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

Additiva Jumbo-Mix toz 10 q x 10

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 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - Seriya 
nömrəsi: L11008; İstehsal tarixi: 13.10.2021; Son 
istifadə tarixi: 13.04.2024) 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 10 q x 10

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 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - Seriya 
nömrəsi: L11005; İstehsal tarixi: 12.10.2021; Son 
istifadə tarixi: 12.04.2024) 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 10 q x 10

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 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - Seriya 
nömrəsi: L11007; İstehsal tarixi: 12.10.2021; Son 
istifadə tarixi: 12.04.2024) 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 10 q x 10

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 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10 - Seriya 
nömrəsi: L11006; İstehsal tarixi: 12.10.2021; Son 
istifadə tarixi: 12.04.2024) 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.

Adeprost Aktiv Kapsul 5 x 10

Serenoa repens fruit extract - 50 mg, Panax ginseng root 
extract - 50 mg, Cucurbito moschata seed extract - 50 mg, 
Saccharomyces cerevisiae - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 50 mcg, Vitamin E (as Tocopherol acetate) - 10 
mg, L-Glutamic acid - 100 mg, Zinc (as Zinc L-Aspartate) - 

10 mg

Calcium stearate, Sorbitol, Microcrystalline 
celluloseç Gelatin Elit-Farm MMC Ukrayna 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Adeprost Aktiv (kapsul, №50) adlı məhsul kişilərdə 
reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun olaraq 
qeyd edilsin.

Adov Kökü Gel 50 q

Ornithogalum Umbellatum Bulb extract – 5,0-5,4 %, Salix 
alba bark extract – 5,0-5,4 %, PEG – 40 Hydrogenated 

castor oil – 5,0-5,3 %, Capsicum Annum extract – 0,5- 0,7 
%, Brassica nigra seed powder – 0,5-0,7 %, Ocimum 

Bacilicum oil – 0,2-0,3 %, Glucosamine sulfate - 0,2-0,3 %, 
Chondroitin sulfate - 0,1-0,2 %, methylchloroisothiazolinone 
and methylisothiazolinone – 0,05-0,1 %, caramel - 0,025-
0,07%, propylene glycol - 6,0-6,4%,  aqua ut to 100,0%

Ayrı geyd edilməyib "RealKosmetiks" SC ("Realcaps" SC 
üçün) Rusiya 03.11.2021 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş “Adov Kökü, gel, 
50q” adlı məhsul oynaq ağrıları zamanı istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "müalicə təsiri" 
ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Akvit İmmuno plus Şərbət 150 ml

Vtamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg, Beta-glucan (from 
Lentinula edodes) - 30 mg, Sambucus nigra fruit 
concentrate - 20 mg, Propolis extract - 15 mg, 

Bifidobacterium longum - 800 million cfu, Lactobacilius 
bulgaricus - 800 million cfu, Zinc (as Zinc citrate) – 2.5 mg

Water, Fructose, Glycerol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Xantham Gum Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 10.11.2021 Müsbət

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

immun  sistemini 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

Alfen Şərbət 100 ml

Larix sibirica bark extract - 150 mg, Dioscorea caucasica 
root extract - 100 mg, Trifolium pretense flower extract - 50 

mg, Vaccinium myrtillus fruit extract- 50 mg, Bergenia 
crassifolia leaf extract - 35 mg, Potentilla alba root extract - 
25 mg, Stellaria media leaf extract - 25 mg, Pinus sibirica 

resin – 15 mg

Oligofructose, Stevia, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Alfen (şərbət 100 ml) adlı məhsul  müxtəliv mənşəli 
allergiyalar 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. 

Almun Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Cynara scolymus leaf extract - 150 mg, Silybum marianum 
seeds extract - 175 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize 
water Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri Türkiyə 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Almun (Daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı 
məhsul qaraciyərin və öd 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 istifadələrinə görə 
dərman vasitəsi deyil.

Alqa Voyma Kapsul 1 Litoral Universitet İnnovasiya Şirkəti Rusiya 03.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

  " Okas MMC” şirkətinin 04.10.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiya “Litoral 

Universitet İnnovasiya Şirkəti” şirkətinin istehsalı olan 
2101606A1 seriyalı Alqa Voyma (Kapsul №60) 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: 0,4194 q (0,45 -- 0,55 q); tərkibi: 0,3238 

q  (min. 0,41 q) -- NSə əsasən uyğun deyildir 
-	məhsulun tərkibində olan bitki mənşəli 

inqredientlərin  məhsula daxil olma formaları da (quru 
ekstrakt və ya xammalın tozu) məlum olmadığı üçün 

bu məlumatı yoxdur. Yemişan bitkisinin növü 
göstərilm əm işdir

-	təqdim olunan “reseptura”, “texniki şərtlər”(TŞ), 
“məhsulun qısa istehsalat sxemi” sənədləri arasında 

uyğunsuzluq müşahidə olunur. Resepturada bitki 
mənşəli inqredientlərin  məhsula daxil olma 

formaları(toz və ya ekstrakt) təqdim olunmamışdır. 
Qısa istehsalat sxemdə isə mərhələlərdən biri quru, 
“suda həll olunan ekstraktların alınm ası”  göstərilib

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.

	

Amino Beef Tablet 1

Beef protein - 88% (Amino acids in100 g of Beef protein: L-
Leucine - 3900 mg, L-Isoleucine - 1700 mg, L-Valine - 2800 

mg, L-Threonine - 2100 mg, L-Lysine - 5100 mg, L-
Phenylalanine - 2300 mg, L-Tryptophan - 300 mg, L-

Methionine - 1200 mg, L-Histidine - 1200 mg, L-Arginine - 
7300 mg, L-Aspartic acid - 6200 mg, L-Alanine - 8800 mg, L-
Cysteine - 500 mg, L-Glutamic acid - 11300 mg, L-Glycine - 
20100 mg, L-Hydroxyproline - 9700 mg, L-Proline - 11100 

mg, L-Tyrosine - 900 mg, L-Serine - 3400 mg)

Maltodextrine, Cellulose, Magnesium stearate Mega Sport Nutrition ABŞ 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Amino Beef (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

Amino Forte Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 10
L-arginine – 500 mg, L-carnitine – 350 mg, Taurine – 200 
mg, Acerola fruit extract (Malpighia emarginata) – 180 mg, 

Vitamin C (L-ascorbic acid) – 180 mg

Pure water, Sorbitol (E 420), Citric Acid (E 330), 
Raspberry Flavor, Potassium sorbate (E 202) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Amino Forte Plus (daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml 
№10 ) adlı məhsul vitamin C və bəzi amin turşuların  

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

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

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



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

Amino Pro 9000 Tablet 1

Whey protein hydrolysate - 43.2%, Hydrolysed beef peptide - 
52.8%: Amino acids: (Alanine - 464 mg, Arginine - 298 mg, 

Aspartic acid - 584 mg, Cystine - 86 mg, Glutamic acid - 
906 mg, Glycine - 714 mg, Histidine - 82 mg, Hydroxyproline 
- 306 mg, Isoleucine - 228 mg, Leucine - 451 mg, Lysine - 

432 mg, Methionine - 104 mg, Ornithine - 6 mg, 
Phenylalanine - 182 mg, Proline - 551 mg, Serine - 282 mg, 
Threonine - 313 mg, Tryptophane - 74 mg, Tyrosine - 140 
mg): Minerals (Calcium - 479.7, Phosphorus - 371.3 mg, 

Iron - 2.2 mg)

Dicalcium phosphate, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Amino Pro 9000 (tablet, №300) adlı məhsul 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.	
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibi rəyə (tərkibə aid sənədə) 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Anfovit Kapsul 1

Beta-carotene 10% (eq.to 560 mcg Vitamin A) - 11.2 mg, 
Cholecalciferol 100000 IU/g (eq.to 440 IU of Vitamin D3) - 
4.4 mg, L-Ascorbic Acid (eq.to 85 mg Vitamin C) - 85 mg, 

Thiamine hydrochloride (equiv to 1,75 mg Vitamin B1) - 2.35 
mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1,82 mg, Nicotinamide 

(Vitamin B3) - 21,43 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq.to 
2,78 mg Vitamin B6) - 3.39 mg, Cyanocobalamine 1% (eq.to 
3,78 mcg Vitamin B12) - 0.378 mg, Folic Acid (Vitamin B9) - 
552,6 mcg, Menaquinon 7 (eq. to 21 mcg Vitamin K2) - 10.5 
mg, D-Calcium Pantothenate (eq.to 10,6 mg Vitamin B5) - 
11.57 mg, Calcium Carbonate (eq.to 76,1 mg elemental 
Calcium) - 190 mg, Magnesium Oxide (eq. to 45,2 mg 

elemental Magnesium) - 75 mg, Iron Sulfate (eq. to 20 mg 
elemental Iron) - 62.5 mg, Zinc Oxide (eq. to 12,85 mg 

elemental Zinc) - 16 mg, Copper Sulphate (eq. to 2,04 mg 
elemental Copper) - 5.1 mg, Potassium iodite (eq.to 155 

mcg elemental iodine) - 0.204 mg, Biotin 2% (eq.to Vitamin 
B7 - 105 mcg) - 5.25 mg, Sodium Selenite (equiv to 52,1 

mcg elemental Selenite) - 0.1133 mg, DL-alpha-tocopheryl 
acetate 50% (eq. to 9,66 mcg Vitamin E) - 0.042 mg

Maltodextrin, Hydroxypropyl Methylcellulose (E 
464)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Anfovit (kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:"Biotin" inqredientinin miqdarı rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilsin.

Angela Deep inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked sodium hyaluronate – 24mg/ml, Lidocaine 
hydrochloride - 3mg/ml, Phosphate buffered saline – q.s. Ayrı geyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 04.11.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Angela Deep, 
inyeksiya üçün gel, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə", adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Angela Fine inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked sodium hyaluronate – 24mg/ml, Lidocaine 
hydrochloride - 3mg/ml, Phosphate buffered saline – q.s. Ayrı geyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 04.11.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Angela Fine, 
inyeksiya üçün gel, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə", adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Angela Sub-Q inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked sodium hyaluronate – 24mg/ml, Lidocaine 
hydrochloride - 3mg/ml, Phosphate buffered saline – q.s. Ayrı geyd edilməyib SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 04.11.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "Angela Sub-Q, 
inyeksiya üçün gel, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə", adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Askometrin vaginal şam 5 x 2 Ascorbic acid 250 mg, Hard fat Ayrı geyd edilməyib Farmaprim MMC Moldova 27.10.2021 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Askometrin, vaginal 
şam №10(5x2)” adlı məhsul tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən anaerob mikrob mənşəli 
vaginitlərin müalicə və profilaktikasında istifadə 

olunan dərm an vasitəsidir. 

      Belə ki, bu məhsulun tərkibi ilə eyni olan "Moteris, 
250mg vaginal tablet №6" adlı dərman vasitəsi 

Azərbaycanda dövlət qeydiyyatina alınıb və 
Azərbaycan Respublikasının dövlət reyestrında 

mövcuddur. 	

A-son Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml

Melissa officinalis folium distillate – 12 ml;  Mentha piperita 
folium distillate – 12 ml;  Lavandula angustifolia flower 

distillate – 12 ml; Matricaria chamomilla flower liquid extract 
– 10 ml.

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

Glycerin (E422).
Herba Flora MMC Azərbaycan 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən A-
SON (daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul 
MSS- nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.



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

Atigen Tablet 1 Chondroitin sulfate – 150 mg, Glucosamine sulfate – 750 
mg, Methylsulfonylmethane – 300 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium salts of fatty acids, Dicalcium 

phosphate anhydrous, Corn starch, Cross linked 
sodium carboxy methyl cellulose

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 26.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Atıgen (tablet, №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət 

sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Avesam Tablet 1

Beta 1/3, 1/6 Glucan - 155.25 mg, L-Ascorbic Acid (equiv. 
to 115.08 mg Vitamin C) - 115.08 mg, Zinc Sulfate 

Monohydrate (equiv. to 3.74 mg elemental Zinc) - 10.25 mg, 
Echinacea Purpurea Aerial part Extract - 28.67 mg

Polyvinylpyrrolidone, Silicone dioxide, 
Microcrystalline Cellulose, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Avesam (tablet, №30) adlı məhsul immun 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.

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

Acidity regulator (citric acid, malic acid), 
Flavouring, Colouring (beetrot red), Sweeteners 

(acesulfame K, sucralose), Emulsifier (soy 
lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 8:1:1 (fruit 

punch) (plastik flakon, toz, 300 q) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

BCAA Fruit Punch toz 400 q L-leucine - 2500 mg, L-valine - 1250 mg, L-ısoleucine - 1250 
mg

Citric acid, Soy lecithin, Flavor, Sucralose, Color 
(Cochineal red), Red beetroot extract

Suplopharm Slawomir Grzeca ( for 
Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BCAA Fruit Punch  (toz, 400 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.

Belaxon Tablet 1
Gamma Amino Butyric acid - 148.6 mg, L-glycine - 120 mg, 
Magnesium hydroxide (eq.to 61.2 mg elemental Magnesium) 

- 146.86 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 20.05 mg

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Magnesium salts 
of fatty acids (E 470b), Crosslinked sodium 

carboxymethyl cellulose (E 468), Silicon dioxide 
(E 551), Microcrystalline cellulose (E 460)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Belaxon (tablet № 30) adlı məhsul  MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 

BenoProst Tablet 3 x 10

Epilobium parviflorum herb  dry extract (4:1)- 200 mg 
;Cucurbita moschata fruit dry  extract (4:1)-100 mg;Zinc 

gluconate- 25 mg; Pygeum africanum bark  dry extract- 	50 
mg; Saw palmetto fruit dry extract- 300 mg; Urtica  dioica  

root dry  extract- 150 mg.

Gum Arabic, Micronized cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BenoProst (tablet № 30) adlı məhsul kişilərdə 
reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Berlam Şərbət 150 ml

Fish Oil - 600 mg (Total omega 3 fatty acids - 420 mg, EPA - 
108 mg, DHA - 72 mg), Biotin (as D-Botin) - 50 mcg, 
Vitamin A (Retinol) - 0.12 mg (400 IU), Zinc (as Zinc 

gluconate) - 4 mg, Folic Acid (as Calcium L-methylfolate) - 
50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg

Distilled Water, Gycerin (E422), Suclarose 
(E955), Orange Flavor, Potassium Sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Berlam (şərbət, 150 ml) adlı məhsul omega-3 yağ 
turşularının və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bəyaz-D / Beyaz-D Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Bəyaz-D / Beyaz-D (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.



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

Bio plus Kapsul 1 x 10

Probiotic  strains(Bifidobacterium bifidum;Lactobacillus 
acidophilus; Streptococcus   thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricus,Llactobacillus rhamnosus) -20 mlrd(billion) 
CFU,Aloe (200:1) dry leaf extract-20 mg, Vitamin B1(as 

Thiamine hydrochloride)-1.4 mg, Vitamin B2(as Riboflavin)-
1.6 mg ,Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)-2 mg, 

Vitamin B12( as Cyanocobalamin)-1,4 mkg. 

rice flour, magnesium stearate, silicon dioxide(E 
551); for capsule(hypromellose(E 464) titanium 

dioxide(E 171).
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİO 

PLUS(kapsul  N 10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını  tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Ərizəçinin № 37 saylı  11.11.2021 il tarixli  
müraciətinə əsasən tərkibdə texniki səhv olduğu 

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

Biokoli Plus Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit distillate – 20 ml
Distilled water,Sucrose,Citric acid, Pectin, 

Sodium benzoate,Glycerin	 Herba Flora MMC Azərbaycan 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Biokoli Plus(şərbət, 100 ml) adlı  məhsul həzm 
prosesini 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 deyi, tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

	

Biopron 9 Kapsul 3 x 10

Bifidobacterium bifidum - 2,25 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium 
breve - 4,5 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum - 6,75 x 10⁸ 
CFU, Lactobacillus acidophilus - 9 x 10⁸ CFU, Lactobacillus 
casei - 2.25 x 10⁸ CFU, Lactobacillus plantarum - 2.25 x 10⁸ 

CFU, Lactobacillus rhamnosus - 4.5 x 10⁸ CFU, 
Lactococcus lactis spp.lactis - 9 x 10⁸ CFU, Streptococcus 

thermophilus - 4.5 x 10⁸ CFU, Fructooligosaccharides - 
154.62 mg

Ascorbic acid, Magnesium stearate, Gelatin, 
Titanium dioxide Walmark, a,s Çex respublikası 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BİOPRON 9 (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 
D1H4421, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə 

tarixi: 31.12.2022) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

BiViDerma I inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked hyaluronic acid 20mg/ml Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 04.11.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "BiViDerma I , 
inyeksiya üçün gel, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə", adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

BiViDerma III inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked hyaluronic acid 20mg/ml, Lidocaine 
hydrochloride 0.3% Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 04.11.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "BiViDerma III, 
inyeksiya üçün gel, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə", adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

BiViDerma V inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross-linked hyaluronic acid 20mg/ml, Lidocaine 
hydrochloride 0.3% Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 04.11.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş "BiViDerma V, 
inyeksiya üçün gel, 1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə", adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Bonejen Kapsul 1

Glucosamine sulfate - 400 mg, Collagen - 15 mg, 
Chondroitin sulfate - 35 mg, Methylsulfonylmethane - 70 mg, 

Vitamin E (as DL-tocopherol acetate) - 14 mg, Zinc (as 
26.38 mg Zinc sulfate heptahydrate) - 6 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) - 3 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 
4 mcg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 20 mg, Folic acid - 

140 mcg, Selenium (as 23.93 mg Sodium selenate) - 10 
mcg, Copper (as 0.25 mg Copper sulfate anhydrous) - 0.1 

mg, Manganese (as 0.96 mg Manganese sulfate anhydrous) 
- 0.35 mg, Ginger (Zingiber officinale) rhizome dry extract - 

30 mg

Magnesium stearate (E470b), Microcrystalline 
cellulose (460i), Silicon dioxide (E551), 

Hydroxypropylmethylcellulose 

ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD 
ŞTİ Türkiyə 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bonejen (kapsul №60) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
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.

Branofos Kapsul 3 x 10 Phosphatidylserine - 100 mg, Choline chloride - 150 mg, 
Inositol - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg Corn starch, Gelatin Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 

San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Branofos (kapsul № 30) adlı məhsul  beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 



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

Bron D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 0.0933 mg (1 ml/20 drop) Deionized water, Potassium sorbate, Glycerol 

ester of wood Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bron 

D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Bronx+ Şərbət 150 ml

L-ascorbic acid – 50 mg, Sambuscus nigra (Elderberry) fruit 
extract – 25 mg, Echinacea purpurea (Coneflower) herb 
extract - 10 mg, Beta Glucan – 10 mg, Glycyrrhiza glabra 

(Liquorice) root extract – 20 mg, Zinc Sulphate Monohydrate 
– 5 mg

Deionized water, Sugar, Citric acid 
monohydrate, Orange flavour, Tri-sodium citrate 

di-hydrate, Xanthan gum, Sodium benzoate, 
Steviar rebuadina (sweetener)

Vivatinel Ltd İngiltərə 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bronx+ (şərbət 150 ml) adlı məhsul  tənəffüs yolları 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə  köməkçi vasitə 

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

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

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

Qeyd: qablaşma üzərində göstərilən istifadə qaydası 
rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun. 

