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

Acidekzol Şərbət 200 ml

Carica papaya fruit extract - 30 mg, Piper longum fruit extract - 0.5 mg, 
Terminalia chebula fruit extract - 0.5 mg, Asteracantha longifolia seed powder 

- 0.5 mg, Cyperus rotundus rhizome extract - 30 mg, Foeniculum vulgare 
seed powder - 50 mg, Emblica officinalis fruit extract - 50 mg, Cuminum 
cymium fruit extract - 20 mg, Zingiber officinale rhizome extract - 10 mg, 
Citrus limon fruit extract - 7.5 mg, Elettaria cardamomum seed powder - 1 

mg

Sorbitol solution 70%, Saccharin sodium, 
Disodium EDTA, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Demineral water, Essence pineapple
West-Coast Pharmaceuticals Works Ltd. Hindistan 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidekzol (şərbət, 200 ml) (Seriya 
nömrəsi: WA21031, istehsal tarixi: 15.04.2021, son istifadə tarixi: 

15.03.2024) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.      

Acidekzol Şərbət 200 ml

Carica papaya fruit extract - 30 mg, Piper longum fruit extract - 0.5 mg, 
Terminalia chebula fruit extract - 0.5 mg, Asteracantha longifolia seed powder 

- 0.5 mg, Cyperus rotundus rhizome extract - 30 mg, Foeniculum vulgare 
seed powder - 50 mg, Emblica officinalis fruit extract - 50 mg, Cuminum 
cymium fruit extract - 20 mg, Zingiber officinale rhizome extract - 10 mg, 
Citrus limon fruit extract - 7.5 mg, Elettaria cardamomum seed powder - 1 

mg

Sorbitol solution 70%, Saccharin sodium, 
Disodium EDTA, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Demineral water, Essence pineapple
West-Coast Pharmaceuticals Works Ltd. Hindistan 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidekzol (şərbət, 200 ml) (Seriya 
nömrəsi: WA21028, istehsal tarixi: 15.04.2021, son istifadə tarixi: 

15.03.2024) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.      

Adaçayı / Şalfey sorma tablet 1 x 20 Salvia officinalis folium dry extract - 10.9 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 8.8 
mg, Salvia officinalis essential oleum - 1.9 mg

Sorbitol, Calcium stearate, Silicon dioxide, Sodium 
alginate, Citric acid, Sucralose Evalar QSC Rusiya 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adaçayı / Şalfey (sorma tablet, №20) 

(Seriya: 0804028, İstehsal tarixi: 04.06.2021, Son istifadə tarixi: 
04.06.2024) adlı məhsul C vitaminin  əlavə mənbəyi kimi,boğazda 

qıcıqlanmanı aradan götürən, tənəffüsü və udqunmağı yüngülləşdirən 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Adran 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 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adran 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.

Akvalor Extra Forte Aloe vera və Roma 
çobanyastığı ilə Sprey 150 ml

hypertonic solution of sea water (concentration of NaCl 19 - 23 g / l), 
containing natural sea water, aloe vera extract (0.025% solution), chamomile 

extract of Roman (0.025% solution), purified water.
Ayrı geyd edilməyib Nijfarm SC Rusiya 23.09.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akvalor Extra Forte Aloe vera və Roma 
çobanyastığı ilə (150ml sprey, dəmir balonda №1), adlı məhsul uşaqlar 
və böyüklər üçün burun boşluğunun təmizlənməsi və yuyulması üçün 

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

Alfa-Karnitin Kapsul 2 x 15 L-carnitine tartrate - 500 mg Magnesium stearate, Lactose monohydrate, 
Starch, Gelatin NUGEN Nutraceutical Pakistan 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa-Karnitin (kapsul, №30) adlı 
məhsul orqanizmin metabolik prosseslərini tənzimləmək məqsədilə 
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.

Amacor Plus Kapsul 6 x 10 Fish oil – 1000 mg (Total omega 3 – 300 mg, EPA – 180 mg, DHA - 120 mg) Bovine gelatin, Water, Glycerin DDL Medikal İlaç İthalat ve İhracat Ltd. 
Şti. Türkiyə 30.09.2021 Müsbət

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

omega-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.

