dioxide, 
Anhydrous lactose, Tricalcium 

phosphate, Sodium benzoate, Sodium 
methyl paraben, Sodium propyl, Citric 

Acid, Sucralose, Essence Orange 
Premium Dry powder

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 25.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urineed (saşe, № 10) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Uroksin Kapsul 3 x 10

Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 300 mg, Arctostaphylos uva-ursi 
leaf dry extract - 130 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 100 
mg, Zea mays silk dry extract - 50 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry 

extract - 35 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 40 mg, 
Magnesium (as Magnesium citrate - 352 mg) - 40 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 11.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:"İstifadə qaydası və doza" bəndində "Qəbul müddəti 7-14 
gündür" ifadəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Versa Şərbət 200ml
Calcium (Calcium citrate) - 300 mg, Phytin - 100 mg, Phosphorus - 100 

mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Zinc (as Zinc sulphate) - 6 
mcg

Tutti frutti aroma, Potassium sorbate (E 
202), Xanthan gum (E 415), Sorbitol (E 

420), Deionized water
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 05.05.2022 Müsbət

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

məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Vitacin Kapsul 3 x 10

Vaccinium myrtillus fruit dry extract – 200 mg, Lutein – 5 mg, Selenium 
(as sodium selenite 218.34 mcg) – 100 mcg, Ginkgo biloba leaf drу 

extract – 30 mg, Beta Сагоtеnе – 1 mg, Thiamine hydrochloride – 2 mg, 
Pridoxine hydrochloride – 1.5 mg, L-аsсоrbiс acid – 75 mg, Alpha-

Tocopheryl Acetate – 10 mg, Cyanocobalamin – 2 mcg, Biotin – 10 mcg

Cornstrach, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 24.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitacin (kapsul, № 30) adlı 
məhsul gözün görmə 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 edilsin.

Vitamin C Şəkər və 
Portağal dadı ilə Tablet 1 Ascorbic acid - 25 mg Sugar, Glucose, Citric acid, Calcium 

stearate, Potato starch, Orange flavor Amateg ƏMC Belarus 10.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Şəkər və Portağal 
dadı ilə (tablet №2) 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.

Vitap GS Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 500 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B3 
(as Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 4.6 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.64 mg, Folic acid 
(Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 
(%0,1)) - 2.5 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 200 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc  (as Zinc sulfate) – 10 mg, İron (as 
Ferrous fumarate) – 17 mg, Manganese (as Manganese sulphate) – 2 

mg, Copper (as Copper sulphate) – 1 mg, Iodine (as Potassium iodine) – 
80 mcg, Korean Ginseng root extract (Panax ginseng) - 40 mg, Beta-

glucan  - 50 mg

Sunflower oil, Edible gelatin (Bovine 
gelatin), Deionized water, Glycerol (E 
422), Beeswax White (E 901), Lecithin 
(E 322), Iron oxide (red) (E 172), Iron 

oxide (black) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 12.05.2022 Müsbət

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

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



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

Vitcofol Kapsul 3 x 10
Ferrous fumarate ( eq to Iron - 38.5 mg) - 122.5 mg, Zinc gluconate (eq 

to Zinc - 7.5 mg) - 52.28 mg, Cyanocobalamin - 9 mcg, Pyridoxine 
hydrochloride - 1.5 mg, Folic acid - 400 mcg

Natural gelatin, Corn starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 25.05.2022 Müsbət

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

məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib və istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Whey Amino Gold Tablet 325 Protein (Whey Protein Concentrate – 79%, Whey protein hydrolysate - 
10%) -14 g, BCAA -3100 mg

Dicalcium phosphate (stabiliser), Silicion 
dioxide, Magnesium stearates

Anona GmbH (for Body 
Attack Sports Nutrition 

GmbH Co.KG)
Almaniya 18.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Amino Gold  (tablet 

№325) 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.

X nom Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml Vitamin D3 (Cholecalsiferol) (1 gr/1000000 IU) - 0.18 mg (1 drop 180 

IU), Vitamin A (Retinyl palmitate) - 24 mcg Sunflower oil Evren İlaç Koz.San ve Tic 
Ltd. Şti Türkiyə 31.03.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticəsinə əsasən “X nom, daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı 30 ml” adlı məhsul D3 və A 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: 1) İstifadə qaydası və tərkib rəyə uyğun tərtib olunsun.

2)Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə köməkçi maddələr 
bölməsində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Xoliamin məhlul 30 ml

L-Leucine - 1.1 mg, L-Lysine HCl - 2.28 mg, L-Isoleucine - 2.55 mg, L-
Arginine - 1.9 mg,  L-Methionine - 0.92 mg, L-Phenylalanine - 0.6 mg, L-

Threonine - 0.55 mg,  L-Tryptohane - 0.5 mg, L-Valine - 0.69 mg, 
Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg, L-Alanine - 0.6 mg, L-Asparagine - 
0.47 mg,  L-Glutamine - 0.5 mg, Glycine - 1 mg, L-Serine - 0.5 mg, L-

Proline - 0.5 mg

Sugar, Sucralose, Mulberry flavor, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionized water

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

Limited Şirketi
Türkiyə 23.05.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xoliamin (məhlul 30 ml) adlı 

amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Zinkobad Tablet 3 x 10 Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg
Magnesium Stearate, Sorbitol, Lactose, 
Microcrystalline cellulose, Sugar, Corn 

starch, Gum arabic

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 29.04.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinkobad (tablet №30)(seriya: 

ZD1221, istehsal tarixi: 01.12.2021, sin istifadə tarixi: 
01.12.2024) adlı məhsul sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Zomensa Şərbət 100 ml

Chamomilla recutita flower liquid extract – 20 ml, Fragaria vesca leaf 
liquid extract – 16 ml, Mentha piperita leaf distillate – 10 ml



Sucrose, Glycerin (E422), Citric acid 
(E330), Pectin (E440), Sodium benzoate 

(E211), Distilled water
Herba Flora MMC Azərbaycan 12.05.2022 Müsbət

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

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

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

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

Аlорs D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil

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

Limited Şirketi
Türkiyə 20.05.2022 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.


	Hesabat