Butalux Kapsul 3 x 10 Inositol – 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, 
Phosphatidylserine - 10 mg, Phosphatidylcholine - 10 mg Natural gelatin, Cornstarch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 

San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Butalux (kapsul №30) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

CalDesun Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml
Calcium (as Clacium carbonate) - 500 mg, Magnesium (as 
Magnesium hydroxide) - 150 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 

5 mg, Vitamin D3 - 5 mcg (200 IU)

Purified water, Xanthan gum, Flavour, Benzoic 
Acid, Sodium Cyclamate, Acesulfame K, 

Sucralose, Sodium Saccharin, Polysorbate 80, 
Sorbitol, Sucrose, Mint oil

Sunlife Produktions und 
Vertriebsgesellschaft 

mbh(C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG)
Almaniya 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Caldesun (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı 
məhsul kalsiumun və vitamin D-nin əlavə mənbəyi 

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

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

Calsinorm Şərbət 200 ml Dr. Prüfer Medikal Kozmetik 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 22.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

“Aktiv-M MMC” tərəfindən 08.10.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Dr. 
Prüfer Medikal Kozmetik San.Tic.A.Ş” şirkətinin 

istehsalı olan Calsinorm (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı məhlulun həcmi 132.63 
mq (217 – 229 mq), ph-ı 6.437 (8.0 -- 9.0) və sıxlığı 

1.02025 q/ml (1.0864 -- 1.1536 q/ml) aşkar 
olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə uyğun gəlm ir. 

         Bundan başqa, məhsul 0 yaşdan uşaqlara 
tövsiyyə olunub ki, bu da tərkibində olan 

inqredientlərə əsasən ancaq 4 yaşdan yuxarı 
mümkündür.	

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	
	

Carginam Kapsul 3 x 10

GABA -150 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract -100 mg,  L-
carnitine - 150 mg; Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) 

- 1.5 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.5 mcg, 
Folic Acid - 150 mcg, Alpha Lipoic Acid- 30 mg

Corn starch, Natural gelatin(capsula shell) Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 15.11.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Carginam (kapsul № 30) adlı məhsul beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

preparat  olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində  

mövcud olan Ginkgo biloba  bitkisinin dozası(100 mg) 
BFMQƏ- lərə(30-80 mg) uyğun deyil.



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

Carnalive Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Carnitine (as Levocarnitine) - 800 mg
Deionized water, Strawberry flavor, Potassium 

sorbate (E 202), Sodium benzoate (E 211), 
Sucralose (E 955)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
Ltd.Şti Türkiyə 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Carnalive (məhlul 10 ml №10)  adlı məhsul 
orqanizmin metabolik proseslərini 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.

Caviz 600 Tablet 2 x 10 Focus & Rulz Healthcare (PVT.) LTD Pakistan 18.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

   Caspian Consulting and Trading MMC şirkətinin  
20.09.2021 il tarixli   məktubuna cavab olaraq bildiririk 

ki, Pakistanın  “Focus & Rulz Healthcare (PVT.) 
LTD” şirkətinin istehsalı olan CAVİZ 600 (tablet,№  
20)   adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-

olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, ekspertizanın 
bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları zamanı 

müəyyən olundu ki, məhsulun  tərkibində D3 
vitaminin miqdarı 51,51 % təşkil edir, bu da təqdim 
olunan normativ sənədlərdə göstərilənlərlə (90,0 - 

150,0 %) uyğun deyil.   	
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 

deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

Cereblastin Tablet 2 x 15
GABA - 150 mg, Citicoline - 100 mg, Glycine - 100 mg, 
Uridine - 60 mg, Cytidine - 60 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 

Vitamin B1 - 5 mg

Vegetable magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 

cellulose
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 04.11.2021 Müsbət

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

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

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

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

vasitəsi deyil. 

Cerforte Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 50 
mg, inositol – 40 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 30 mg 

(eq.7.2 mg of flavone glycosides and 1.8 mg of terpen 
lactone), L-5 hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia 

seeds extract) – 30 mg

Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, 
Gelatin

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

Ltd. Şti
Türkiyə 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Cerforte (kapsul № 30) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Cipaton Tablet 1 x 50

Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) – 3 mg, Vitamin B2 
(riboflavin) – 3.4 mg, Vitamin B3 (as nicotinamide) – 25 mg, 
Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) – 5 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine Hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B7 (biotin) – 
150 mcg, Vitamin B9 (as folic acid) – 400 mcg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamin) – 7.5 mcg

Magnezium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Talc, Lactose Par Pak d.o.o Serbiya 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Cipaton (tablet №50) adlı məhsul B qrup vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Co-Laktaz Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Pharmarosso Gida İlaç Kozmetik 

Medikal San. Diş. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

  Fiziki şəxs Əliyev Rauf Rasim oğlunun  04.10.2021 
il tarixli   məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin  “Pharmarosso Gida İlaç Kozmetik Medikal 
San. Diş. Tic. Ltd. Şti. ” şirkətinin istehsalı olan Co-

Laktaz (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml )   adlı  
məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə 

bağlı məhsula dair  müvafiq ekspertiza rəyinin 
verilməsi mümkün deyil. Belə ki, ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları zamanı 

müəyyən olundu ki, məhsulun ph göstəricisi(4,270)  
təqdim olunan normativ sənədlərdə göstərilən ilə (4,5 

-- 5,5)   uyğun deyil.   	
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 

deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

                                        	



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

Coldspan Şərbət 100 ml

Glycyrrhiza glabra root soft extract- 1250 mg, Alpinia 
galanga root soft extract- 270 mg, Curcuma longa   rhizome 
tinctura - 270 mg,  Piper longum fruit liquid extract-180 mg, 

Mentha piperita dryed leaf tinctura-  90 mg, Zingiber 
officinale rhizome  dry extract- 90 mg, Curcuma zedoaria  

rhizome  dry extract- 90 mg,  Piper nigrum fruit liquid extract- 
450 mg.

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

Sodium benzoate (E211), Sucralose (E955).

ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD 
ŞTİ Türkiyə 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Coldspan (şərbət, 100 ml) adlı məhsul orqanizmi 
möhkəmləndirmək məqsədi ilə bitki mənşəli bioloji 

fəal maddələrlə qida rasionunu zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Qeyd:Tərkibdə inqredientlərin yazılışında yol verilən 
texniki səhvləri  rəyə uyğun olaraq kənarlaşdırmaq 

zəruridir. 

Corol-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiyə 03.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

  “Mango Natural MMC” tərəfindən 22.09.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirkətinin 
istehsalı olan Corol-D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

məhsulun tərkibində vitamin D3 aşkar olunmamışdır 
və bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 

gəlm ir.

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	
                                                                                            

	

Cosakondrin OP Şərbət 250 ml Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 03.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

       “Bioherbal Baku MMC” tərəfindən 20.09.2021-ci 
il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş.” şirkətinin 
istehsalı olan Cosakondrin OP (şərbət, 250 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı məhlulun həcmi 195.0 

ml (237.5 - 262.5 ml) aşkar olunmuşdur və bu da 
normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	
	

D3 fix / D3 fiks Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3 1.0 MIU/g (Cholcalciferol - 200 mcg 1drop/5 

mcg (200 IU)) - 8 mg

Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate), 
Medium chain triglycerides, Macrogolglycerol 

hydroxystearate, Potassium acesulfame, 
Propylene glycol, Flavor strawberry

İntermed S.A. Pharmaceutical 
Laboratories Yunanıstan 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3 
fix / D3 fiks (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib 
ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

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

b)Azərbaycan dilində verilən məlumatda D3 
vitamininin miqdarı düzgün qeyd edilsin.

D3manyvit Kapsul 3 x 10 Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 15 mcg (600 IU) Gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

D3manyvit (kapsul, №30) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilən istifadə qaydası rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilsin.



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

Debone Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, 
Cholecalciferol - 0.01 mg, Inositol - 100 mg

Peppermint oleum, Tricalcium phosphate, Guar 
gum, Glycerin, Food color agent, Citric acid 
monohydrate, Deionize water, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Debone (Daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı 

məhsul kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

DeCa daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Calcium citrates (content Calcium - 48 mg) - 200 mg, 
Magnesium sulphate heptahydrate (content Magnesium - 

9.8 mg) - 100 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 200 IU, 
Calcium glycerophosphate (content Phosphorus - 7.1 mg) - 

50 mg

Peppermint oleum, Tri calcium phosphate, Guar 
gum, Glycerine, Titanium dioxide, Citric acid 
monohydrate, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Xanthan gum, Deionize water

Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

DeCa (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul 
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

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 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Deffer (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.

Denora Forte Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 2 x 7 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 4.74 mg (1 drop - 20 mcg/800 

IU)
Spinach leaf extract 3:5 (solvent vegetable oil), 

D-α-tocopherylacetate
SIA  L.E.V. (EKSTRAKTU RUPNİCA) 

(for Solepharm LTD) Latviya 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Denora Forte  (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 14 
ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası və tərkib rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

Deploks forte Kapsul 3 x 10 

Ginkgo Biloba leaf dry extract - 60 mg, Inositol - 10 mg, L-
tyrosine - 10 mg, L-glutamine - 30 mg, L-lysine - 5 mg, 
Coenzyme Q10 - 15 mg, Phosphatidylcholine - 50 mg, 

Phosphatidylserine - 20 mg, Phosphatidyletanolamine - 20 
mg, Calcium pantothenate - 10 mg, Vitamin B2 (Riboflavine) 

- 2 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 2 mg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 200 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.5 mCg, 

Selenium - 50 mcg

Magneisum stearate/Calcium stearate, Lactose, 
Gelatin Verteks MMC Ukrayna 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Deploks forte (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.

Depo Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Depo Vitamin D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 
15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib 

ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Deponad D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Deponad D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Derdevice  Plus PAA 5L / Derdevice  Plus PAA 
PH Aktivləşdiricisi 100ml məhlul 5L / 100ml

5L	
Peracetic acid < 5%, Hydrogen peroxide < 8%, Acetic acid < 

4%, Anticorrosive agents and Deionized water.	
100ml	

Sodium hydroxide 27.5%, Deionized water 

Ayrı geyd edilməyib Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Derdevice  Plus PAA 
5L, məhlul / Derdevice  Plus PAA PH Aktivləşdiricisi 

100ml, məhlul”, adlı məhsul tibbi alətlərin və 
endoskopların təmizlənməsi və dezinfeksiyası üçün 

istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Derdevice Plus OPA məhlul 5 l O-Phthalaldehyde 0.55%, corrosion inhibitors and Deionized 
water Ayrı geyd edilməyib Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Derdevice Plus OPA, 
5L məhlul”, adlı məhsul tibbi alətlərin və 

endoskopların təmizlənməsi və dezinfeksiyası 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

Deruxol Tablet 1 Cholecalciferol (Eq.to 1000 IU (25 mcg) Vitamin D3) - 10 
mg

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium staearate, 
Silicone dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Croscarmellose sodium

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Deruxol (tablet № 40) adlı məhsul D3 vitamininin 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.	

Qeyd:İstifadə qaydası və əks göstərişlər bəndi rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Detarol D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Detarol D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Detrocid Kapsul 1 Alpha lipoic acid - 100 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg
Sunflower seed oil, Bovine gelatin, Glycerol (E 

422), Pure water, Iron dioxide (red)(E 172), Iron 
dioxide (black)(E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

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

Diobalance 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, Tocopherols (Vitamin E) - 7,5 mg, Alpha-lipoic acid - 

30 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate(TCP), 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Diobalance (tablet, № 30) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliiyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.

Diproden Kapsul 1

Beta glucan - 155.25 mg, L-Ascorbic Acid (equiv. to 115,08 
mg Vitamin C) - 115.08 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. 
to 3.73 mg Zinc) - 10.25 mg, Echinacea pupurea aerial part 

extract - 28.67 mg

Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, 
Capsule shell: Titanium dioxide, Gelatin

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Diproden (kapsul, №30) adlı məhsul immun 
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.

Doraxin Kapsul 3x10
L-Arginin - 500 mg, Inositol - 100 mg, Lycopene - 5 mg, 

Dihydroquercetin - 20 mg, Vitamin E - 40 mg, Zinc - 20 mg, 
Selenium - 125 mcg

Refined sunflower oil, Sunflower lecithin, 
Magnesium strearate, Yellow beeswax, Gelatin, 

Glycerin, Iron dioxide
SIA "Primea" Latviya 04.11.2021 Müsbət

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

funksiyanı 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. 

Elsimax Şərbət 100 ml
Cucurbita pepo seed liquid extract - 2, 5 ml, Allium sativum 

liquid extract - 1,0 ml, Tanacetum vulgare herb  liquid extract 
- 1,0 ml, Ceratonia siliqua fruit liquid extract - 0,5 ml

Glycerin, Sugar syrup, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Elsimax (şərbət, 100 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 dərman vasitəsi deyil.



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

Elsokids Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinole palmitate) - 1200 IU, Vitamin B1 (as 
Thiamine mononitrate) - 0.8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 

sodium phosphate) - 0.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 
10 mg, Vitamin B5 (as Calcium pantothenate) - 2 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamine) - 1.5 mcg, Vitamin C (Ascorbic 

acid) - 35 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU, 
Vitamin E (as D,L -alpha tocopherole acetate) - 8 mg, Iodine 

(Potassium iodide) - 120 mcg, Chromium (as Chromium 
sulphate) - 15 mcg, Manganese (as Manganese sulphate) - 

1.5 mg, Molybdenum (Sodium molybdate) - 22 mcg, 
Selenium (Sodium selenite) - 45 mcg, Calcium (as Calcium 
gluconate) - 100 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 5 mg, Biotin 
(D biotine) - 15 mcg, Folic acid - 200 mcg, Lecithin - 10 mg

Deionized water, Caramel colouring, Banana 
flavours, Xanthan gum, Sodum benzoate, 

Glycerin

Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic 
Ltd Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

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

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı 

yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Epam 900 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Rhizomes and roots of Rhodiola rosea (Rhizomata er 
radices Rhodiolae rosear) - 0.45 g, Fruits of Lingonberry 
(Fructus Vaccinium vitis idaea) - 0.45 g, Leaf of Coltsfoot 

(Tusillago Farfarae folium) - 0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, 
Propolis - 0.2106 g, Roots of Marshmallow (Radices 

Althaeae officinalis) - 0.06 g, Leaves of Silver Birch (Folia 
Betulae pendulae) - 0.06 g, Leaf of Lingonberry (Folia 
Vaccinii vitis -idaea) - 0.06 g, Root and rhizomes of 

Elecampane (Rhizomata et radices Inulae helenii) - 0.06 g, 
Herbs of Origano (Herba Origano vulgaris) - 0.06 g, Flowers 
of Littleleaf linden (Flores Tiliae cordatae) - 0.06 g, Flowers 
of Chamomile (Flores Chamomillae regutitae) - 0.06 g, Leaf 
of common sage (Salviae officinalis folium) - 0.06 g, Leaf of 

broadleaf plantain (Folia Plantaginis majoris) - 0.06 g, 
Leaves of peppermint (Folia Menthae piperitae) - 0.045 g, 

Buds and needles of pine (Gemmae et folia pini silvestris) - 
0.03 x 0.03

Purified glycerin (E 422), Rectified ethyl alcohol 
from food raw materials, Potassium sorbate (E 

202), Potable water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Epam 900 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 
ml)(Seriya:16, istehsal tarixi: 02.03.2021, son istifadə 

tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Evadol Kapsul 60 kapsul 1 pl.flakonda  Plantas Medicinales y Complementos 
Alimenticios,S.A İspaniya 05.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

XITAM MƏKTUBU (01)-05.08.2021-A
	

   Claus Marsh  LTD şirkətinin  04.10.2021 il tarixli   
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İspaniyanın “ 

Plantas Medicinales y Complementos 
Alimenticios,S.A” şirkətinin istehsalı olan Evadol 

(kapsul № 60)   adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  
aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, 
ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun  xarici 
görünüşü (rəngsiz, şəffaf, iki hissəli kapsula; tərkibi: 
qəhvəyimtil-sarı rəngli, spesifik qoxulu toz)  normativ 
sənədlərdə göstərilənlərlə( kapsulun tərkibi solğun 

çəhrayı rəngli tozdur)   uyğun deyil.   
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 

deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

Exaller məhlul 75 ml Acar'Up Consumer Health SPRL Belçika Xitam verilən müraciətlər

	“Avita”MMC şirkətinin 08.07.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Belçikanın 

“Acar'Up Consumer Health SPRL” şirkətinin istehsalı 
olan Exaller (75ml sprey) adlı məhsulun dərman 

vasitəsi olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertizanın keçirilməsi üçün 

çatışmayan sənədlərinin təqdim edilməsinə dair üç 
eyni məzm unlu sorğu m əktubu göndərilm işdir. 

Lakin, çatışmayan sənədin mövcud qanunvericiliyinin 
tələblərinə uyğun  qaydada təqdim edilməsi 

tərəfinizdən təm in edilm əm işdir. 

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

mümkün deyildir.	
	
	



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

Faberdon D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Faberdon D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 
ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Farvil Kapsul 1

Silybum marianum seed dry extract - 200 mg, Cynara 
scolymus leaf dry extract - 80 mg, Helichrysum arenarium 

flower dry extrcat - 40 mg, Achillea millefolium herb dry 
extract - 60 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 40 mg

Corn starch, Natural gelatin (capsula shell) "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Farvil (kapsul №30) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Farvin Kapsul 3 x 10

Beta glucan - 150 mg, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 
100 mg, Sodium selenite - 150 mcg, Zinc gluconate - 46.3 
mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin A (as 

Retinyl acetate) - 1200 mcg 

Natural gelatin, Cornstarch İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Farvin (kapsul, №30) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək 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. 	
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr 
siyahısı və məhsulun buraxılış forması düzgün 

yazılsın.

Favorvit Kapsul 3 x 10

Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 120 mg, Zinc - 25 mg (as Zinc 
sulphate 61.7 mg), Vitamin E (as DL-alpha tocopherly 
acetate) - 15 mg, Vitamin B6 - 1.815 mg (as Pyridoxine 

hyrochloride 2.2 mg), Vitamin A (as Beta carotene) - 1 mg, 
Selenium - 55 mcg (as L-selenomethionine 137.5 mcg)

Hidroxypropylmethyl Cellulose (E464), 
Monostarch phosphate (E 1410), Potassium 

sorbate (E202)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Favorvit (kapsul, № 30) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək 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.	
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsula dair göstərilən 
farmakoloji təsirlərin ləğv olunması zəruridir, belə ki, 
BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik ola bilməzlər.