Amigold Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml

L-Alanine - 1 mg, L- Asparagine - 1 mg, L-Aspartic acid - 1 mg, L-Cysteine - 1 
mg, Glutamic acid - 1 mg, Glutamin - 1 mg, Glycine - 2 mg, L-Serine - 1 mg, 
L-Tyrosine - 1 mg, L-Proline - 1 mg, L-Arginine – 1.2 mg, L-Histidine – 0.7 
mg, L-İsoleucine – 1.18 mg, L-Leucine – 3.66 mg, L-Lysine HCl – 5 mg, L-
Methionine – 1.84 mg, L-Phenylalanine - 1 mg, L-Threonine – 0.85 mg, L- 

Tryptophan - 1 mg, L-Valine – 1.34 mg, Vitamin C - 100 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Sucralose, 
Glycerin, Orange flavour Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

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

ml) adlı məhsul  C vitamininin və amin turşuların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Amino Complex Pomegranate Flavour Tablet 1

Whey Protein Concentrate, Egg Albumin, Chicken protein hydrolysate and 
Whey protein hydrolysate of which amino acids – 12000 mg, L-leucine - 830 

mg, L-Isoleucine - 450 mg, L-lysine - 775 mg, L-Methionine - 230 mg, L-
Phenylalanine - 375 mg, L-Threonine - 490 mg, L-Tryptophan – 130 mg, L-
Valine - 490 mg, L-Alanine - 660 mg, L-Arginine - 495 mg, L-Aspartic acid - 
975 mg, L-Cysteine - 185 mg, L-Glutamine - 1490 mg, Glycine - 755 mg, L-
Histidine - 185 mg, L-Proline - 710 mg, L-Serine - 495 mg, L-Tyrosine - 280 

mg

Sorbitol, Gelatine, Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide, Citric acid, Sucralose, 

Pomegranate flavour
Unipro Sp.z.o.o. Polşa 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino Complex Pomegranate Flavour 

(kapsul №300) adlı məhsul İdmançılar 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.

AminoMax 8000 Tablet 1
AminoMax 8000 blend (Whey protein concentrate, Creatine monohydrate, 
Taurine, Micellar casein, Glutamine, L-leucine, Isoleucine, L-valine, Whey 

protein hydrolysate) - 8276 mg

Microcrystalline cellulose, Coating (Sodium 
carboxymethylcellulose, Dextrin, Dextrose, Soy 

lecithin, Sodium citrate), Hydroxypropyl 
methylcellulose, Stearic acid, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide 


Natural Vitamins Laboratory (for Gaspari 

Nutrition)
ABŞ 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AminoMax 8000 (Tablet, №325) adlı 

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

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

Ammi Premium Whitening & Anti-
Wrinkle İnyeksiya üçün məhlul 3 ml

Water 98%, Sodium chloride 0.12%, Sodium phosphate monobasic dihydrate 
0.26%, Sodium phosphate dibasic dihydrate 0.23%, Niacinamide 0.26%, 

Glutathione 0.19%, Adenosine 0.13%, Copper Tripeptide-1 0.19%, Sodium 
Hyaluronate 0.62%

Ayrı geyd edilməyib Beautiful Korea Cənubi Koreya 04.10.2021 Müsbət

                Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ammi Premium Whitening & 
Anti-Wrinkle, inyeksiya üçün məhlul, 3 ml” adlı məhsul kosmetologiyada 
üz dərisinə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

AqnuBest Kapsul 3 x 10 Vitex Agnus castus seed dry extract - 150 mg, Camellia sinensis herb dry 
extract - 30 mg, Indole-3-carbinol - 90 mg, Soy isoflavones - 30 mg Corn starch, Gelatin Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 

San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aqnubest (kapsul №30) adlı məhsul  
qadın sağlamlığını qorumaq 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 dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: A)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 
göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir(baxmayaraq ki,sonuncu dəfə bu qeyd göstərilmişdir,lakin 
nöqsan kənarlaşdırılmamışdır).



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

Aqufill Hard inyeksiya üçün gel 1 ml Crosslinked Hyaluronic Acid - 20mg/ml

Sodium Chloride (NaCl)-7.6mg/ml, Sodium 
phosphate monobasic dehydrate-0.78mg/ml, 

Sodium phosphate dibasic dehydrate-0.89mg/ml, 
Purified Water qs 1ml

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 18.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Aqufill Hard, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 
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.