FemiPreg Tablet 2 x 15

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 
(Ryboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 
5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 5 mcg, Vitamin C ( 
as L ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 

10 mcg, Vitamin E (as D,L-alpha tocopheryl acetate - -20 
mg, Vitamin K( as Menaquinone)- 50 mcg, Folic Acid - 400 

mcg, İron (as Ferrous fumarate)- 18 mg ,Copper( as Copper 
gluconate) - 1 mg, Zinc(as Zinc gluconate) - 15 mg, 
Selenium (as Sodium selenate)- 60 mcg, İodine(as 

Potassium iodide)- 100 mcg, Chromium ( as Chromium 
picolinate) - 15 mcg, Calcium(as Calcium carbonate) - 200 

mg.

Microcrystalline cellulose, Potate starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide Pharmacy Laboratories Plus Polşa 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
FEMİPREG (tablet  N 30) adlı  məhsu l(Seriya 

nömrəsi: 003 , istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə 
tarixi: 01.07.2025)    hamiləliyin planlaşdırılması 

zamanı, hamiləlik və laktasiya dövründə 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.

Femol Kapsul 3 x 10 Folic acid - 400 mcg Corn starch, Gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ferractin Kapsul 1
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 9 mcg, Folic acid - 500 
mcg, Ferrous sulfate - 113.85 mg (Eq. 34.5 mg of iron), L-

serine - 129 mg

Rice flour, Gelatin, Stearic acid, Sodium starch 
glycolate, Silica, Magnesium stearate Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Ferractin (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 57904, 

istehsal tarixi: 01.03.2020, son istifadə tarixi: 
01.03.2023) adlı məhsul dəmirin, fol turşusunun 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.



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

Ferractin Kapsul 1
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 9 mcg, Folic acid - 500 
mcg, Ferrous sulfate - 113.85 mg (Eq. 34.5 mg of iron), L-

serine - 129 mg

Rice flour, Gelatin, Stearic acid, Sodium starch 
glycolate, Silica, Magnesium stearate Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Ferractin (kapsul, №30) (Seriya: 56284, istehsal 

tarixi: 01.06.2019, son istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı 
məhsul dəmirin, fol turşusunun 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.

FİBROCOL (Orange Flavour) toz 10 Psyllium Husk- 4,0 g, Wheat Bran- 1,0 g.
Sucralose, Potassium bicarbonate, Citric acid 
anhydrous, Orange flavour, Saccharin, FD&C 

Yellow ♯ 6, FD&C Red ♯ 3
Focus & Rulz Healthcare (PVT.) LTD Pakistan 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

FİBROCOL (Orange Flavour) (toz, saşe №  10l) adlı 
məhsul təbii liflərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

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

tərtib olunmalıdır.

FİBROCOL (Orange Flavour) toz 120 q Psyllium Husk- 4,0 g, Wheat Bran- 1,0 g.
Sucralose, Potassium bicarbonate, Citric acid 
anhydrous, Orange flavour, Saccharin, FD&C 

Yellow ♯ 6, FD&C Red ♯ 3
Focus & Rulz Healthcare (PVT.) LTD Pakistan 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
FİBROCOL (Orange Flavour) (toz, 120 ql) adlı 

məhsul təbii liflərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunmalıdır.

Fimanop Kapsul 1
Gamma Aminobutyric Acid (GABA) - 156 mg, Ginkgo Biloba 

Leaves Dry Extract – 31.5 mg, L-Glycine – 60.15 mg, 
Inositol  - 36 mg, L-Tryptophan - 37 mg

Silicone dioxide, Magnesium stearate, Capsule 
shell: Red iron oxide, Titanium dioxide, Gelatin

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fimanop (kapsul №30) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 
uyğun (tərkibə aid sənədə istinad olaraq) göstərilsin.

Fish Oil 1000 mg Kapsul 1 Fish oil - 1000 mg of which total omega3 - 300 mg, EPA - 
180 mg, DHA - 120 mg

Softgel capsule (gelatin, glycerin, water), 
Vitamin E (DL-alpha tocopherol acetate) VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fish 
Oil 1000 mg (kapsul, № 120) adlı məhsul omeqa 3 
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Folidevit Tablet 30

Ginger(Zingiber officinale) rhizoma dry extract- 150 
mg;Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)- 6 mg; Calcium 
l- methylfolate-0, 4 mg; Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 0,025 

mg.

Sorbitol, Polyvinylpyrrolidone,Magnesium salt of 
fatty acids, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

FOLİDEVİT (tablet,№ 30 ) adlı məhsul Fol turşusu, 
B6, D3 vitaminlərin  və zəncəfirin tərkibində olan 
bioloji fəal maddələrin əlavə mənbəsi kimi tövsiyə 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkibdə inqredientlərin yazılışında yol verilən 
texniki səhvləri  rəyə uyğun olaraq kənarlaşdırmaq 

zəruridir. 



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

Forever Arctic Sea Kapsul 1
Omega 3 fatty acids - 1305 mg (EPA - 600 mg, DHA - 600 
mg) (Fish oil, Calamari oil), Oleic acid (from Olive oil) - 300 

mg

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, Lemon oil, 
Lime oil, D-alpha-tocopherol Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Arctic Sea (kapsul, №120) (Seriya nömrəsi: 
030321A , istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə 

tarixi: 31.12.2024) adlı məhsul yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Forever Bee Pollen Tablet 1 Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 0.18 
mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe Vera of America, Inc ABŞ 03.11.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi:120121A , istehsal tarixi: 12.01.2021, 
son istifadə tarixi: 12.01.2025) orqanizmdə gedən 
əsas metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq, immun 
sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

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

sənədə əsasən)

Forever Bee Pollen Tablet 1 Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 0.18 
mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe Vera of America, Inc ABŞ 19.08.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 110121A , istehsal tarixi:11.01.2021 
, son istifadə tarixi: 11.01.2025) orqanizmdə gedən 
əsas metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq, immun 
sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

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

sənədə əsasən);
         b)Təqdim olunan nümunənin üzərində  
Azərbaycan dilində yazılar m övcud deyildir;

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

       d) Ərizəçinin 16.11.2021 il tarixli müraciətinə 
əsasən istehsal və son istifadə tarixlərində texniki 

səhv olduğu üçün, tarix və nöm rə dəyişdirilm əm ək  

           şərti ilə, rəy  dəyişdirilmişdir.

Forever Focus Kapsul 1

Green tea leaf extract - 400 mg, Bacopa whole herb extract - 
320 mg, L-Tyrosine - 300 mg, Citicoline -  250 mg, Rhodiola 
rosea root extract - 200 mg, Guarana seed extract - 4.5 mg, 
Caffeine - 50 mg, Ginkgo leaf extract - 24 mg, Zinc - 6 mg, 
Pantothenic acid - 3 mg, Pantothenic acid - 3 mg, Vitamin 

B6 - 0.5 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Carrageenan,Potassium chloride, Citric acid, 

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Dicalcium 
phosphate

Fine Living Pharmanaturals ABŞ 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Forever Focus (kapsul, №120) 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 dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun tərkibi, istifadə qaydası və əks 

göstərişlər bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Forever Lite Ultra Chocolate toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19536.57 mg (17 g Protein, 75 mg 
Calcium, 140 mg Phosphorus), Dicalcium Phosphate - 860 

mg (Calcium 200 mg, Phosphorus 152 mg), Disodium 
Phosphate - 23.5 mg (Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 
39 mg (Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 

27.83 mg (Vitamin E 11 mg), Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 
150 mcg), Niacinamide - 12.65 mg (Vitamin B3 10 mg), 

Vitamin A palmitate - 12.63 mg (Vitamin A 632 mcg), Zinc 
oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 
mg (Vitamin B5 4 mg), Potassium iodide - 5.25 mg (Iodine 

52 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), 
Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), 
Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 0.6 mg), 
Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 0.26 mg), Chromium 

chloride - 0.3138 mg (Chromium 60 mcg), Folic acid - 0.3 
mg (Vitamin B9 200 mcg), Cyanocobalamin - 0.27 mg 

(Vitamin B12 1.8 mcg), Sodium selenite - 0.1 mg (Selenium 
35 mcg)

Natural Chocolate Flavor, Cocoa Powder, 
Fructose, Fructooligosaccharides, Guar Gum, 
Protease Blend (Aminotein), Safflower Oil, Soy 
Lecithin, Sucralose, Beta Carotene, Brewer's 

Yeast, Spirulina 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Lite Ultra Chocolate (toz, 375 q) adlı məhsul  
məhsul (Seriya nömrəsi: 130721C , istehsal tarixi: 

13.07.2021 , son istifadə tarixi: 13.07.2024) protein, 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi   

idmançılar üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Formavit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiyə 03.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

       “Mango Natural MMC” tərəfindən 04.10.2021-ci 
il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirkətinin 
istehsalı olan Formavit (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

məhsulun tərkibində vitamin D3 aşkar olunmamışdır 
və bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 

gəlm ir.

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	

Freenzim Kapsul 3 x 10
Pancreatin - 100 mg (140 FIP), Bromelain - 100 mg (240 
FIP), Amylase - 100 mg (2300 FIP), Lipase - 50 mg (2500 

FIP), Protease - 150 mg (3600 FIP)
Natural Gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Freenzim (kapsul, № 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 dərm an vasitəsi deyil.    

Fucodian Plus Kapsul 3 x 10
Laminaria Japonica plant dry extract (standardized to 80% 
Fucoidan)- 100 mg, Boswelia serrata bark dry extract - 200 

mg, Aquilaria agallocha bark dry extract - 200 mg
Corn starch, Gelatin İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fucodian Plus (kapsul № 30) adlı məhsul orqanizmi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Fulbon Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fulbon (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.

Gastrolayf Şərbət 150 ml

Aloe vera leaf juice - 10 mg, Ananas comosus fruit juice - 10 
mg, Carica papaya fruit juice - 4 mg, Cynara scolymus fruit 
dry extract - 3 mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 1 mg, 
Glycyrrhiza glabra root dry extract - 1 mg, Mentha piperita 
leaf essential oil - 0.3 mg, Pimpinella anisum fruit essential 

oil - 0.2 mg, Pancreatin - 50 mg, Amylase - 20 mg

Sorbitol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified 

water
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gastrolayf (şərbət, 150 ml) 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 dərm an vasitəsi deyil. 



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

Go On Nutrition BCAA+ Apple & Cherry toz 400 q
Branched chain amino acids BCAA (6.4 g) it in: L-Leucine – 
3.2 g, L-Isoleucine – 1.6 g, L-Valine – 1.6 g; DL- malate L-

citrulline – 1.1 g; L-Glutamine – 1 g; Vitamin C - 12 mg

Acidity regulator: Sodium citrate, Malic acid, 
Citric acid; Flavours, Sweeteners: Acesulfame 

K, Sucralose; Soluble fiber (acacia)
Sante A. Kowalski Sp.j. Polşa 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Go 
On Nutrition BCAA+ Apple & Cherry (toz, paketdə 
400 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: Nümunə üzərində seriya nömrəsinin ayrıca 
göstərilməməsinə baxmayaraq istehsalçının təqdim 

etdiyi izahat məktubunda bildirilir və normativ 
sənədlərdə göstərilir ki, məhsulun isteshal tarixi eyni 

zamanda onun seriya nömrəsidir.

Go On Nutrition BCAA+ Red Orange toz 400 q
Branched chain amino acids BCAA (6.4 g) it in: L-Leucine – 
3.2 g, L-Isoleucine – 1.6 g, L-Valine – 1.6 g; DL- malate L-

citrulline – 1.1 g; L-Glutamine – 1 g; Vitamin C - 12 mg

Acidity regulator: Sodium citrate, Malic acid, 
Citric acid; Flavours, Sweeteners: Acesulfame 

K, Sucralose; Soluble fiber (acacia)
Sante A. Kowalski Sp.j. Polşa 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Go 
On Nutrition BCAA+ Red Orange (toz, paketdə 400 

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

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

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

Qeyd: Nümunə üzərində seriya nömrəsinin ayrıca 
göstərilməməsinə baxmayaraq istehsalçının təqdim 

etdiyi izahat məktubunda bildirilir və normativ 
sənədlərdə göstərilir ki, məhsulun isteshal tarixi eyni 

zamanda onun seriya nömrəsidir.

Go On Nutrition BCAA+ Tropical Lemon toz 400 q
Branched chain amino acids BCAA (6.4 g) it in: L-Leucine – 
3.2 g, L-Isoleucine – 1.6 g, L-Valine – 1.6 g; DL- malate L-

citrulline – 1.1 g; L-Glutamine – 1 g; Vitamin C - 12 mg

Acidity regulator: Sodium citrate, Malic acid, 
Citric acid; Flavours, Sweeteners: Acesulfame 

K, Sucralose; Soluble fiber (acacia)
Sante A. Kowalski Sp.j. Polşa 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Go 
On Nutrition BCAA+ Tropical Lemon (toz, paketdə 
400 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: Nümunə üzərində seriya nömrəsinin ayrıca 
göstərilməməsinə baxmayaraq istehsalçının təqdim 

etdiyi izahat məktubunda bildirilir və normativ 
sənədlərdə göstərilir ki, məhsulun isteshal tarixi eyni 

zamanda onun seriya nömrəsidir.

Go On Nutrition Creatine toz 400 q Creatine monohydrate - 5 g (creatine 4.4 g) yoxdur Sante A. Kowalski Sp.j. Polşa 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Go 

On Nutrition Creatine (toz 400 g) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: Nümunə üzərində seriya nömrəsinin ayrıca 
göstərilməməsinə baxmayaraq istehsalçının təqdim 

etdiyi izahat məktubunda bildirilir və normativ 
sənədlərdə göstərilir ki, məhsulun isteshal tarixi eyni 

zamanda onun seriya nömrəsidir.

Grendecal Şərbət 150 ml

Calcium carbonate – 375 mg (eq.to 150.16 mg Calcium), 
Inositol – 5 mg, Zinc sulfate monohydrate – 5.5 mg (eq.to 2 
mg Zinc), Magnesium hydroxide – 90 mg (eq.to 37.5 mg), 
Tripotassium citrate – 30 mg (eq.to 11.5 mg Potassium), 

Vitamin D3 – 200 IU

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

Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 26.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Grendecal (şərbət 150 ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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



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

Grengam Plus Kapsul 2 x 15

GABA(Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 50 
mg, inositol – 40 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 30 mg 

(eq.7.2 mg of flavone glycosides and 1.8 mg of terpen 
lactone), L-5 hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia 

seeds extract) – 30 mg

Microcrystalline Cellulose, Corn Starch, Silicon 
Dioxide, Magnesium Stearate, Capsula shell: 

Gelatin Red Iron Oxide, Titanium Dioxide
JSC Aconitum Litva 05.11.2021 Müsbət

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

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

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

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

vasitəsi deyil. 

Grenovit Şərbət 150 ml

Fish oil (Total Omega-3 - 370 mg, DHA - 125 mg, EPA - 
188 mg) - 1042 mg, Cholecalciferol 1 MIO IU/g (eq.to 5000 

IU Vitamin D3) - 5 mg, Vitamin K1 5% (eq.to 18.75 mcg 
Vitamin K1) - 0.375 mg, Thiamine HCl (eq.to 0.275 mg 

Vitamin B1) - 0.37 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 0.35 mg, 
Nicotinamide (eq.to 4 mg Vitamin B3) - 4 mg, Pyridoxine 

HCl (eq.to 0.35 mg Vitamin B6) - 0.43 mg, Folic acid 
(Vitamin B9) - 0.05 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 

0.625 mcg, Biotin (Vitamin B7) - 0.01 mg, D-Calcium-
Pantothenate (eq.to 1.5 mg Vitamin B5) - 1.63 mg, Zinc 

sulphate monohydrate (eq.to 1.5 mg elemental Zinc) - 4.12 
mg, Potassium Iodine (eq.to 23.37 mcg Iodine) - 0.04 mg

Glycerine, Polysorbate - 80, Xanthan gum, 
Orange flavor, Potassium sorbate, BHT, 

Sucralose, Sorbitol, Xylitol, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Grenovit  (şərbət, 150 ml) adlı məhsul Omeqa-3 yağ 
turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Hairvit Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 630 mcg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 20 mg, Vitamin D (as Ergocalciferol) - 
1000 IU, Vitamin E (as α-Tocopheryl acetate) - 7.4 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 
(Folic acid) - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 5 

mcg, Biotin - 50 mcg, Pantothenic acid (as Calcium 
pantothenate) - 5.2 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 42 
mcg, Zinc (as Zinc citrate) - 2.7 mg, Sodium (as Sodium 
bicarbonate) - 10 mg, Inositol (as Inositol niacinate) - 40 

mcg

Natural gelatin, Cornstarch İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hairvit (kapsul № 30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən 

təqdim edilmiş tərkibə dair sənədə əsasən) qeyd 
edilsin.

Helmas Şərbət 100 ml

Calendula officinalis L. flowers  liquid  extract – 7.5 ml, 
Carum carvi L. fruit  liquid  extract – 7.5 ml, Thymus vulgaris 

herb  liquid  extract – 10 ml, Althaea Officinalis root  liquid 
extract – 10 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, 
Citric acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Helmas (şərbət 100 ml) adlı məhsul qurd invaziyaları 
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. 

Help Mannosa Tablet 1

Vaccinium oxycoccos fruit extract – 80 mg, Arctostaphylos 
uva-ursi leaf extract – 80 mg, Zea mays silk extract – 80 mg, 

Taraxanum officinale radix extract – 40 mg Equisetum 
arvense herb extract – 40 mg, , Vaccinium myrtillus fruit 

extract – 40 mg, D-mannose – 200 mg, Magnesium citrate – 
30 mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon dioxide

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Help 

Mannosa (tablet №30) adlı məhsul sidik-ifrazat 
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. 
Qeyd:Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursi 

leaves extract" inqredienti olduğu üçün istifadə 
qaydalarında"1-2 həftədən çox qəbul etmək tövsiyə 

olunmur" yazısını əlavə etmək zəruridir.

Hemidon Şərbət 100 ml

Calendula officinalis L. flowers  liquid  extract – 7.5 ml, 
Carum carvi L. fruit  liquid  extract – 7.5 ml, Thymus vulgaris 

herb  liquid  extract – 10 ml, Althaea Officinalis root  liquid 
extract – 10 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate, 
Citric acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hemidon (şərbət 100 ml) adlı məhsul qurd 
invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 



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

Herbalifeline Max / Herbalayflayn Maks Kapsul 2 x 15 Polyunsaturated fatty acids (Omega-3 - 630 mg), DHA - 216 
mg, EPA - 378 mg (Fish oil 60% MIN TG)

Peppermint oil, Thyme oil, Corn starch, 
Glycerine, Carrageenan gum, Sodium 

phosphate dıbasic anhydrous, DL-alpha 
tocopherol (Vitamin E - 2.7 mg)

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və  hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

HERBALİFELİNE MAX/HERBALAYFLAYN MAKS 
(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: J51502A, istehsal 

tarixi: 12.04.2021, son istifadə tarixi: 12.04.2023) adlı 
məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.	