Arginine 3 Kapsul 6 x 20 L-Arginine - 500 mg, L-Arginine alpha-ketoglutarate - 200 mg, L-Arginine 
pyroglutamate - 200 mg  

Gelatine, Magnesium salts of fatty acids, Titanium 
dioxide  Unipro Sp.z.o.o. Polşa 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arginine 3 (kapsul№120) adlı məhsul 

İdmançılar 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.

ArtroVef Tablet 3 x 10

Egg shell membrane - 500 mg, Devils Claw (Harpagophytum procumbens) 
root extract - 50 mg, Boswellia serrata body gumresin extract - 50 mg, 

Vitamin K2 (Menaquinone 7 - 50 mg) - 10 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol - 
10 mg) - 1000 IU

Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone-vinyl 
acetate copolymers (E 1208), Polyvinylpyrrolidone 

(E 1201), Cross linked sodium carboxy methyl 
cellulose (E 468), Magnesium salts of fatty acids 

(E 470b), Silicon dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

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

Artroz Tablet 6 x 10

Glucosamine sulphate - 400 mg, Chondroitin sulphate - 300 mg, Collagen 
type 1 - 50 mg, Collagen type 2 - 50 mg, Calcium glycerophosphate - 250 

mg, Magnesium phosphate - 30 mg, Methylsulfonylmethane - 100 mg, 
Vitamin D3 - 3.3 mcg, Boswellia serrata bark (resin) dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, PVP, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 30.09.2021 Müsbət

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

Aseral Kapsul 2 x 15 Serratiopeptidaze - 18.9574 mg (equal to 48 000 IU) Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Capsule

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

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

serrapeptidaza 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.

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

Corn starch, Maltodextrin, Calcium stearate, Silica 
dioxide colloidal, Stearic acid, Aromatisator 

natural "Lemon" and "Orange", Glycose
Evalar QSC Rusiya 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlərr və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorbin turşusu Evalar 100 mq 

Qlükoza ilə  (tablet, №60) (Seriya:0617053, İstehsal tarixi: 06.04.2021, 
Son istifadə tarixi: 06.04.2024) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Astepar Şərbət 100 ml
Calcium carbonate (eq.to 108.11 mg elemental Calcium) - 270 mg, Zinc 
sulfate monohydrate (eq.to 1.8 mg elemental Zinc) - 5 mg, Magnesium 

hydroxide (eq.to 20.84 mg elemental Magnesium) - 50 mg, Inositol - 40 mg

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

Potassium sorbate, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Astepar (Şərbət, 100 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

Asthree Vitamin A+D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin A - 200 IU, Vitamin D3 - 50 IU Deionized powder, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sucralose ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asthree Vitamin A+D3 (Daxilə qəbul 

üçün məhlul-sprey, 20 ml) adlı məhsul A və D3 vitaminlərinin 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.

Asthree Vitamin D3 100BV daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 - 100 IU Olive oil ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Asthree Vitamin D3 100BV  (Daxilə 

qəbul üçün məhlul-sprey, 20 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.
Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Asthree Vitamin D3 600BV Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 - 600 IU Deionized water, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sucralose ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Asthree Vitamin D3 600BV  (Daxilə 

qəbul üçün məhlul-sprey, 20 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.
Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Asus Şərbət 150 ml
Glycine – 75 mg, Melissa officinalis – 50 mg, Valeriana officinalis – 20 mg, 

Tilia Cordata – 20 mg, Lavandula angustifolia – 20 mg, Crataegus Monogyna 
– 20 mg

Deionized water, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Raspberry Flavor, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asus (şərbət 150 ml) adlı məhsul  MSS 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: istifadə yaş həddinin rəyə uyğun tərtib olunması zəruridir.

Aura Kapsul 3 x 10 Biotin - 0.15 mg, Zinc sulfate monohydarte - 12 mg, Magnesium oxide - 10 
mg, Asorbic acid - 150 mg, Lutein - 10 mg

Magnesium stearate/Calcium stearate, Lactose, 
Gelatin Verteks MMC Ukrayna 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aura (kapsul, №30) 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.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.



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

Aysin Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml Vitamin A (as retinyl acetate) – 400 IU, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 400 
IU, Vitamin E ( as alpha tocopherol) - 8 IU, Ferrous gluconate – 15 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aysin (məhlul 50 ml) adlı məhsul A, D, 
E vitaminlərinin və 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.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib edilsin.

Ayton-S Tablet 3 x 10

Humulus lupulus flower dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root dry 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Passiflora 

incarnata flower dry extract - 100 mg, Leonurus quinquelobatus herb dry 
extract - 100 mg, Magnesium citrate - 100 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 13.10.2021 Müsbət

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

MSS-nin fəaliyyətini və yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

BeCost Şərbət 150 ml Calcium glycerophosphate - 400 mg, Vitamin D3 (cholecalciferol) - 5 mcg, 
Magnesium phosphate - 20 mg, Zinc oxide (Zinc - 2 mg) - 2.5 mg

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

Methylparaben, Trisodiumcitrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 11.10.2021 Müsbət

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

vitamini və kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Sink mineralının məhsula daxilolma forması qablaşma və istifadə 
üzrə təlimatda rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq qeyd edilsin.

Begavit Tablet 2 x 20
Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 4.8 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 

5.5 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 57 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 5.5 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 8 mcg

Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Potato starch, Sorbitol, Croscarmellose 
sodium, Talc, Hydroxy propyl methyl cellulose, 

Glycerol

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

Şti
Türkiyə 07.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Begavit (tablet, № 40) 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.

Benavin Tablet 2 x 15

Gamma aminobutyric acid - 150 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, 
Glycine - 100 mg, Glutamic acid - 60 mg, L-tryptophan - 25 mg, Vitamin B1 

(as Thiamine mononitrate) - 1.1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin sodium 
phosphate) - 1.3 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 14 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1.3 mg, Vitamin B12 (as Methylcobalamin) - 2 

mcg, Essential phospholipids - 140 mg, Alpha lipoic acid - 140 mg, L-
methylfolate (as Methylfolate calcium salt) - 400 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 18.10.2021 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

BenoKard Kapsul 3 x 10 L-Carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, L-Taurine - 100 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 5 mg Cornstarch, Natural gelatin İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BenoKard (Kapsul №30) adlı məhsul  
orqanizmin metabolik prosseslərini 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. 

BeNORM Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml
L - tryptophan - 4 mg, Glycine - 2 mg, Glutamine - 2 mg, Magnesium citrate - 

0.4 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 22 mcg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 0.28 mg, Vitamin B12 - 0.05 mcg, Biotin - 1 mcg

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

benzoate, Trisodium citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BeNorm (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) adlı məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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.

Bestren-T Daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract - 600 mg, Sideritis 
clandestine herbs extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaves liquid 
extract (1:1) - 170 mg, Cynodon dactylon root liquid extract - 170 mg, 

Melissa officinalis leaves liquid extract (1:1) - 170 mg

Potassium sorbate, Purified water Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BESTREN -T (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 300 ml) adlı məhsul sidik ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:Qablaşmada tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

Betta Sink Şərbət 150 ml
Beta glucan - 120 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 100 mg, Zinc sulphate - 5 
mg, Selenium (as Sodium Selenite) - 10 mcg, L-glutamine - 50 mg, L-arginine 

- 100 mg, Propolis - 100 mg

Deionized water, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Raspberry Flavor, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 28.10.2021 Müsbət

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

immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Bevirox toz 4 q x 20 Beta-glucan - 550 mg, Zinc gluconate - 23 mg, Vitamin C  - 100 mg, Vitamin 
B6 - 3 mg Fructose, Silica, Orange flavor, Sucrester BioDue S.p.A İtaliya 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bevirox (toz, saşe №20) adlı məhsul 
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Bifilak Forte Kapsul 2 x 10

Lactobacillus acidophilus 10 billion CFU/g - 100 mg, Lactobacillus delbrueckii 
bulgaricus 100 billion CFU/g - 10 mg, Lactobacillus rhamnosus 10 billion 

CFU/g - 100 mg, Sacharomyces boulardii 20 billion CFU/g - 50 mg, Inulin - 
150 mg

Magnesium stearate, Aerosil 200PH, Capsule shell 
(Bovine gelatin, Titanium dioxide) Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 13.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifilak Forte (kapsul, №20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını 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

Bilberyx / Bilberiks Şərbət 150 ml Bilberry(Vaccinium myrtillus) fruit extract- 50 mg
Sucralose, Raspberry flavor,Deonised water, 

Glicerin,Citric acid, Xanthan gum, Acesulfame-K, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate.