Qeyd:"Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısı "Bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə "uşaq 

əmizdirmə" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz 
edilsin (bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  qeyd 

olunsa belə,  düzəlişlər olunm ayıb). 

Herbicol məhlul 100 ml
Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale essential oil - 
400 mg, Olive oil - 100 mg, Mentha piperita essential oil - 

125 mg, Retinyl palmitate - 0.55 mg

Deionized water, Potassium Sorbate	 Saşera-Med MMC Rusiya 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Herbicol (məhlul 100 ml) adlı məhsul  həzm sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyıə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun. 

Holestop Plus Kapsul 2 x 15

Red rice (Oriza sativa) fermented with Monascus purpureus 
yeast with min 4% Monacolin-K - 250 mg, Milk thistle 
(Silybum marianum) seed dry extract with min 80% of 

silymarin, 40:1 - 100 mg, Japanese pagoda tree (Sophorae 
japonica L.) flower dry extract with min 98% of quercetin, 
15:1 - 100 mg, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate - 

29.8 mg) - 10 mg α-TE

Capsule shell (Gelatin, Titanium dioxide), 
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate Elephant Co Serbiya 02.11.2021 Müsbət

Təqdim edilmiş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Holestop plus (kapsul, № 30 ) adlı məhsul 
qaraciyərin 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 dərman vasitəsi deyil.

İmmunolux Kapsul 3 x 10 Beta glucan - 250 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 100 
mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti Türkiyə 26.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İmmunolux (kapsul №30) 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.

İmodan Şərbət 120 ml
Chamomilla recutita flower liquid extract – 100 mg, Ribes 

nigrum leaf liquid extract – 100 mg; Urtica dioica leaf liquid 
extract – 50 mg; Mentha piperita leaf liquid extract – 50 mg.

Concentrated dogwood syrup, Sorbitol, Sodium 
benzoate,  Potassium sorbate,Glycerol, Citric 

acid, Xanthan gum, Purified water	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İmodan (şərbət,120 ml) adlı məhsul diareya zamanı 
qidanı bioloji fəal maddələr ilə 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.

İnamiton Plus Kapsul 2 x 15

Lecithin - 20 mg, Phosphatidylcholine - 4 mg, 
Phosphatidylserine - 3 mg, Phosphatidylethanolamine - 4.2 

mg, Phosphatidylinositol - 1.2 mg, Bacopa monnieri leaf 
extract  - 50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 60 mg, 

Coenzyme Q10 - 6 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatin

Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 18.11.2021 Müsbət

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

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

İnofem toz 1 Myo-inositol - 2000 mg, Folic acid - 200 mcg Natural lemon flavouring Establo Pharma Sp.Z.o.o Polşa 19.11.2021 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

İnsul10 Kapsul 1

Aquilaria agallocha wood powder - 100 mg, Olea europea 
leaf dry extract - 50 mg, Curcuma longa rhyzome dry extract - 

50 mg, Vaccinium myrtillus leaf dry extract - 10 mg, 
Phaseolus vulgaris dry extract - 39 mg, Lycium barbarum 

fruit dry extract - 6 mg

Corn starch, Capsule (Gelatin, Glycerine, 
Water) Herba Flora MMC Azərbaycan 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İnsul10 (kapsul № 30) adlı məhsul orqanizmdə baş 
verən metabolik prossesləri tənzimləmək üçün 

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

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

İntescalm Tablet 2x15

Sodium alginate – 0.8 g, Potassium bicarbonate - 400 mg, 
Calcium carbonate - 100 mg, Trigonella foenum-graecum 

seed dry extract – 200 mg, Malva sylvestris leaf dry extract – 
80 mg

Sorbitol, Maltodextrin,  Croscaramellose, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 27.10.2021 Müsbət

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

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

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

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

vasitəsi deyil. 

İQ Box Kapsul 2x30

Complex 1: Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) root dry 
extract (baicalin - 9.6 mg) - 96 mg, Ascorbic acid (Vitamin C 
- 95 mg) - 96 mg, Ginkgo biloba leaves dry extract (Flavonol 
glycosides - 21 mg) - 86 mg, Ascorbyl palmitate (Vitamin C - 

29 mg) - 72 mg, Gotu kola (Centella asiatica) herb dry 
extract -  38 mg, Vitamin E 50% (Vitamin E - 19 mg) - 38 

mg, Complex Vitamin A (Vitamin A - 0.6 mg) - 4 mg 
Complex 2: 75% concentrate of ethyl esters of omega-3 

polyunsaturated fatty acids (Omega - 3 - 375 mg, DHA - 92 
mg, EPA - 230 mg) - 500 mg, Vitamin E (active Vitamin E - 

4.9 mg) - 5 mg, Linseed oil -  45 mg

Gelatin, Glycerin, Pure water, Sorbitol, 
Ethylvanillin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İQ 

Box (kapsul, № 60)(Seriya:29, istehsal 
tarixi:04.06.2021, son istifadə tarixi: 04.06.2023)) adlı  
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.

Joint Flex Tablet 1

Glucosamine sulphate - 1500 mg (Glucosamine 800 mg), 
Chondroitin sulphate - 800 mg, Methylsulfonylmethane 

(MSM) - 150 mg, Boswellia serrata extract (standartized 60 
% boswellic acid) - 75 mg, Hyalunoric acid - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium hydrogen 
phosphate, Silicon dioxide, Magnesium salts 

fatty acids

Suplopharm Slawomir Grzeca ( for 
Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və  hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Joint 

Flex (tablet, №90) adlı məhsul sümük və qığırdaq 
toxumasının funksiyasını 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.

Kalmapol Şərbət 120 ml

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

flower dry extract - 20 mg, Lavandula angustifolia flower dry 
extract - 20 mg, Crataegus Monogyna fruit dry extract - 20 

mg

Deionized water, Citric acid monohydrate, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Raspberry flavor, Xanthan gum, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Kalmapol (şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: KL 

00430; İstehsal tarixi: 01.06.2021; Son istifadə tarixi: 
01.06.2024) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

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

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

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

Kantarius Plus Şərbət 150 ml

Cantharellus cibariu extract, 30% polysaccharides - 300 mg, 
Mentha longifolia extract, 5% menthol - 20 mg, Achillea 

millefolium extract, 5% flavone - 20 mg, Cynara scolymus 
extract, 5% cynarin - 20 mg

Sorbitol solution 70%, Glycerin vegetable, 
Dextrose, Carboxymethylcellulose, Potassium 

sorbate, Caramel, Purified water
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Kantarius Plus (şərbət 150 ml) adlı məhsul qurd 
invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək 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.

Kapitos Tablet 1 Zinc gluconate (eq.to 10 mg Zinc) - 75 mg Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicone dioxide Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kapitos (tablet, №30) adlı məhsul sink mineralının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.



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

Klavuden D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Klavuden D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 
ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Koliks10 Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit distillate - 16.1 ml Sucrose, Citric acid, Pectin, Sodium benzoate, 
Glycerin, Distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Koliks10 (şərbət, 100 ml) 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.

Kondrozam Tablet 1
Glucosamine sulphate - 440 mg, Chondroitine sulphate - 
295.55 mg, Metylsulfonylmethan (MSM) - 210 mg, Type 2 

Collagen - 26.65 mg, Hyaluronic acid - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Croscarmellose 
sodium, Silicon dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kondrozam (tablet №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
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.

Kravel D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kravel D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Kreales Kapsul 3 x 10 Lespedaza capitata herb extract- 200 mg; Star anise(İllicium 
verum) seeds extract- 5, 0 mg

microcrystalline cellulose,magnesium 
stearate,silicon dioxide, capsula shell(bovine 

gelatine)
Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Kreales (kapsul  №  30) adlı  məhsul sidik-ifrazat 
orqanlarının 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.

LactoBio InnerGel Kapsul 1 x 10 Xerogel polymethylsiloxane  - 257,25  mg, İnulin - 85,75 mg  Calcium stearate,capsula shell(gelatin) KREOMA-PHARM Ecologoprotective 
firm, Private Joint Stock Company Ukrayna 12.11.2021 Müsbət

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

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

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

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

vasitəsi deyil.

Lebido Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Greater burdock (Arctium lappa) root tincture (1:10)  – 5 ml; 
Ginseng (Panax ginseng) root tincture (1:20)  – 10 ml; 

Ferula (Ferula foetida) root tincture (1:20)  – 10 ml	
Ginger (Zingiber officinale) root tincture (1:10)  – 2,5 ml; 

Cinnamon (Cinnamomum sp.) bark tincture (1:10)  – 2,5 ml

ayrıca göstərilməyib "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

LEBİDO(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı  
məhsul qadınlarda reproduktiv sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.



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

Lipapep Kapsul 3 x 10

Alpha Lipoic Acid - 100 mg, L-Carnitine - 100 mg, Zinc - 10 
mg (as Zinc gluconate 69.5 mg), Vitamin B6 - 1.155 mg (as 

Pyridoxine hyrochloride), Vitamin B1 - 0.8643 mg (as 
Thiamine hydrochloride 1.1 mg), Selenium - 55 mcg (as L-

selenomethionine 137.5 mcg), Vitamin B12 (as 
Methylcobalamin) - 2.5 mcg

Hidroxypropylmethyl Cellulose (E464), 
Monostarch phosphate (E 1410), Potassium 

Sorbate (E202)
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 19.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

       “Raffoce MMC” tərəfindən 14.06.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket 

İlaç Kozmetik A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Lipapep 
(kapsul, №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, kapsulun tərkibinin orta çəkisi 

517.5 mq (522.75 - 707.25 mq) aşkar olunmuşdur ki, 
normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	

LİVER PLANTA                                                                                                    Kapsul 4 x 10

Soy(Glycine max) isoflavones extract- 300 mg; 
Artichoke(Cynara scolymus) leaf extract- 50 mg; 

Radish(Raphanus sativus)root extract- 20 mg;Choline 
bitartrate- 7, mg; Vitamin B2(Riboflavin)- 0, 7 mg; Vitamin 
B6(as Pyridoxine HCL)-0, 7 mg; Vitamin B1(as Thiamin 

mononitrate)- 0, 55 mg.

Maltodextrine, Magnesium Stearate, Silicon 
Dioxide, Gelatine

Greenland İlaç Gıda Takviyeleri ve 
Kozmatik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

LİVER PLANTA(kapsul,№ 40 ) adlı məhsul  
maddələr mübadiləsini və qara ciyərin  fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələr və vitaminlərlə zəginləşdirmək 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.

Liverensal Tablet 6 x 10
3-sn-phosphatidylcholine - 300 mg, Cynara scolymus leaf 
dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed  dry extract - 

140 mg
Gum Arabic, microcrystalline cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 

Ürünleri Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

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

fəaliyyətini  yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsİyə 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.

Liverol Tablet 3 x 10

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

50 mg, Vitamin E (as Tocopherols) - 7.5 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate(TCP), 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Liverol (tablet, № 30 ) adlı  məhsul həzm prosesini və 
qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, orqanizmi 

toksinlərdən azad etmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi 
xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun; 
ənginar, ala qanqal komponentlərində tərkibin 

xüsusiyyətlərinə dair istifadə olunan "preparat"sözü 
ləğv olunsun.

Liversil Amino Kapsul 3 x 10 L-Ornithine hydrochloride - 250 mg, Choline birtartrate - 200 
mg, L-Methionine - 25 mg, L-Arginine hydrochloride - 25 mg Gelatin, Corn starch İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Liversil Amino (kapsul № 30) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Lora sprey Sprey 30 ml

Commiphora molmol Engler 14.71%, Salviae officinalis L. 
2.94%, Propolis 3.50%, Potentilla erecta L. 1.96%, 

Agrimonia eupatoria L. 1.96%, Thymus vulgaris 0.22%, 
Eucalyptus globulus Labili 0.22%

Polysorbate-80 0.17%, Glycerolum 0.06%, Aqua 
purificata up to 100.0% Verteks MMC Ukrayna 02.11.2021 Müsbət

     Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lora sprey, 30ml ”, 
adlı məhsul burun və ağız boşluğunun infeksion 
iltihabları zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.

Los Deline inyeksiya üçün hidrofil  gel 100 g 2-4% Cation copolyamide-732000±38000g/mol 	
96-98% of 0.9% solution of sodium chloride Ayrı geyd edilməyib Biotrh S.r.O Çex respublikası 29.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Los Deline, inyeksiya 
üçün hidrofil  gel, 100g” adlı məhsul bədən 

konturunun korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



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

Lunabut Kapsul 1

L-Tryptophan - 100 mg, L-Glycine - 80.5 mg, Valerian 
(Valerian officinalis L.) root extract - 76 mg, Passion 
(Passiflora incarnata L.) flower dry extract - 20.5 mg, 
Calcium carbonate (Eq. to 10.8 mg Calcium) - 27 mg, 
Magnesium citrate (Eq. to 8 mg Magnesium) - 50 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Eq. to 4.28 mg Vitamin B6) - 5.2 
mg, Riboflavin (Eq. to 5 mg Vitamin B2) - 5 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Red iron 
oxide, Titanium dioxide, Gelatin

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Lunabut (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.

Lupinon Şərbət 100 ml
Cucurbita pepo seed liquid extract- 2, 5 ml; Allium sativum 

liquid extract- 1,0 ml; Tanacetum vulgare herb  liquid extract- 
1,0 ml; Ceratonia siliqua fruit liquid extract - 0,5 ml

Glycerin, Sugar syrup, Sodium benzoate Biyan Products MMC Azərbaycan 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Lupinon(şərbət, 100 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 dərman vasitəsi deyil.

Maksilak Beybi toz 30

Fructo oligosaccarides(FOS)- 0, 538 g; Lactobacillus 
acidophilus  200 Bn/g  LA-14- 0,0014 g; Lactobacillus casei  

300 Bn/g LC-11- 0,0008 g; Lactobacillus paracasei 400 
Bn/g LPC-37-0,0007 g; Lactobacillus plantarum Lp-115 400  

Bn/g- 0,0005 g; Lactobacillus rhamnosus GG 350 BN/g-
0,0007 g; Lactobacillus salivarius LS-33 300 Bn/g- -0,0004 

g; Bifidum bacterium lactis Bl-04 500 MLD/g-0,0007 g; 
Bifidum bacterium bifidum Bb-02/LACTİS 450 Bn/g- 0,0005 

g; Bifidum bacterium longum BL-05 500 Bn/g- 0,0011 g;

Maltodextrin, Silicon dioxide(E 551) Labomar SPA İtaliya 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Maksilak Beybi (toz, saşe № 10) adlı məhsul   
bağırsaq mikroflorasının normalaşdırılması üçün  
tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə 
ki, ərizəçi tərəfindən öncədən tövsiyə olunan yaş 

həddi ilə bağlı müvafiq sınaq protokolların nəticələri 
təqdim  olunm am ışdır.

Marifish Forte Kapsul 6 x 10 Omega - 3 - 400 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) - 140 
mg, Docosahexaenoic acid (DHA) - 240 mg Glycerin, Gelatin, Deionize water Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Marifish Forte (kapsul №60) adlı məhsul omeqa-3 
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun gündəlik istehlak həddinin 1 kapsul 
tövsiyə edilməsini nəzərə alaraq təsiredici maddələrin 

1 kapsulda göstərilməsi (istehlakçıda çaşqınlıq 
yaratmasın deyə) zəruridir.

Mass Builder (chocolate) toz 5 kq

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 
80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 

1.1 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, Vitamin B6 - 1.4 
mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, D-Biotin - 

50 mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium - 56 mg, 
Potassium	- 300 mg, Calcium - 1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron - 
2.1 mg, Manganese - 0.3 mg, Copper - 0.15 mg, Chromium -  

40 mcg, Iodine - 22.5 mcg (Amino acid profile, per 100 g 
protein: Alanine – 4.8 g, Arginine – 2.7 g, Aspartic acid – 
10.7 g, Cystine – 2.4 g, Glutamic acid – 17.1 g, Glycine – 

1.9 g, Histidine – 1.8 g, İsoleucine – 5.7 g, Leucine – 10.5 g, 
Lysine – 9.1 g, Methionine – 1.8 g, Phenylalanine – 3.2 g, 

Proline – 5.7 g, Serine – 5.3 g, Threonine – 7.2 g, 
Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 3 g, Valine – 5.7 g)

Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, 
Fructose, Sucrose, Waxy Maize Starch, 

Reduced Fat Cocoa Powder, Isomaltulose, 
Flavouring, Thickener (Carboxy 

Methylcellulose), Sweetener (Sucralose), 
Emulsifier (Soy Lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Builder 

(chocolate) (paketdə, toz, 5 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

Mass Builder (chocolate) toz 2.3 kq

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 
80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 

1.1 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, Vitamin B6 - 1.4 
mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, D-Biotin - 

50 mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium - 56 mg, 
Potassium	- 300 mg, Calcium - 1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron - 
2.1 mg, Manganese - 0.3 mg, Copper - 0.15 mg, Chromium -  

40 mcg, Iodine - 22.5 mcg (Amino acid profile, per 100 g 
protein: Alanine – 4.8 g, Arginine – 2.7 g, Aspartic acid – 
10.7 g, Cystine – 2.4 g, Glutamic acid – 17.1 g, Glycine – 

1.9 g, Histidine – 1.8 g, İsoleucine – 5.7 g, Leucine – 10.5 g, 
Lysine – 9.1 g, Methionine – 1.8 g, Phenylalanine – 3.2 g, 

Proline – 5.7 g, Serine – 5.3 g, Threonine – 7.2 g, 
Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 3 g, Valine – 5.7 g)

Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, 
Fructose, Sucrose, Waxy Maize Starch, 

Reduced Fat Cocoa Powder, Isomaltulose, 
Flavouring, Thickener (Carboxy 

Methylcellulose), Sweetener (Sucralose), 
Emulsifier (Soy Lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Builder 

(chocolate) (toz, 2.3 kq)  adlı məhsul idmançılar üçün 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Maxilen Bio Kapsul 1 Selenomethionine (equavalent to 100 mcg Selenium ) - 20 
mg

Magnesium stearate,  
Maltodextrin,Hydroxypropyl Methyl Cellulose.

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Maxilen Bio (kapsul, №60) adlı məhsul selen 
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.

M-brano Şərbət 120 ml
Phosphatidylserine - 100 mg, Choline chloride – 100 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin 

B8 (inositol) – 50 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, 
Sucralose, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionized water

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən M-
brano (şərbət 120 ml) adlı məhsul beyin 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

Medelin Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic 
Ltd Şti Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Medelin (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı 
məhsul D vitamininin 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.