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 07.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİLBERİKS(şərbət,150 ml) adlı məhsul  
(Seriya nömrəsi: 20413 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 

01.07.2023)  görmə itiliyini və rəng qavramasını yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "4-14 yaş uşaqlar üçün 

uyğundur" yazısı əlavə olunsun;köməkçi maddələrin elmi adlarıda 
göstərilsin(bu nöqsanlar sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə qeyd olunsa 

belə, kənarlaşdırılmayıb)

Bilibakt / Bilibact toz 10

İnulin- 2000 mg, Saccharomyces boulardii -250 mg, Bifidobacterium bifidum- 
1 billion CFU, Streptococcus thermophiles-1 billion CFU, Lactobacillus 

acidophilus-2 billion CFU, Lactobacillus rhamnosus-1 billion CFU, Folic acid- 
50 mcg, Niacin- 2 mg

Aroma lemon, Citric acid(E 330),Sodium 
cyclamate (E 952) Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bilibakt / Bilibact(saşe, № 30) adlı  
məhsul bağırsaq mikroflorasının yaxşılaşdırılması 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:Ərizəçinin 21.10.2021 il tarixli müraciətinə əsasən istifadə 

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

Bilosan forte Kapsul 3 x 10

GABA (Gamma-amino butyric acid) – 150 mg, Uridine-5-monophosphate – 
150 mg, Citicoline – 100 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) -2.5 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 3 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 4 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 80 mg

Monostarch phosphate, Hydroxypropyl 
methylcellulose Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bilosan forte (kapsul, №30) 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,öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Təkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Bimbovit Folio Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml Iron (as İron fumarate) -20 mg (60.8 mg), Folic acid - 800 mcg, Vitamin B12 - 
8 mcg

Glycerol, Sucrose, Xanthan gum, Citric acid, 
Sodium saccharine, Tutti-frutti flavor, Deionized 

water

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

Şti
Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Biosol Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Cholecalciferol - 0.05 g (50.000 IU), (133.3 IU Vitamin D3 per drop) Sunflower oil, Dl-alpha tocopherol DDL Medikal İlaç İthalat ve İhracat Ltd. 
Şti. Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biosol (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:a)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının ünvanı (istehsalat 
ünvanı) düzgün qeyd edilsin.
c)Tərkib düzgün qeyd edilsin.

Bitog Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)- 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin)- 
0.7 mg, Vitamin B3(as Niacinamide) - 1.5 mg, Vitamin B4 (Choline) - 1.2 mg, 
Vitamin B5(as D- Calcium pantothenate) - 1.15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)- 0.6 mg, Vitamin B7 (Biotin)- 20 mcg, Vitamin B9 (as Folic  
acid)- 130 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.2 mcg, Vitamin C(as 

Ascorbic acid) - 40 mg.

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 
water, Glycerin, Xanthan gum Zeyus Gida Takvieleri Karışım Ürünleri Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bitog (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 
50 ml) adlı məhsul  C  və B qrup vitaminlərin 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

Black Wolf Multifruit Flavour toz 300 q

Beta-alanine - 2400 mg, Creatine Monohydrate - 2000 mg, L-arginine - 2000 
mg, Calcium (as 408.3 mg of Calcium salts of orthophosphoric acid) - 120 

mg, Magnesium (as 211.86 mg of Magnesium carbonate) - 60 mg, L-tyrosine - 
500 mg, Bitter orange fruit extract (Citrus aurantium) - 300 mg, Caffeine - 

200 mg, Raspberry (Rubus idaeus) fruit extract(5% raspberry ketones) - 200 
mg, Thiamine mononitrate  – 2.2 mg, Riboflavin – 2.8 mg,  Niacin - 32 mg, 

Pantothenic acid - 12 mg, Vitamin B6  – 2.8 mg, Biotin - 100 mcg, Folic acid - 
400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

Sucralose ,Citric acid, Flavouring (multifruit), 
Carmine (dye), Silicon dioxide, Acesulfame K Unipro Sp.z.o.o. Polşa 30.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Black Wolf Multifruit Flavour  (toz 300 

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 dərman vasitəsi 

deyil. 