Melakid Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

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

- 25 mg, Chamomile (Matricaria chamomilla) flowers dry 
extract - 25 mg, California poppy (Eschscholzia californica) 
herb dry extract - 25 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits 
essential oil - 10 mg, Magnesium (from Magnesium oxide) - 

22.5 mg, Melatonin - 1 mg

Water, Vegetal glycerin, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Flavor ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

MELAKİD (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml)(Seriya 
nömrəsi: 10512; İstehsal tarixi: 01.07.2021; Son 

istifadə tarixi: 01.07.2024) adlı məhsul yuxu 
prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Melamaq Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Magnesium citrate - 50 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg

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

Sodium benzoate

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Melamaq (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

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

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

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

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

Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium 
stearate (E 470 b), Silicon dioxide (E 551), 

Capsule (Gelatin, Titanium dioxide (E 171), Iron 
oxide (E172))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Melaz (kapsul, №30) adlı məhsul yuxu prossesini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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



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

Memory-all Tablet 6 x 10 Ginkgo Biloba leaf dry extract - 60 mg, Centella asiatica  
herb dry extract - 200 mg. Gum Arabic, Micronized cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 

Ürünleri Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Memory-all(tablet № 60) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

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

mg,  Magnesium oxide  - 167 mg, Pyridoxine 
hydrochloride(Vitamin B6) - 2, 55 mg

Xantam gum(E 415), Glycerol(E 422), Orange 
flavor(E 160b),Citric acid(E 330), Potassium 
sorbate(E 202), Sodium saccarin( E 954), 

Purified water.

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirket Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mentalin Plus (şərbət,150ml) adlı  məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

dərman vasitəsi deyil.

Merixol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Cholecalciferol - 1.25 mg Olive oil, Potassium sorbate, Oligofructose, 

Stevia extract, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Merixol (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib 
ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
yazılsın.

Mielotrof Şərbət 150 ml

Cytidin 5 -monosphosphate - 75 mg, Uridine 5-
monosphosphate - 70 mg, Vitamin B1(as Thiamine 
hydrochloride) - 0.4 mg, Vitamin B6(as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1,0 mg.

 Water , Citric Acid Monohydrate , Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Raspberry  Flavor, 

Guar Gum, Sucralose, Glucose. 

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mielotrof(şərbət,150 ml) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Mito Help Tablet 1
L-carnitine - 350 mg, Coenzyme Q10 (Ubiquinone) - 30 mg, 
Vitamin E (as Alpha-tocopheryl acetate) - 15  mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Polyvinypyrrolidone, Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mito 
Help (tablet, №30) adlı məhsul metabolik prossesləri 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

M-kar Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml L-Carnitine - 450 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, 
Sucralose, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionized water

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 24.11.2021 Müsbət

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

kar (məhlul 50 ml) adlı məhsul karnitinin əlavə 
mənbəyi 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 olaraq tərtib 
olunsun

ModusAktiv Tablet 3 x 10
Melissa officinalis leaf dry extract  - 150 mg, Leonurus 

quinquelobatus herba plant dry extract  - 100 mg, 
Magnesium citrate - 168 mg, Vitamin B6 - 2 mg. 

Mannitol, Povidon, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

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

fəaliyyətini yaxşilaşdirmaq 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.



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

MP forte Şərbət 150 ml Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 16.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

  İnam Life MMC 30.09.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Sunmed İlaç 
Kozmetik ve Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti.” 

şirkətinin istehsalı olan SM009 seriyalı MP forte 
(Şərbət 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi 
göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş 
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
-	Məhlulun həcmi: 118.0 ml ( 135.0 -- 165.0 ml ) -- 

UYĞUN DEYİL !	
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi 

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

məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Mucof Şərbət 100 ml

Glycyrrhiza glabra root dry extract 45 mg; Pimpinella anisum 
fruit dry extract- 5 mg;  Salvia officinalis leaf dry extract- 3,11 

mg;  Eucalyptus globulus essential oil- 1,12 mg; Mentha 
piperita essential oil- 1,12 mg; Aesculus hippocatanum fruit 

dry extract- 2 mg; Foeniculum vulgare essential oil- 1, 89 
mg; Thymus vulgaris herb dry extract- 0.33 mg.

Potassium sorbate,  Dextrose, Glycerin, 
Polysorbate-80, Aqua purificata Verteks MMC Ukrayna 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mucof (şərbət, 100 ml) adlı məhsul  bəlğəmin ifrazını 
və tənnəffüs  sistemin fəaliyyətini yaxşılaşrmaq 
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.

Mukrovel Şərbət 150 ml

N-acetylcystein - 100 mg, Plantago lanceolata leaf dry 
extract - 45 mg, Thymus vulgaris herb liquid extract - 250 

mg, Althea officinalis root liquid extract - 125 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 400 mg, Propolis extract - 30 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose, Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mukrovel (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını 
asanlaşdırmaq 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.

Multi MegaViton Tablet 3 x 10

Calcium (as Tri calcium phosphate) – 100 mg, Phosphorus 
(as Tri calcium phosphate) – 80 mg, Magnesium (as 

Magnesium hydroxide) – 80 mg, Vitamin C (as L-ascorbic 
acid) – 80 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) – 

12 mg TE, Zinc (as Zinc sulfate) – 6 mg, Vitamin B3 (as 
Nicotinamide) – 10 mg NE), Vitamin B5 (as Calcium d-

pantothenate) – 6 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 
mcg, Iron (as Ferrous sulfate) – 17 mg, Vitamin A (as 

Retinyl palmitate) – 250 mcg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 
1.4 mg, Betaglucan – 1.2 mg, Folic acid – 200 mcg, Iodine 

(as Potassium iodide) – 100 mcg, Selenium (as Sodium 
selenite) – 25 mcg, Biotin (as D-biotin) – 50 mcg, 

Molybdenum (as Sodium molybdate) – 15 mcg, Vitamin K – 
20 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose (E 460(i)), 
Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-linked 
sodium carboxy methyl cellulose (E 468), 

Sambucus nigra extract, Magnesium stearate (E 
470 b), Silicon dioxide (E 551)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
Ltd.Şti Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multi 

MegaViton (tablet №30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib 
haqqında məlumat rəyə uyğun olaraq (tərkibə aid 

sənədə istinad olaraq) tərtib olunsun.

Muttarin Şərbət 150 ml Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
Ltd.Şti Türkiyə 06.10.2021 Xitam verilən müraciətlər

“Azerbaijan Pharma MMC” tərəfindən göndərilmiş 
06.10.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk 
ki, Türkiyənin “Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan Muttarin (şərbət, 150 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun 

PH-ı 6.51  (8.0 -- 10.0) olaraq aşkar edilmişdir. 	
	

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

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

məqsədəuyğun hesab olunm ur. 



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

Natcol toz 1

Lactobacillus casei – 0.25x10⁹, Lactobacillus acidophilus – 
0.25x10⁹, Lactobacillus plantarum - 0.25x10⁹, Lactobacillus 
rhamnosus - 0.25x10⁹, Bifidobacterium bifidum - 0.25x10⁹, 
Bifidobacterium longum – 0.25x10⁹ billion, Streptococcus 

thermophillus - 0.25x10⁹, Enterococcus faecium - 0.25x10⁹, 
Saccharamyces Boulardii – 0.4x10⁹, Vitamin D3 – 100 IU, 

Inulin – 900 mg

Maltodextrin, Xanthan gum, Magnesium 
stearate, Aroma, Sucrose

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Natcol (toz, saşedə №30) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

NaturalNest Multy Şərbət 150 ml

Fish oil (Omega - 3 - 160 mg) - 600 mg, Retinyl acetate 
(Vitamin A 500.000 IU/g (Vitamin A - 500 mcg RE) - 3.33 
mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 1.1 mg) - 1.472 

mg, Riboflavin 5 Phosphate, Sodium (Vitamin B2 - 1.4 mg) - 
2.394 mg, Niacinamide (Vitamin B3) - 16 mg, Calcium D -

pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.52 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6 - 1.4 mg) - 1.702 mg, 

Cyanocobalamine (1% Vitamin B12 - 2.5 mcg) - 0.25 mg, L-
Ascorbic acid (Vitamin C) - 80 mg, Cholecalciferol (Vitamin 
D3)(100000 IU/g)(Vitamin D3 - 10 mcg) - 4 mg, DL-alpha 
tocopheryl acetate(50% Vitamin E - 12 mg) - 24 mg, Folic 
acid - 300 mcg, Biotin - 50 mcg, L-arginine - 250 mg, Zinc 

sulphate monohydrate (Zinc - 7.5 mg) - 20.6 mg, 
Manganese sulphate (Manganese - 1 mg) - 2.746 mg, 

Sodium selenite (Selenium  - 100 mcg) - 0.22 mg, Sodium 
molybdate dihydrate (Molybdenum - 50 mcg) - 0.128 mg, 

Potassium iodate (Iodine - 75 mcg) - 0.1261 mg

Natural flavors (Orange), Honey, Deionized 
water, Glycerol, Potassium sorbate, Invert 

sugar, Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium 
benzoate

Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

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

omeqa-3 tipli yağ turşularının, vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Nefrowise Tablet 3 x 10

Propolis d.e std. 5% flavon (galangin) - 50 mg, Cranberry 
fruits d.e. (Vaccinium macrocarpon) - 100 mg, Java tea leaf 

d.e. (Ortosiphon stamineus Benth.) - 100 mg, Bearberry 
leaf. d.e. (Arctostaphylos uva-ursi L.) - 100 mg, Corn silk 
d.e. (Zea mays L.) - 100 mg, Horsetail aerial parts d.e. 

(Equisetum arvense) - 50 mg, Bilberry fruits d.e. (Vaccinium 
myrtillus) - 50 mg, Magnesium citrate - 100 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Enteric 
coating system (Ethyl cellulose, Medium chain 
triglycerides, Oleic acid, Ammonium hydroxide, 

Sodium alginate, Purified stearic acid, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerine Pheur 

Vegetable grade), Sodium croscarmellose, 
Silicon dioxide, Stearic acid Pheur Vegetable 
grade, Magnesium stearate Pheur Vegetable 

grade

SIA "Primea" Latviya 05.11.2021 Müsbət

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

sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Nemoful-4 Kapsul 2 x 15

Magnesium hydroxyde (eq to Magnesium - 125 mg ) - 300 
mg, Pyridoxine hydrochloride (eq to Vitamin B6 - 4.1 mg ) - 5 

mg. Potassium iodide ( eq to Iodide - 76.4 mcg) - 0.1 mg, 
Folic acid (Vitamin B9) - 0.55 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Capsule 
(Titanium dioxide, Gelatin)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nemoful-4 (kapsul, №30) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Nemoir-K Şərbət 150 ml AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 03.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

“Fətullayev Elşad Mikayıl oğlu” tərəfindən göndərilmiş 
01.09.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk 
ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Nemoir-K (şərbət, 

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

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı vit.C --0.688 
mq/5ml (2.28%), fol turşusu -- 0.0133mq/5ml 

(33.28%) olaraq aşkar edilmişdir ki, bu da normativ 
sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

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

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

məqsədəuyğun hesab olunm ur. 

Nemomax Şərbət 120 ml

L-carnitine - 150 mg, L-lysine HCl - 25 mg, Folic acid - 
0.025 mg, Retinyl acetate (eq. to 300 mcg vitamin A) - 2 mg, 
Cholecalciferol CWS 100000 IU/g (eq. to 5 mcg vitamin D3) 

- 2 mg, Ascorbic acid (eq. to 30 mg vitamin C) - 30 mg, 
Nicotinamide (eq. to 5 mg vitamin B3) - 5 mg, D-calcium 

pantothenate (eq. to 1.84 mg vitamin B5) - 2 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (eq. to 0.5 mg vitamin B6) - 0.6 mg

Xanthan gum, Sugar, Sucralose, Orange flavor, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

NEMOmax (şərbət, 120 ml) adlı məhsul bəzi vitamin 
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.



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

Nevrodep Tablet 2 x 15

Hypericum perforatum herb dry extract - 50 mg, Passiflora 
incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract - 200 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 
mg, Crataegus monogyna leaf and flower dry extract - 100 

mg, Magnesium (as Magnesium lactate) - 24 mg, L-Glycine - 
150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, L-

Tryptophan - 1.2 mg

Lactose, Starch, PVP K30, Magnesium 
stearate, Talcum, Primojel, Avicel PH200, 
Coating (HPMC, Titanium dioxide, Talcum 
powder, PEG 6000, Orange impact color, 

Methanol)

Salbion Health Sciences (PVT) LTD Pakistan 26.11.2021 Müsbət

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

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

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

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

vasitəsi deyil.

Newhair Hair Complex Kapsul 4 x 10
Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 5 mg, Vitamin B7 

(Biotin) - 75 mcg, Zinc (as Zinc oxide - 14.935 mg) - 12 mg, 
Selenium (as Sodum selenite - 240.92 mcg) - 110 mcg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatin CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Newhair Hair Complex (kapsul, №40) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Neyrolipon Forte Tablet 1 Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 05.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

“Narmed MMC” tərəfindən göndərilmiş 04.10.2021-ci 
il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, İtaliyanın 
“Gricar Chemical S.R.L.” şirkətinin istehsalı olan 

Neyrolipon Forte (tablet, №30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı məhsulun xarici görünüşü və 
ölçüləri açıq sarımtıl rəngli, oval formalı, qabarıq 

tablet -- (NS-ə ağ rəngli) olaraq aşkar 
edilmişdir.Həmçinin, alfa-lipoy turşusunun miqdarı  
247.78 mq/tab. (82.59%)  (300.0 mq) olaraq aşkar 

edilmişdir.	
	

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur	

Neyroselin Forte Şərbət 120 ml

Gamma-aminobytiric acid - 150 mg, Vitamin B6(as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic 

acid)- 1.5 mg, Magnesium hydroxide - 23.98 mg (eqv. to 10 
mg of magnesium), Inositol - 20 mg

 Black carrot extract,Citric acid,   Potassium 
sorbate, Glucose-fructose, Banana flavour, 

Xanthan gum, Deonized water

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti Türkiyə 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Neyroselin Forte(şərbət, 120 ml) adlı məhsul  
mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini və yaddaşın 

yaxşılaşdınlması 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.

Neyrulin Forte Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Cytidine (as Cytidine 5-monophosphate) - 25 mg, Uridine 
(as Uridine 5-monophosphate) - 25 mg, Citicoline (as 

Cytidine 5-diphosphocholine) – 100 mg	
	

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate	 İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

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

Normapan Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 150 mg, Glycine - 100 
mg, Magnesium (as Magnesium Citrate) – 10 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin B8 
(inositol) – 100 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, 
Sucralose, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Deionized water

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Normapan (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. 

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunsun



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

Normodrop Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Normodrop (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D vitamininin 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.

Noropak Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Gamma Aminobutyric Acid - 25 mg, Glycine - 20 mg, 
Pyridoxine Hydrochloride (equiv. to 0.4 mg Vitamin B6) - 

0.486 mg, Calcium D-Pantothenate (equiv. to 0.7 mg 
Vitamin B5) - 0.761 mg, Inositol - 50 mg, 

Sucralose, Glycerine, Potassium Sorbate, 
Orange Flavour, Deionized Water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Noropak (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

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

NovoMin Kapsul 1

Microcrystalline cellulose - 258 mg, vitamin C (as Ascorbic 
acid - 182 mg) - 180 mg, vitamin E (as Alpha tocopheryl 
acetate - 80 mg) - 40 mg,  Vitamin A (Retinyl acetate - 10 

mg) - 1.52 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

NovoMin (kapsul, № 120)(Seriya: 69, istehsal 
tarixi:01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı 

məhsul A, E, C vitaminlərinin 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.

Nutricomp Drink Plus Fibre məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 15 g, Milk protein - 5.4 g, Sugar - 
3.8 g, Medium-chain triglycerides (MCT oil) - 2.5 mg, Soy 
protein - 1.9 g, Rapessed oil - 1.4 g, Starch - 1.3 g, Inulin - 

1.1 g, Fish oil - 0.76 g, Wheat dextrin - 0.61 g, Flavour - 
0.39 g, Tri potassium citrate x H2O - 0.31 g, Calcium 

carbonate - 0.26 g, Cellulose - 0.22 g, Sodium chloride - 
0.20 g, Di sodium phosphate x 2 H2O - 0.17 g, Magnesium 

carbonate x 5 H2O - 0.11 g, Choline chloride - 60 mg, 
Sodium ascorbate (Vitamin C - 15 mg) - 17 mg, Beta-

carotene (1% on carrier)(Beta-carotene - 0.15 mg) - 15 mg, 
Tri sodium citrate x 2 H2O - 11 mg, DL-alpha tocopheryl 

acetate (50% on carrier)(Vitamin E acetate - 4.5 mg) - 9 mg, 
Ferric (III) diphosphate - 6.2 mg, Zinc sulphate x H2O - 4.9 

mg, Nicotinamide - 2.7 mg, Retinyl acetate (11.5% on 
carrier)(Vitamin A acetate - 0.16 mg) - 1.4 mg, Calcium D 
pantothenate - 0.98 mg, Manganese (II) chloride x 2 H2O - 

0.88 mg, Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.88 mg, 
Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin D - 1.5 mcg) - 

0.60 mg, Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(Vitamin B12 - 
0.45 mcg) - 0.45 mg, Thiamine mononitrate - 0.37 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 0.36 mg, Sodium fluoride - 0.33 
mg, Riboflavin - 0.3 mg, Phylloquinone (5% on 

carrier)(Vitamin K - 10.5 mcg) - 0.21 mg, Chromium (III) 
chloride x 6 H2O - 54 mcg, Folic acid - 45 mcg, Sodium 

molybdate x 2 H2O - 38 mcg, Potassium iodide - 26 mcg, 
Sodium selenite - 23 mcg, Biotin - 7.5 mcg

Soy lecithin, Mono and diglycerides of fatty 
acids, Beta carotene

Nutrichem Diät Pharma GmbH  (for 
B.Braun Melsungen AG) Almaniya 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nutricomp Drink Plus Fibre (məhlul, 200 ml) adlı 

məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd1:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə 
olunduğuna görə qeyd edilən doza yol veriləndir.

Qeyd2:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

Nutrigen Omega Şərbət 200 ml

Fish oil - 4850 mg (including EPA -873 mg; DHA- 582 
mg);Flaxseed oil- 3280 mg( including OMEGA 3 - 3280 mg( 
containing 45 % Alpha linolenic acid- 1476 g); Vitamin A (as 

Retinyl palmitate) - 300 mcg (1000 IU), Vitamin D 
(Cholecalciferol) - 5 mcg (200 IU), Vitamin E (as DL-alpha-

tocopheryl acetate) - 6 mg, Vitamin K (as Phytomenadione) - 
30 mcg.

 Sunflower oil, Olive oil,Orange flavour, 
Saccharin/ E 954

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nutrigen Omega (şərbət, 200 ml) adlı məhsul omeqa 
yağ turşularının və E, A,K, D,  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.



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

Nutrigen Propolis Şərbət 200 ml

Propolis extract – 100 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 
60 mg, Vitamin E (as DL-alpha-Tocopheryl-Acetate) - 10 mg 

α-TE, Zinc (as Zinc sulfate) - 3 mg, Vitamin B3 (as 
Niacinamide) - 8 mg NE, Vitamin B5 (D-Pantothenate, 

calcium) - 5 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 300 mcg 
(1000 IU), Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), 
Copper (as Copper gluconate) – 340 mcg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.8 mg, 
, Vitamin K (as Phytomenadione) - 30 mcg, Folic acid (as 

Pteroilmonoglutamic acid) - 100 mcg, Iodine (as Potassium 
iodide) - 50 mcg,  Selenium (as L-Selenometionin) - 20 mcg, 

Biotin (as D-Biotin) - 15 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 2 mcg

Deionize water, Sugar, Blackberry concentrate, 
Trisodium citrate dehydrate, Citric acid, Xanthan 

gum

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nutrigen Propolis (Şərbət 200 ml) adlı məhsul 

propolis, 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

Nutrigen Vitamin B12 Sprey 10 ml Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 19.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

	
       “Delta Max MMC” tərəfindən 21.10.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. Ltd.Şti” 
şirkətinin istehsalı olan Nutrigen Vitamin B12 (daxilə 

qəbul üçün məhlul-sprey, 10 ml) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
məhlulun həcmi 7.5 ml (9.5 -- 10.5 ml), ph-ı 2.829 
(3.0 -- 5.0) aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

        Bundan başqa, məhsulun 1 püskürtməsinin 
tərkibində 500 mcg vitamin B12 vardır ki, bu da 
gündəlik istehlak həddini aşır (vitamin B12 üçün 

gündəlik istehlakın m aksim al həddi 9 m cg).

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	
	
	

Ocean Microfer toz 1
İron - 8.5 mg (from * Lipofer (Corn Starch, Ferric 

Pyrophosphate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lesithin) - 
108.97 mg)

Maltodextrin, Cherry Flavoring Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ocean Microfer (toz-saşe № 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.

Omegazes Şərbət 150 ml Smart Pharma Sağlık Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

          “ATİ Pharma MMC” tərəfindən 05.10.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Smart Pharma Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti” 
şirkətinin istehsalı olan Omegazes (şərbət, 150 ml) 

adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun ph-
ı 3.579 (6.0 - 8.0) aşkar olunmuşdur ki, bu da 

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir. 

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	

Omeglab Kapsul 1 Omega-3 fish oil – 1000 mg (EPA – 12 %, DHA – 18 %) Gelatin, Sunflower oil İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Omeglab (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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



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

Ortinol Tablet 1
Gamma Aminobutyric Acid (GABA) – 150 mg, Ginkgo 

Biloba Leaves Dry Extract – 35.15 mg, L-Glycine – 120 mg, 
Inositol - 20.05 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 16.5 mg

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Magnesium salts 
of fatty acids (E 470b), Crosslinked Sodium 

carboxymethylcellulose (E 468), Silicon dioxide 
(E 551), Microcrystalline cellulose (E 460 i)	

	

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ortinol (Tablet №30) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Osteocare Fizz / Osteokea Fizz Fışıldayan tablet 1

Calcium (as Calcium carbonate powder - 1110 mg) - 400 
mg, Magnesium (as Magnesium oxide - 100 mg) - 60 mg, 

Manganese (as Manganese sulphate monohydrate - 2.4 mg) 
- 0.75 mg, Zinc (as Zinc sulphate heptahydrate -22.2 mg) - 5 

mg, Copper (as Copper sulphate dried - 1.4 mg) - 0.5 mg, 
Selenium (as Sodium selenite Anhydrous - 55.3 mcg) - 25 
mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid (Vitamin C) - 60 mg)- 60 

mg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 
IU/g) - 4 mg) - 10 mcg

Citric acid, Sorbitol, Sodium bicarbonate, 
Natural orange flavour, Starch, Redbeet powder, 

Lemon flavour, Sucralose, Apricot flavour, 
Rivoflavin 5 phosphate sodium

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteocare Fizz / Osteokea Fizz (tablet, №20) (Seriya 
nömrəsi: F156462 , istehsal tarixi: 01.06.2021, son 

istifadə tarixi: 31.05.2023) 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.

Osteomag Kids Şərbət 150 ml

Calcium Citrate (Eq. to 84 mg Calcium) - 363 mg, 
Magnesium Sulphate (Eq. to 20 mg Magnesium) - 120 mg, 

Zinc Sulphate (Eq. to 2.73 mg Zinc) - 7.96 mg, 
Cholecalcifero (eq. to 200 IU Vitamin D3) - 0.2 mg, 

Menaquınone-7 (eq. to 40 mcg Vitamin K2) - 8.89 mg

Water, Glycerine, Xanthan gum, Orange flavor, 
Aspartame, Potassium sorbate, Citric acid, 

Sodium benzoate	
AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteomag Kids (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır, məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Paradise Kapsul 1

Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract – 100 mg, 
Hawthorns (Crataegus monogyna) fruit dry extract – 75 mg, 
Motherwort (Leonurus cardiaca) herb dry extract – 75 mg, 
Perforate (Hypericum perforatum) herb dry extract – 20 mg

Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Paradise  (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. 

Parvega Thermo Tablet Tablet 1

Avena sativa seed coat extract - 100 mg, Vitamin C (L-
Ascorbic acid) - 50 mg, L-Carnitine (L-Carnitine Tartrate) - 

70 mg, Camellia sinensis leaf extract - 50 mg, Cinnamomum 
zeylanicum bark extract - 50 mg, Caffeine - 100 mg, 

Petroselinum root extract - 80 mg, Camellia sinensis leaf 
extract - 50 mg, İlex paraguariensis leaf extract - 50 mg

Polyvinyl pyrrolidone, Cross-link 
carboxymethylcellulose, Magnesium salts of 

fatty acids, Silicon dioxide, Talc

Pharma Rosso Gida İlaç Kozmetik 
Medikal Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Parvega Thermo Tablet (tablet, № 60)  adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərkib və istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

Peptazin Kapsul 3 x 10
Serratiopeptidase - 80000 IU, Papain - 100 mg, Bromelain - 
200 mg, Trypsin - 10.5 mg, Chymotripsin - 0.75 mg, Rutin - 

40 mg
Natural gelatin, Cornstarch İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 26.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Peptazin (kapsul № 30) adlı məhsul həzm sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Perfect Blend toz 1

Panax Ginseng root dry extract - 200 mg, Hibiscus 
sabdariffa flower dry extract - 200 mg, Sambucus nigra fruit 
dry extract - 100 mg, Rosa canina fruit dry extract - 150 mg, 
Propolis - 200 mg, Biotin (D-Biotin) - 0.1 mg, Selenium (as 

Sodium selenate) - 0.025 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 14 mg, 
Iron (as Iron sulphate) - 7 mg, Folic acid (as Calcium L-

methylfolate) - 0.2 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 1 
mg, Vitamijn B1 (as Thiamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin 
B2 (Riboflavin) - 6 mg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) - 10 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 500 mg, Vitamin E (d-alpha-tocopherol 
acetate) - 100 mg

Maltodextrine, Aroma (Lemon flavour), 
Sweetener (Sucralose E995), Potassium 

sorbate, Citric acid
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənPerfect Blend (toz, saşedə 4 q,№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

Platinum Whey 100% Chocolate toz 2.3 kq

Protein - 72.9 g (Per 100 g protein: L-Alanine - 7.3 g, L-
Arginine - 2.2 g, L-Aspartic Acid -  8.8 g, L-cystine - 2 g, L-
Glutamin Acid – 13.4 g, Glycine – 0.6 g, L-Histidine - 1.5 g, 
L-Isoleucine - 4.6 g, L-Leucine - 8.6 g, L-Lysine - 13.8 g, L-
Methionine - 1.5 g, L-Phenylalanine - 2.6 g, L-Proline - 4.6 g, 
L-Serine - 4.4 g, L-Threonine - 5.9 g, L-Tryptophane - 1.1 g, 

L-Tyrosine - 2.5 g, L-Valine - 4.7 g), DigeZyme® (a-
amylase, protease, lactase, lipase, cellulase) - 100 mg, Fibre 

- 2.2 g

Whey protein concentrate, Whey protein isolate, 
Defatted cocoa powder, Flavouring, Thickener 

(carboxymethyl cellulose), Sweetener 
(sucralose), Emulsifier (soy lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Platinum Whey 100% Chocolate (toz, 2.3 kq) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.

Plobin D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Plobin D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Probiyotik Mikroorganizma ve Ascophyllum 
Nodosum Kapsul 1

Total bifido probiotic culture (Bacterium lactis, Bacterium 
breve, Bacterium longum) - 150 mg (3 x 10⁹ CFU), Total 

lacto probiotic culture (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus) - 350 

mg (7 x 10⁹), Ascophyllum nodosum - 50 mg

Hydroxypropyl Methylcellulose( HPMC) Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənProbiyotik Mikroorganizma ve Ascophyllum 
Nodosum (kapsul №30) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Procist Kapsul 3 x 10
Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, 
Arctostaphylos Uva - ursi leaf dry extract - 80 mg, Vitamin C 

- 50 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti Türkiyə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Procist (kapsul, №30) adlı məhsul sidik-ifrazat 

sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Qeyd:Təlimatda istifadə qaydası rəyə və qablaşmaya 
uyğun qeyd edilsin.

Propolis Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti. Türkiyə 15.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

   Ersağ Azərbaycan MMC şirkətinin  27.09.2021 il 
tarixli   məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin  “Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.” 
şirkətinin istehsalı olan Propolis Plus (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 20 ml )   adlı  məhsulun dərman 
vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  
müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. 

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, 

məhsulun   xarici görünüşü(açıq-qəhvəyi rəngli, qeyri-
şəffaf, xarakterik qoxulu, çöküntülü məhlul)  təqdim 
olunan normativ sənədlərdə göstərilənlərlə(açıq-

qəhvəyi sarımtıl maye,)   uyğun deyil. Belə ki, ND-də 
məhlulun qeyri şəffav və çöküntülü olması qeyd 
olunmayıb. Həmçinin, məhlul kəskin pis  qoxuya 

malikdir və artıq flakonu açaraq çöküntü müşahidə 
olunur. İstifadə üzrə təlimatda onu  istifadə etməkdən 
əvvəl çarxalamaq haqqında məlumat yoxdur.Texnoloji 
prosesni sxemindən məlum olunur ki təmizlənməmiş 

propolisin quru ekstraktı toz şəklinə salınıb və 
deonizə olunmuş suda həll olunub. Məhlulun 

stabilliyini təmin etmək üçün heç bir köməkçi maddə 
qatılmayıb və bu halda məhsulu  2 il   müddətində  

istifadə etm ək tövsiyə olunub.

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

                                        	



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

Prostosan Forte Kapsul 2 x 15

Cabbage palmetto (Sabal palmetto) fruit extract - 160 mg, 
Rye (Secale cereale) pollen extract - 120 mg, Mix 

phytosterols (≥40% beta sitosterol) - 50 mg, Pygeum 
(Pygeum africanum) bark extract - 50 mg, Zinc gluconate 

(eq. 5 mg of Zinc) - 34.85 mg, Common seabuckthorn 
(Hippophae rhamnoides) fruit extract (85% of Quercetin ) - 
23.53 mg, Ginseng (Panax ginseng) roots extract - 20 mg, 
Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. 6.25 mcg of Vitamin D3) - 

2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium phosphates, 
Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium 
dioxide, Brilliant blue FCF

JSC Aconitum Litva 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prostosan Forte (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə 
sidikçıxarıcı yolların və prostat vəzinin 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. 

Protectalon 1.8% İnyeksiya üçün məhlul 1.1 ml
Sodium hyaluronate-18 mg, Sodium chloride-9.0 mg, Di-
sodium hydrogen phosphate dihydrate-0.28mg, Sodium 

dihydrogen phosphate dihydrate-0.045mg, WFI-q.s
Ayrı geyd edilməyib VSY BİOTECHNOLOGY Gmbh Almaniya 14.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Protectalon 1.8%, 
inyeksiya üçün məhlul, 1.1ml əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə", adlı məhsul kataraktanın 
ekstraksiyası və intraokulyar linzanın implantasiyası 

daxil olmaqla, gözün ön seqmentinin intraokulyar 
cərrahiyyəsi zamanı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Protectalon 2.0% İnyeksiya üçün məhlul 1.1 ml
Sodium hyaluronate-20 mg, Sodium chloride-8.5 mg, Di-
sodium hydrogen phosphate dihydrate-0.28mg, Sodium 

dihydrogen phosphate dihydrate-0.045mg, WFI-q.s
Ayrı geyd edilməyib VSY BİOTECHNOLOGY Gmbh Almaniya 14.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Protectalon 2.0%, 
inyeksiya üçün məhlul, 1.1ml əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə", adlı məhsul kataraktanın 
ekstraksiyası və intraokulyar linzanın implantasiyası 

daxil olmaqla, gözün ön seqmentinin intraokulyar 
cərrahiyyəsi zamanı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Protectalon 3.0% İnyeksiya üçün məhlul 1.1 ml
Sodium hyaluronate-30 mg, Sodium chloride-8.0 mg, Di-
sodium hydrogen phosphate dihydrate-0.28mg, Sodium 

dihydrogen phosphate dihydrate-0.045mg, WFI-q.s
Ayrı geyd edilməyib VSY BİOTECHNOLOGY Gmbh Almaniya 14.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Protectalon 3.0%, 
inyeksiya üçün məhlul, 1.1ml əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə", adlı məhsul kataraktanın 
ekstraksiyası və intraokulyar linzanın implantasiyası 

daxil olmaqla, gözün ön seqmentinin intraokulyar 
cərrahiyyəsi zamanı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Prudens D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 IU/10 drops) Olive oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prudens D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 15 ml) adlı 
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qematogen Vitamin Plyus Baton 40 q

Black food albumin – 4.29 g, Vitamin premix (CustoMix BEV 
5) – 0.333 g (Iron - 5 mg, Vitamin E - 16.38 mg, Vitamin B6 - 

2.67 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin PP - 19.78 mg, 
Vitamin H - 0.169 mg)

Sugar powder, Condensed milk, Starch, Natural 
flavoring Vanilla Ekzon Belarus 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Qematogen Vitamin Plyus (baton, 40 q) 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.

Ragnar Kapsul 1 Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 29.10.2021 Xitam verilən müraciətlər

	
        “Makromed MMC” tərəfindən 20.09.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin 
istehsalı olan Ragnar (kapsul, №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, 
kapsulun orta çəkisi 0,6481 q; tərkibi : 0,5310 q  
(0,612 -- 0,828 q)   təyin olunmuşdur ki, bu da 

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir. 

      Bundan başqa, məhsulun sənədlərində də, bəzi 
çatışmazlıqlar vardır. Tərkibə aid sənəddə 

vitaminlərin məhsula daxilolma formaları qeyd 
edilməyib

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

mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun 

hesab olunmur.	
	



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

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 SIIT srl İtaliya 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Rehidron Bio (toz, saşe №10)(Seriya: LTE24, 
istehsal tarixi: 18.08.2020, son istifadə tarixi: 

18.08.2022) 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.

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 SIIT srl İtaliya 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Rehidron Bio (toz, saşe №10)(Seriya: MUA20, 
istehsal tarixi: 16.04.2021, son istifadə tarixi: 

16.04.2023) 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.

Rekom Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract-1,5 ml; Plantago major 
leaf  liquid extract-1,5 ml; Althaea officinlalis  liquid extract- 

0,4  ml; Föeniculum vulgare fruit  liquid extract- 0,6 
ml;Origanum vulgare herb  liquid extract-1,0 ml.

Saxaroza, Natrium benzoat,Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Rekom (şərbət, 100 ml) adlı məhsul tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

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

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Relax Max Kapsul 1

Passiflora incarnata herb dry extract - 150 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract - 150 mg, Matricaria recutita flower 
dry extract - 80 mg, Crocus sativus stigma dry extract - 50 
mg, Melissa officinalis officinalis leaf dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose (E 460(i)), Beef 
gelatin, Water, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Relax Max (kapsul, №20) 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.

Reqaserb Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50 000 IU Sunflower oil, Silicon dioxide, Sucrose Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 

San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reqaserb (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib 
ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimata "İstifadə etməzdən öncə 
çalxalamaq lazımdır" ifadəsi əlavə olunmalıdır.

Restkalm Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

 Glycine - 100 mg, Magnesium citrate - 42 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6 - 1.4 mg) - 2 mg, Melatonin - 1 

mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 50 mg, Melissa 
officinalis leaf dry extract - 50 mg

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

sorbate, Sucralose

Smart Pharma Sağlık Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Restkalm (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, 
Phosphorus - 125 mg) - 549.898 mg, Magnesium oxide 

(Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, Potassium chloride 
(Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 mg, L-

ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate 
(Iron - 14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate 

(Vitamin E - 10 mg) - 26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 
mg) - 21.6 mg, Zinc oxide (Zinc - 7.5 mg) - 9.335 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 8.759 mg, 
Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 

mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, 
Thiamine mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2 - 1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese 

carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 5.556 mg, Lutein - 250 
mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 mg, 

Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, 
Cyanocobalamine (Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, 

Phylloquinone (Vitamin K - 30 mcg) - 0.72 mg, Pteroyl - 
monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 

Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin 
(Biotin - 150 mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride 
(Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, Sodium selenite 

(Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate 
(Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable 

stearic acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) adlı məhsul  vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Revma Kalsi Kapsul 3 x 10
Glucosamine sulfate - 150.0, Chondroitin sulfate - 100.0, 

Boswellia sarca extract - 50.0, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 
130 IU, Calcium carbonate- 125 mg (eqv. to 50 mg) 

 Calcium stearate(E 470),  Lactose, Sorbitol(E 
420), Microcrystalline cellulose( E 460), Starch,  

Gelatin(capsula shell).
Elit-Farm MMC Ukrayna 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Revma Kalsi (kapsul, № 30) adlı məhsul dayaq- 

hərəkət 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: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Rimagaba Tablet 1

Gamma Aminobutyric Acid (GABA) - 147 mg, Ginkgo Biloba 
Leaves Dry Extract – 30 mg, L- arginine – 125 mg, L-

Glycine – 110 mg, Inositol  - 21 mg, Nicotinamide (Vitamin 
B3) – 14.05 mg

Polyvinylpyrrolidone, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Rimagaba (Tablet №30) adlı məhsul  beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Roksolit Kapsul 1

Common Horsetail (Equisetum arvense) herb dry extract - 
100 mg, Common knotgrass (Polygonum aviculare) herb dry 

extract -100 mg, Oregano (Origanum vulgare) herb dry 
extract - 50 mg, Calendula (Calendula officinalis) flowers dry 

extract - 80 mg, Peppermint (Mentha piperita) leaf dry 
extract – 40 mg

Starch, Natural gelatin 	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Roksolit (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 rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

R-Tox Kapsul 1
Glucosamine sulfate - 250 mg, Methylsulfonylmethane 

(MSM) - 200 mg, Boswellia serrata resin extract - 100 mg, 
Hydrolyzed collagen Type II (Bovine) - 30 mg

Hydroxypropyl methycellulose (E 464) Pharma Rosso Gida İlaç Kozmetik 
Medikal Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

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

Tox  (kapsul, № 90) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub,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

SaFerol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Smart Pharma Sağlık Ürünleri San. ve 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

ATİ Pharma MMC şirkətinin 07.10.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Smart 

Pharma Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.” 
şirkətinin istehsalı olan 210615 seriyalı SaFerol 

(Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 
tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
-	Miqdari təyini: vitamin D3 -- 48407.6 BV/1 ml və ya 

1452.22 %. UYĞUN DEYİL.	
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi 

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

məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Sakolin Şərbət 200 ml

Fennel (Foeniculum vulgare) seed extract – 250 mg, 
Chamomile (Matricaria chamomilla) flower extract – 250 mg, 
Prune juice concentrate – 400 mg, Fig juice concentrate – 

250 mg, Rheum rhabarbarum root extract - 100 mg, 
Frangula alnus bark extract - 100 mg

Xanthan gum, Sugar, Water, Potassium 
sorbate,  Sodium benzoate, Citric acid SIA "Primea" Latviya 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sakolin (şərbət 200 ml) adlı məhsul həzm sisteminin 
faəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Salcovit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Olive oil TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Salcovit D3 (Daxilə qəbul üçün məhlul, 15 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Salutem Forte Tablet 2x10

Ginseng root (Panax ginseng) dry extract - 250 mg, Royal 
jelly - 250 mg, Vitamin E - 36 mg, Vitamin C - 120 mg, Folic 
acid - 0.20 mg, Selenium - 81 mcg, Zinc - 25 mg, Vitamin 

B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, 
Vitamin B1 – 1.1 mg

Vegetal magnesium stearate (E 470b), Silica (E 
551), Microcrystalline cellulose (E 460), Calcium 

phosphate (E 341)
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Salutem Forte (tablet № 20) adlı məhsul  immun 
sistemini və orqanizmin metabolik 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. 

SeLacto Kapsul 2 x 15

Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium longum - total amount 5 billion CFU, 

Saccharomyces boulardii  - 125 mg, Inulin  - 75 mg, Zinc 
(as zinc oxide) – 10 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 1.6 mg, 

Magnesium Citrate - 2 mg

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, 
Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Selacto (kapsul № 30) adlı məhsul  bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

Selekte Kapsul 1
Dl-alpha tocopherol acetate - 100 IU, Zinc (as Zinc sulphate) 

- 12 mg, Retinol acetate - 1 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 55 mcg

Sunflower oil, Capsule (Bovine gelatin, Glycerol, 
Water) Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Selekte (kapsul, №30) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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



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

Serrap Kapsul 3 x 10
Serrapeptase - 48000 IU, Pancreatin - 50 mg, Rutin - 50 
mg, Papain - 60 mg, Bromelain - 45 mg, Trypsin - 25 mg, 

Chymotripsin - 2 mg, Amilase - 10 mg, Lipase - 10 mg
Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Serrap (kapsul № 30) adlı məhsul Həzm prossesini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə ediilən BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Serrazin Kapsul 2 x 15  Serrapeptaze  -40 000 İU Maltodextrine19, Magnesium stearate,capsula 
shell(gelatin) Kendy Ltd Bolqarıstan 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

SERRAZİN (kapsul № 30) adlı məhsulun    
serrapeptaza fermentinin  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.

Sidr Yağı/ Maslo kedrovoye Kapsul 20 № 3 Cedar oil-100 % Gelatin, Glycerin, Demineralized water Realcaps SC Rusiya 18.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sidr 
Yağı /Maslo kedrovoye (kapsul, 300 mg № 60) adlı 

məhsul  poli-doymamış yağ turşuların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə 
ki,   sidr yağının 14 yaşdan yuxari uşaqlarda 
istifadəsinə dair məlumat təqdim olunmayıb.

Silitor Kapsul 3 x 10
Dry extract of Milk thistle containing minimum 80% silymarin 
(70 mg) - 87.5 mg, L-methionine - 100 mg, L-cysteine - 100 

mg

Lactose monohydrate, Partially pregelatinised 
maize starch, Talc, Magnesium stearate, 

Hydroxypropyl methyl cellulose
Antibiotice SA Rumıniya 29.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Silitor (kapsul,№ 30) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Slidon D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 166,67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Slidon D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Solferot Tablet 3 x 10
Iron bisglycinate – 93.9 mg (20 mg elemental iron),  Folic 
acid - 400 mcg, Vitamin B12  (Cyanocobalamin) – 3 mcg, 

Vitamin C (Ascorbic Acid) - 60 mg

Maltodextrin, Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone 
K30, Magnesium stearate, Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.11.2021 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

Solidovit-B Tablet 2x15

Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg, Vitamin B1 
(as Thiamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Ribofalvin) - 

5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg, Vitamin B3 

(Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (as D-pantothenate, 
calcium) - 10,5 mg, Biotin - 100 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Vegetable magnesium stearate, Silica, Glazing 

agents (Acetylated starch (E 1420), Talc (E 
553b), Titanium dioxide (E 171), Shellac (E 

904), Ammonium hydroxide (E 527), Glycerol (E 
422))

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Solidovit-B (tablet №30) adlı məhsul  B qrupu 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Spritaxol Şərbət 150 ml

Glucose syrup – 125 g, Marshmallow root (Althaea 
officinalis) fluid extract  – 7.65 g, Honey – 3.5 g, Eucalyptus 
globulus (essential oil) – 0.77 g, Mentha piperita (essential 
oil) – 0.33 g, Anethole – 0.15 g, Drosera ramentacea herb 

fluid extract– 0.1 g

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric 
acid, Water Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Spritaxol (şərbət 150 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə köməkçi 

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

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

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



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

Stimulon Şərbət 120 ml
D-calcium pantothenate - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 
sodium phosphate) - 0.05 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.05 mg

Deionized water, Citric acid monohydrate, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Raspberry flavor, Xanthan gum, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 25.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Stimulon (şərbət, 120ml) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil. 

Sunufer daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Iron fumarate - 35 mg (Equivalent to 11.2 mg of iron), Folic 
acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, Vitamin C - 80 mg

Glycerin, Xantan gum, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Deionized water 

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sunufer (məhlul, 100 ml) adlı məhsul dəmir, vitamin 
B12 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Supradin Kids Rıbki (vitaminlər) Çeynəmə Pastil 1

Niacin (In form of Niacinamide) -  4.5 mg, Vitamin B12 (In 
form of Vitamin B12) - 0.25 mcg, Vitamin B6 (In form of 
Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin C (In form of 

Ascorbic Acid) - 15 mg, Choline (In form of choline 
bitartrate) – 30 mg DHA (In form of DHA oil 

(Docosahexaenoic acid)) – 30 mg

Glucose syrup, Sugar, Gelatin, Maltodextrin, 
Citric acid, Sweet pepper emulsion, Orange 

flavor, Fruit cocktail flavor, Glazing agent Capol, 
Water

Amafarm GmbH, Almaniya 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Supradin Kids Rıbki, çeynəmə pastili №60  adlı 

məhsul omeqa-3 yaş turşusu və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: köməkçi maddələr rəyə uyğun (tərkibə aid 
sənədə istinad olaraq) yazılsın.

Swiss Energy Calcium+Vitamin D3 Fışıldayan tablet 1 Calcium (as Calcium carbonate) - 500 mg, Vitamin D3 - 7.5 
mcg (300 IU)

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Anhydrous dextrose, Sorbitol, 

Aspartame, Orange flavor, Beta carotene, PEG 
600

Alpex Pharma SA İsveçrə 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Swiss Energy Calcium+Vitamin D3 (tablet №20)adlı 
məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Swiss Energy Gold Fışıldayan tablet 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin B1 
(asThiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 

5- phosphate sodium) - 2.97 mg, Vitamin PP (as 
Niacinamide) - 18 mg, Vitamin B5 (as Calcium D- 
pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 mcg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 
mcg, Vitamin H (as D- Biotin) - 150 mcg, Vitamin E (as DL- 
α- tocoferol acetate) - 10 mg, Manganese (as Manganese 
sulfate monohydrate) - 0.4 mg, Chromium (as Chromium 
picolinate) - 25 mcg, Molybdenum (as Sodium molybdate 

dihydrate) - 25 mcg, Potassium (as Potassium chloride) - 5 
mg, Iodine (as Potassium iodide 10%) - 100 mcg, Selenium 

(as Sodium selenite 1%) - 30 mcg, Vitamin K1 (as 
Phytomenadion 5 %) - 30 mcg, Lutein - 50 mcg, Calcium 

(as Calcium carbonate) - 160 mg, Magnesium (as 
Magnesium sulfate x H2O) - 60 mg, Iron (as Iron gluconate 

x 2H2O) - 10 mg, Zinc (as Zinc sulfate x H2O) - 5 mg, 
Cooper (as Cooper gluconate) - 0.5 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 
carbonate, Sorbitol (Neosorb P30/60),  Sodium 

saccharinate, Sodium cyclamate, Orange 
flavoring 10950 – 31, Lemon flavoring 610215 
H, Peach flavoring IA 026, Colour agent Beet 

root, Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Swiss Energy Gold (Fışıldayan tablet, №20) (Seriya 
nömrəsi: 2012057 , istehsal tarixi: 01.12.2020, son 
istifadə tarixi: 01.12.2022) adlı məhsul vitamin və 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Hair, Nail & Skin Kapsul 1

Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) – 3 mg, Vitamin Вб 
(аs Pyridoxine Hydrochloride) – 3.5 mg,  Niacin – 25 mg, 
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 15 mg, 
Biotin – 150 mcg, Zinc (as Zinc Oxide) – 10 mg, lron (as 

Ferrous Fumarate) – 5 mg, Medical yeast extract – 75 mg, L-
Cysteine – 50 mg , L-Methionine – 100 mg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Microcrystalline 
Cellulose, Ethylcellulose, PVP-KЗ0, Corn 

Starch & Lac
Gelpell AG İsveçrə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Swiss Energy Hair, Nail & Skin (kapsul № 30 - seriya 
nömrəsi: 0900023, istehsal tarixi: 01.01.2021, son 
istifadə tarixi: 31.12.2023) adlı məhsul dəri, saç və 

dırnaqların struktur quruluşunu yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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



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

Swiss Energy İmmunovit Kapsul 1
Vitamin C (as Ascorbic acid) - 250 mg, Echinacea root 

extract - 50 mg, Propolis extract - 12.5 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 4.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulose, Microcrystalline 
cellulose, Ethylcellulose, PVP-K30, Corn starch, 

Lac
Gelpell AG İsveçrə 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Swiss Energy İmmunovit (kapsul №30 - seriya 

nömrəsi: 0610004, istehsal tarixi: 01.06.2021, son 
istifadə tarixi: 01.06.2024) adlı məhsul immuniteti 

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.

Swiss Energy Omega-3 and Multivit, portağal 
dadlı, şəkərsiz Çeynəmə Pastil 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) – 600 mcg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 0.63 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) – 1.13 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) 
– 36 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 5 mcg, Linseed oil – 
172 mg, Vitamin E (as DL-α-Tocopheryl acetate) – 5.4 mg, 

Biotin – 75 mcg, Iodine – 67.5 mcg, Vitamini B2 (as 
Riboflavin) – 0.63 mg, Vitamini B1 (as Thiamine 

hydrochloride) – 0.5 mg, Alpha Linolic Acid - 78 mg

Maltitols, Suclarose, Water, Bovine gelatine, 
Citric acid, Natural orange flavor, Carotenes, 

Carnauba wax
Domaco Dr. med. Aufdermaur AG İsveçrə 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Swiss Energy Omega-3 Multivit (çeynəmə pastil 
№60) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının və 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Swiss Energy Omega-3 Cardio Max Kapsul 2 x 15
Fish oil - 1000 mg (Omega 3 - 800 mg: EPA - 400 mg, DHA 
- 300 mg),  Vitamin E (as D-alpha-Tocopherol concentrate) - 

1.5 mg 
Bovine gelatin, Water, Glycerol 86% Gelpell AG İsveçrə 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Swiss Energy Omega-3 Cardio Max (kapsul №30) 
(Seriya nömrəsi: 0410021, istehsal tarixi: 01.07.2021, 
son istifadə tarixi: 01.07.2024) 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.

Synchrovitals II (Brain Support)/Sinxrovital II Kapsul 1

Complex 1:Ginkgo biloba leaves dry extract (Including active 
flavonolglycosides - 42 mg) - 175 mg, Ginseng (Panax 

ginseng) root dry extract (Including active ginsenosides - 10 
mg) - 125 mg, Gotu kola (Centella asiatica) aerial part dry 

extract - 100 mg, Ascorbylpalmitate (İncluding active Vitamin 
C - 19.6 mg) - 50 mg.Complex 2:Sage (Salvia officinalis) 
leaves dry extract - 250 mg, St.Johns wort (Hypericum 

perforatum) (Including active hypericin - 0.375 mg) - 125 mg 
Ascorbylpalmitate (İncluding active Vitamin C - 19.6 mg) - 
50 mg, Scutellaria baicalensis root dry extract (Including 

flavonoids calculated as baicalin - 20 mg) - 25 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Synchrovitals IV / Sinxrovital IV (kapsul  
№60)(Seriya:18, istehsal tarixi:09.07.2021, son 
istifadə tarixi: 09.07.2023) adlı məhsul beyin qan 

dövranını 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.

Synchrovitals IV / Sinxrovital IV Kapsul 1

Complex 1 composition:Taurine (Including active taurine - 
233 mg) - 236.7 mg, Milk thistle (Silybum marianum) fruits 
extract (Including flavolignans calculating as silibin - 35.6 

mg) - 118.8 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaves extract 
- 94.5 mg.Complex 2 composition: Taurine (Including actice 

taurine - 480 mg) - 487.8 mg, St.Johns wort (Hypericum 
perforatum) herb dry extract (Hypericin - 0.17 mg) - 56.1 

mg, Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) root dry extract 
(Including flavonoids - 50 mg) - 56.1 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Synchrovitals IV / Sinxrovital IV (kapsul  
№60)(Seriya:13, istehsal tarixi:15.06.2021, son 

istifadə tarixi: 15.06.2023) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Tempukan Şərbət 120 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 80 mg Water, Fructose, Flavor, Potassium sorbate, 
Citric acid, Xanthan gum ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Tempukan (şərbət 120 ml) adlı məhsul 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Thermo çay konsentrat 50 q
Green tea (Camellia sinensis) extract - 0.1125 g, Black tea 
(Camellia sinensis) extract - 0.0875 g, Guarana (Paullinia 

cupana) - 0.075 g, Caffeine - 0.0625 g, Chitosan - 0.0375 g
Maltodextrin, Lemon aroma Pharma Rosso Gida İlaç Kozmetik 

Medikal Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Thermo Çay (konsentrat,50 q)  adlı məhsul 
orqanizmin toksinlərdən təmizlənməsi 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:Tərkib və istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.



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

Thymex Şərbət 120 ml
Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea 
officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb 

extract - 100 mg

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

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

Ltd. Şti
Türkiyə 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Thymex (şərbət 120 ml) adlı məhsul  bəlğəm ifrazını 
asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Tianshi Fructooligosaccharide (FOS) Şərbət 10 ml x 6
Fructooligosaccharide (Kestose - 4.6 mg, Nystose - 2.1 mg, 

Fructofuranosylnystose - 0.4 mg, Fructose - 1.6 mg, 
Sucrose - 1 mg, Glucose - 0.3 mg) - 10.000 mg

ayrıca göstərilməyib Tianjin Tianshi Biological Development 
Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Tianshi Fructooligosaccharide (FOS)(şərbət,10 ml; 
paket № 6) adlı məhsul  qəbizlik 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.

Tianshi Slimming Tea Çay 1.5 q № 40

Folium Nelumbinis - 525 mg, Semen Cassiae - 300 mg, 
Oolong tea - 255 mg, Rhizoma Alismatis - 180 mg, Folium 
Ilicis Latifoliae - 105 mg, Radix et Rhizoma Rhei - 90 mg, 

Pericarpium citri reticulatae - 45 mg 

yoxdur Tianjin Tianshi Biological Development 
Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Tianshi Slimming Tea( çay,1,5 q ,filtr- paket № 40) 
adlı məhsul  çəkini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Tianshi Super Calcium Capsules With Lecithin Kapsul (9kapsul x2 ) 1 paketdə

Lecithin - 180 mg, Calcium Carbonate (Calcium - 68 mg) - 
76 mg, Zymolytic bpne calcium powder (Calcium - 40 mg) - 
143 mg, Thiamine - 0.08 mg, Cyanocobalamine - 0.2 mcg, L 
- ascorbic acid - 7.2 mg, Taurine - 8 mg, Folic acid - 0.024 

mg, β-cyclodextrin - 12 mg

Microcrystalline cellulose, Starch, Talc, 
Magnesium stearate, Maltodextrin, Capsule 

shell (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon yellow, 
Ponceau 4R, Brilliant blue)

Tianjin Tianshi Biological Development 
Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super 

Calcium Capsules With Lecithin (kapsul, № 18)  adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

Tianshi Vitality Softgels Kapsul 1 plastik flakonda № 30 
kapsul

Wheat plumule oil (Vitamin E - 4.52 mg, Linoleic acid - 
458.4 mg, Linolenic acid - 60 mg) - 522.92 mg, Lecithin - 

276.93 mg, β-carotene - 0.15 mg

Gelatin, Glycerin, Titanium dioxide, Sunset 
yellow

Tianjin Tianshi Biological Development 
Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 10.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Tianshi Vitality Softgels (kapsul, №30) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Tianshi Zinc Capsules Kapsul 1 Zinc lactate (Zinc - 1.12 mg) - 4 mg, Egg white powder - 50 
mg

Anhydrous glucose, Talc, Magnesium stearate, 
Capsule (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon 

yellow, Ponceau 4R, Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological Development 
Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Tianshi Zinc Capsules  (kapsul, №60) (Seriya 

nömrəsi: CF1030401C, istehsal tarixi: 04.03.2021, 
son istifadə tarixi: 03.03.2023) adlı məhsul sink 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Tusibronx Şərbət 150 ml

Tilia cordata flower extract- 1, 66 mg;  Glycyrrhiza glabra 
root extract-1, 0 mg; Althaea officinlalis root extract- 1, 0 mg; 

Rosa canina  fruit extract- 1, 0 mg; Thymus vulgaris leaf 
extract- 0,91 mg; Salvia officinalis leaf extract- 0,25 mg.

Deonized water, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Cherry flavour

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Tusibronx (şərbət, 150 ml) adlı məhsul  tənəffüs 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə 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

Tustidin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Citicoline – 400 mg, Cytidine monophosphate – 100 mg, 
Uridine monophosphate – 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract 

– 20 mg	
	

Oligofructose, Stevia, Purified water, Potassium 
sorbate Saşera-Med MMC Rusiya 03.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Tustidin (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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:yaş həddi rəyə uyğun göstərilsin.

Ultra Cod Liver Oil Plus Omega-3 / Ultra Kod 
Qaraciyər Yağı Plyus Omeqa-3 Kapsul 3 x 20

Omega 3 Fish Oil (as Omega 3 Fish Oil 510 mg/g, EPA 270 
mg/g, 180 mg/g) - 163 mg, Cod Liver Oil (as Cod Liver Oil) - 
270.6 mg, Providing: EPA 67.8 mg, DHA 59.6 mg, Vitamin 

D3 (as Cholecalciferol 1 Mil.IU/g 24.0 mcg) - 0.6 mcg, 
Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol 1000 IU/g 8.2 mg) - 5.5 

mg

Gelatin 150 Bloom (I), Glycerin, Sweet Orange 
Oil EuroCaps Ltd Birləşmiş Krallıq 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 

Cod Liver Oil Plus Omega-3 / Ultra Kod Qaraciyər 
Yağı Plyus Omeqa-3 (kapsul № 60) adlı məhsul 

omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ultra Omega 3-6-9 / Ultra Omeqa 3-6-9 Kapsul 4 x 15

Omega-3 Fish oil (as Omega double strength oil 18:12 
400.0 mg) - 400 mg, Blackcurrant Seed Oil (as Blackcurrant 
Seed Oil min 13% GLA 100.0 mg) - 100 mg, Pumpkin Seed 
Oil (as Pumpkin Seed Oil 100.0 mg) - 100 mg, Olive Oil (as 

Olive Oil 60.0 mg) - 60 mg, Vitamin E (as DL-Alpha 
Toccopheryl Acetate 14.6 mg) - 9.8 mg

Glycerin, Gelatin, Purified Water Capsugel Ploërmel Fransa 24.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 
Omega 3-6-9 / Ultra Omeqa 3-6-9 (kapsul № 60) adlı 
məhsul omeqa 3-6-9 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.

Unibet Şam 2 x 5
Chlorhexidine hydrochloride - 5.00 mg, Sodium hyaluronate - 
5.00 mg, Bromelain - 0.006 mg, Zinc oxide - 20.00 mg, Aloe 

extract - 30.00 mg, Chamomile - 20.00mg
Crassus - up to 1400mg Verteks MMC Ukrayna 01.11.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Unibet, şam 
№10(2x5)" adlı məhsul  uşaqlıq yolunun 

nəmləndirilməsi və təmizlənməsi üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Uriprev toz 1 Ellirose™(standardized extract of flowers Hibiscus 
sabdariffa) - 200 mg Maltodextrin Fabiol S.R.L. Rumıniya 30.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Uriprev (toz, saşe № 12) adlı məhsul sidik-ifrazat 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Urosas Kapsul 2 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 400 mg, D-
mannose - 200 mg, Solidago virgaurea powdered herb - 60 

mg, Potassium citrate - 19 mg, Sodium citrate - 16 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Folic acid - 

200 mcg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate

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

Ltd. Şti
Türkiyə 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Urosas (kapsul № 20) adlı məhsul sidik-ifrazat 

sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.

Urosel Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Origano (Origanum vulgare) herb tincture (1:10)  – 5 ml; 
Сommon horsetail (Equisetum arvense) herb tincture (1:10)  

– 5 ml; Common knotgrass (Polygonum aviculare) herb 
tincture (1:10)  – 5 ml; Calendula (Calendula officinalis) 

flowers tincture (1:20)  – 5 ml; Mint (Mentha piperita) leaf 
tincture (1:40)  – 5 ml;Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit 

tincture (1:10)  – 5 ml.

ayrıca göstərilməyib "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

UROSEL (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 120 ml) 
adlı məhsul sidik- frazat sisteminin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üşün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 

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

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
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Valensa Tablet 3 x 10 Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 05.11.2021 Xitam verilən müraciətlər

“Zaj Corporation MMC ” tərəfindən göndərilmiş 
13.09.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk 
ki, Türkiyənin “Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti” şirkətinin istehsalı olan Valensa (tablet, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı məhsulun xarici 
görünüşü və ölçüləri bozumtul-ağ rəngli,  çilli, 

uzunsov,oval  formalı qabarıq  tablet(NS-də açıq sarı 
rəngli), orta çəkisi 1330mq (1100-1300mq) olaraq 

aşkar edilmişdir.Miqdarı təyinat zamanı isə B6 
vitamini aşkar edilməyib.Həmçinin, analiz 

sertifikatında yerinə yetirilməsi mümkün olmayan bitki 
mənşəli inqedientlərin miqdari təyininin nəticələri 
təqdim olunmuşdur. Baxmayaraq ki, yuxarıda adı 

çəkilən istehsalçı ilə birgə fəaliyyət göstərən 
distributor şirkətlərinə bu haqqda dəfələrlə şifahi və 

yazılı məlumat verilmişdir, göstərilən qüsur 
istehsalçının digər məhsullarının sənədlərində  

yenidən təkrar olunur. 
	

 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. 

Vena Care Tablet 6 x 10
Diosmin - 450 mg, Hesperidin - 50 mg, Aesculus 

hipocastinum seed extract - 250 mg, Taraxacum officinale 
root extract - 100 mg

Gum Arabic, Microcrystalline cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Vena Care(tabletl № 60) adlı məhsul aşağı ətraf 

venoz sistemin və kiçik damarların 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. 

VeNatura Dəmir Bisqlisinat və C Vitamini Kapsul 1 Iron (as Ferrous bisglycinate 85 mg) - 17 mg, Vitamin C (L-
ascorbic acid 60 mg) - 60 mg 

Hydroxypropyl methyl cellulose, Brown rice, 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Dəmir Bisqlisinat və C Vitamini (kapsul, 
№90) adlı məhsul dəmir elementinin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Propolis Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Propolis - 100 mg (5 mg polyphenol) Glycerol (E 422), Honey, Pure Water, Mentol 
Flavour Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
VeNatura Propolis (məhlul 30 ml)  adlı məhsul 

İmmun sistemin 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. 

VeNatura Vitamin D3 1000 BV Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 25 mcg Olive oil Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Vitamin D3 1000 BV (daxilə qəbul üçün 
məhlul - damcı, 20 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstehsalçının ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün 
rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.
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Venolast Tablet

Bioflavonoids from Citrus tit. 60% as hesperedin - 140 mg, 
Hesperidin std.98 % (pure active) - 50 mg, Rutin - 50 mg, 
Diosmin - 50 mg, Blueberry (Vaccinium myrtillus) fruit dry 
extract std.1% as anthocyanins - 59 mg, Centella (Centella 

asiatica) herb dry extract std. 2% as terpenes - 45 mg, 
Ginkgo (Ginkgo biloba) leaf dry extract std. 3% as 

ginkgoflavonoids - 20 mg, Vitamin C - 80 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium phosphate, 
Hydroxypropyl cellulose, Vegetable magnesium 

stearate, Talc, Silica, Glazing agents 
(Pregelatinized modified strach (E 1420), Talc 

(E 553b),Glycerol (E 422), Shellac (E 904), 
Titanium dioxide (E 171), Black iron oxide 

(E172)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 23.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Venolast (tablet №45) adlı məhsul damar divarlarını 
möhkəmləndir məkməqsədilə 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. 

Videmax Kapsul 15 x 2

Billberry fruit dry extract (Vaccinium myrtillus) - 100 mg,  
Zeaxanthine – 3 mg, Vitamin C - 50 mg, Lutein - 10 mg, 

Vitamin E - 12 mg, Vitamin B3 – 16 mg, Vitamin A – 1 mg, 
Vitamin B5 – 6 mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.4 
mg, Vitamin B1 - 1.2 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Folic acid – 
0.25 mg, Biotin – 0.1 mg, Zinc – 7.5 mg, Selenium – 0.055 

mg, Copper – 1 mg

Gelatine, Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Water SIA "Primea" Latviya 10.11.2021 Müsbət

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

qabilyyətini 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.

Vikasetil Şərbət 100 ml

Thymus serpyllum leaf extract - 0.25 ml, Drosera rotundifolia 
herb extract - 0.25 ml, Althaea officinalis leaf extract - 0.125 

ml, Ribes nigrum leaf - 0.1 ml, Eucalyptus globulus leaf 
extract - 0.07 ml, Propolis extract - 0.1 g, N-acetylcysteine - 

0.25 g

Oligofructose, Stevia, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 03.11.2021 Müsbət

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

yollarının funksiyalarını normallaşdırmaq və öskürəyi 
yüngülləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, 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.

Vikazolin Şərbət 100 ml
Allium sativum bulb extract - 20 mg, Cucurbita pepo seed 

extract - 8 mg, Syzygium aromaticum flower bud extract - 8 
mg, Tanacetum vulgare flower extract - 8 mg

Oligofructose, Stevia extract, Potassium 
sorbate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 05.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

zənginləşdirmək 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.

Vitagood Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinol) - 1000 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1 mg, 
Vitamin B3 (as Niacinamide) - 2.5 mg, Vitamin B5 (as D-

calcium pantothenate) - 0.25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 
0.001 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 10 mg, Vitamin 

D3 (as Cholecalciferol) - 100 IU, Vitamin E (as D-alpha-
tocopherol)  - 0.75 mg, Zinc (as Zinc sulfate heptahydrate) - 

0.23 mg, L-carnitine - 150 mg

Potassium sorbate, Sodium bezoate, Blackberry 
aroma, Xanthan gum, Deionize water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 23.11.2021 Müsbət

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

Vitagood Tablet 3 x 10

Beta-glucan - 150 mg, Ascorbic acid - 100 mg, Retinol - 
1000 IU, Thiamine mononitrate (Vitamin B1 - 1.3815 mg)- 

1.5 mg, Riboflavin - 3 mg, Niacinamide - 30 mg, Vitamin B4 - 
2 mg, D-calcium pantothenate - 7.5 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (Vitamin B6 - 2.469 mg) - 3 mg, 
Cyanocobalamine - 3 mcg, Cholecalciferol - 200 IU, D-alpha 

tocopherol - 200 IU, Biotin - 0.07 mg, Folic acid - 0.2 mg, 
Potassium iodate (Iodine - 0.058 mg) - 0.1 mg, Zinc oxide 
(Zinc - 9.6 mg) - 12 mg, Calcium carbonate (Calcium - 20 
mg) - 50 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 6 mg) - 10 

mg, Copper gluconate (Copper - 0.14 mg) - 1 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 19.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Vitagood (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:Tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Vitalife C Plus toz 1
Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 850 mg, Zinc (as Zinc 

sulfate monohydrate) - 10 mg, Selenium (as Sodium 
selenate) - 20 mcg

Lemon flavor, Sodium carbonate E550, Citric 
acid E330, Maltodextrin, Sucralose E955, 

Riboflavin E101

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitalife C Plus (toz, saşedə №20) ( seriya nömrəsi: 
012, istehsal tarixi: 01.09.2021, son istifadə tarixi: 

01.09.2024) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək 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.	



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

Vitalife Elderberry Hot toz 1

Salix alba bark extract - 250 mg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 120 mg, Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract - 

100 mg, Menthol - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 3 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3.6 mg

Maltodextrin, Lemon flavor, Sodium carbonate, 
Citric acid E330, Sucralose E955

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Vitalife Elderberry Hot (toz, saşedə №10) (seriya 

nömrəsi: 011, istehsal tarixi: 01.09.2021, son istifadə 
tarixi: 01.09.2024) 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. 

Vitalife Tuss Comfort Şərbət 200 ml

Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract - 100 mg, Vitamin 
C (as L-Ascorbic acid) - 60 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra) 
root extract - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate monohydrate) - 5 

mg, Basil (Ocimum basilicum L.) leaf extract - 10 mg

Deionized water, Sugar, Glycerol E422, Citric 
acid E330, Mulberry flavor, Sodium citrate E331, 

Xanthan gum E415

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 15.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Vitalife Tuss Comfort (şərbət, 200 ml) (seriya 

nömrəsi: 010, istehsal tarixi: 01.09.2021, son istifadə 
tarixi: 01.09.2024) adlı məhsul bəlğəm ifrazını 

asanlaşdırmaq və 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.  

Vitamig Kapsul 3 x 10 Magnesium (as Magnesium citrate) - 50 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Magnesium stearate, Potato starch, Lactose 
monohydrate, Capsule: Gelatin, Purified water, 

Titanium dioxide (E171), Quinoline yellow 
(E104), Allura red (E129)

Minskinterkaps UT Belarus 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitamig (kapsul №30) adlı məhsul maqnezium və 
Vitamin B6 -nın  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏolub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Vitamin C 100 mq/ml Daxilə qəbul üçün məhlul 2 ml x 10 Ascorbic acid - 10 % (200 mg) Sodium hydrocarbonate, Potassium sorbate, 
Water for inj. SOPHARMA  AD Bolqarıstan 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitamin C 100 mq/ml (daxilə qəbul üçün məhlul, 2 ml 
№ 10) adlı  məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: ampul açıldıqdan sonra məhlulun nə qədər 
müddət istifadəyə yararlı olması barədə istifadə üzrə 
təlimatda məlumat əlavə olunması məsləhət görülür.

Vitamin C 100 mq/ml Daxilə qəbul üçün məhlul 5 ml x 10 Ascorbic acid - 10 % (500 mg) Sodium hydrocarbonate, Potassium sorbate, 
Water for inj. SOPHARMA  AD Bolqarıstan 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitamin C 100 mq/ml (daxilə qəbul üçün məhlul, 5 ml 
№ 10) adlı  məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: ampul açıldıqdan sonra məhlulun nə qədər 
müddət istifadəyə yararlı olması barədə istifadə üzrə 
təlimatda məlumat əlavə olunması məsləhət görülür.

Vitamin C Okster Tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 600 mg

Loading agents: Hydrophilic pyrogenic silica, 
Corn starch, Mannitol, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate, Aroma enhancer: 
Raspberry

S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 01.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitamin C Okster (tablet №30) 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.

Vitarest immuno Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Iodine (as Potassium 
iodide) - 140 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, 

Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 

mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 
mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), 

Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, Vitamin 
K2 (as Menaquinone-7) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 12 

mg 

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, 
Sugar, Corn starch, Magnesium stearate, Gum 

arabic

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

Ltd. Şti
Türkiyə 16.11.2021 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Vitasolis Kapsul 3 x 10

Omega 3 -300 mg (DHA - 60 mg, EPA - 90 mg), Folic acid - 
300 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin E 

(Tocopheryl acetate) - 400 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin B1 (Thiamine 

hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin sodium 
phosphate) - 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 2 
mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, Lutein - 10 mg, 

Biotin - 75 mcg, Potassium (Potassium citrate) - 40 mg, 
Selenium (Sodium selenite) - 75 mcg, Zinc (Zinc gluconate) - 
25 mg, Iodine (Potassium iodide) - 100 mcg, Molybdenum 
(Sodium molybdate dihydrate) - 45 mcg, Calcium (Calcium 
carbonate) - 60 mg, Iron (Ferrous sulfate monohydrate) - 25 

mg, Magnesium (Magnesium oxide) - 50 mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
PVP K30, Siolicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitasolis (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

Qeyd:a) İstifadə üzrə təlimatda məhsulun buraxılış 
forması düzgün qeyd edilsin.	

b)İstifadə qaydası qablaşma və təlimatda 
uyğunlaşdırılsın.

Viusid Şərbət 100 ml

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

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

hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic 
acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) -  1 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lemon 
aroma, Sucralose, Water Sincrofarm S.L.for Catalysis S.L. İspaniya 25.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Viusid (şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Wisevit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 IU/10 drops) Olive oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 04.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Wisevit D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Xoledocvin Tablet 2 x 15

Boswellia gumresin ((Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) 
d.e. std. 65% boswellic acids - 125 mg, Fennel seeds 

((Foeniculum vulgare Mill. var. dulce D.C.) d.e. std. 0,9% 
essential oils) - 75 mg, Grapefruit seeds ((Citrus x paradise 
MACFAD) d.e. std. 50% bioflavonoids) - 70 mg, Pumpkin 

seeds ((Cucurbita maxima Duchesne) d.e. std. Drug/Extract 
4:1) - 75 mg, Cinnamon leaf ((Cinnamomum zeylanicum 

Blume) essential oil) – 12.5 mg

Microcrystalline cellulose, Vegetable magnesium 
stearate, Silica, Glazing agents (Acetylated 

starch (E 1420), Talc (E 553b), Titanium dioxide 
(E 171), Shellac (E 904), Ammonium hydroxide 

(E 527), Glycerol (E 422))

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 12.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Xoledocvin (tablet №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.

Xoledok Tablet 3 x 10

Silybum marianum seed dry extract (25:1) - 150 mg, 
Taraxacum officinale root dry extract - 350 mg, Carum carvi 
fruit dry extract - 100 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 

100 mg

Gum arabic, Micronized cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Xoledok (tablet № 30) adlı məhsul həzm sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

vasitəsi deyil.

Zeaks O3 Kapsul 3 x 10
Omega-3 polyunsaturated fatty acids (EPA - 100 mg, DHA - 
150 mg) - 500 mg, Lutein - 10 mg, Zeaxanthin - 2 mg, Zinc 

oxide - 10 mg
Gelatin, Corn starch İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. 

Ltd. Şti Türkiyə 17.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Zeaks O3 (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan 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.

Zimogen Tablet 3 x 10

Pancreatin (amylase 4500 FIP, lipase 6000 FIP, Protease 
300 FIP ) - 192 mg, Pepsin (1:10000) - 10 mg, Tripsin 
(Tripsin 42.5 TV avr; Ximotripsin-300 TV Avr) - 5 mg,	

Simeticone - 33.3 mg

Gum Arabic, Micronized cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 11.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ZİMOGEN ( tablet № 30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrətəlimatda tərkib 
rəyə uyğun olaraq verilsin



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

Zuraf Şərbət 200 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 250 mcg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) - 120 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 7 

mcg, Calcium citrate - 100 mg, Magnesium oxide - 30 mg, 
Vitamin E (as Alpha tocopherol) - 70 mg, Biotin - 60 mcg, 
Potassium iodide - 30 mcg, Zinc (as Zinc sulfate) - 12 mg

Propyleneglycol, Sodium saccharin, Glycerol, 
Polysorbate-80, Aroma, Purified water Verteks MMC Ukrayna 22.11.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Zuraf (şərbət, 200 ml) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

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


	Hesabat