Black Wolf Shot məhlul 80 ml
Beta alanine - 2400 mg, Phenylalanine + L-tyrosine - 500 mg, Caffeine - 200 
mg, Niacin  - 16 mg, Pyridoxine hydrochloride  – 2.1 mg, Cyanocobalamin - 5 

mcg

Water, Citric acid, Sodium citrates, Fruit juices 
concentrates, Flavouring agent, Maltodextrin, 

Acesulfame K, Neotame,  Sucralose, Sorbic acid, 
Benzoic acid

Unipro Sp.z.o.o. Polşa 30.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Black Wolf Shot (80 ml) adlı məhsul 

idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Blaston Şərbət 100 ml Iron(II) fumarate – 35 mg, Folic acid – 350 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 3 mcg, Vitamin C (as L- Ascorbic Acid) - 80 mg

Deionized water, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Xanthan gum, Glycerin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

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

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

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



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

Bonofid Tablet 2 x 15 Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 21.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən göndərilmiş 02.09.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Bonofid (tablet, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 0.52846 q 
(0.585 -- 0.715 q), vitamin D -- 1326.35 İU/tab. (400 -- 600İU/tab.) 

olaraq aşkar edilmişdir.Həmçinin, nəzərinizə çatdırırıq ki, aşkar edilən bu 
doza BFMQ Ə-lərdə tövsiyə edilən gündəlik istehlak həddini aşır.


 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. 

Bosvelium Tablet 3 x 10 Salix alba bark extract – 200 mg, Boswellia serrata resin extract – 120 mg Gum arabic, Micronized cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bosvelium (tablet №30) adlı məhsul  
dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Botulopeptide İnyeksiya üçün məhlul 5 ml
Aqua >75% - <100%, Ascorbic Acid >1% - <5%, Glycerin >0.1% - <1%, 

Sodium Hydroxide >0.1% - <1%, Caprylyl Glycol <0.1%, Acetyl Hexapeptide-
8 <0.1%, Pentapeptide -18 <0.1%

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 29.09.2021 Müsbət

                       Ekspertizaya təqdim olunmuş “Botulopeptide, inyeksiya 
üçün məhlul, 5 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün 

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

Bresten Şərbət 100 ml

Plantain(Plantago major) leaf dry extract(4:1)- 1,67 g, Pine(Pinus sylvestris) 
bud dry extract(4:1)- 0,5 g, Thyme(Thymus vulgaris) herb dry extract(4:1)- 
0,50 g, Pine(Pinus sylvestris) bark dry extract(2:1)- 0,50 g, Clove(Syzygium 

aromaticum) bud dry extract(4:1)- 0,05 g.

Quince juice, Sugar, Sodium benzoate UAB "Contract Pharma Solutions" Litva 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bresten(şərbət, 100 ml) adlı  məhsul 
öskürək zamanı tənəffüs yollarının 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.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin və Pinus sylvestris bitkisinin 

adı Azərbaycan dilində  hər iki halda "Adi şam" kimi tərcümə olunsun;
2)Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun forması“daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı” yox, "şərbət" kimi qeyd olunsun;
3)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki,Pinus sylvestris və 

Syzygium aromaticum bitkilərinin 4 yaşdan uşaqlara istifadəsinə dair heç 
bir təsdiqləndirici elmi araşdırılmaların nəticələri və məhsula dair müvafiq 

tədqiqatların protokolları təqdim olunmamışdır;
4) Məhsulun ticari adının yanında “broncho” sözünün  göstərilməsi  

məhsulun ticari adının“Bresten Broncho” kimi oxunmasına səbəb olur və 
bununla bağlı “broncho” sözünün  qablaşmanın digər yerində göstərmək  

tövsiyə olunur.

Breymin Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml GABA - 125 mg, Glycine - 75 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.005 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Breymin (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil. 
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş 

tərkibə dair sənədə əsasən) göstərilməlidir

Brikeza Şərbət 150 ml
Vitamin- mineral premix:Vitamin D3 (cholecalciferol) - 99 IU, Calcium (as 

calcium citrate) - 150 mg, Magnesium (as magnesium sulphate dihydrate) - 
75 mg, Zinc (as zinc citrate trihydrate) - 3 mg, Dextrose anhydrous-174 mg.

microcrystalline cellulose and sodium carmellose , 
glycerol, potassium sorbate, polysorbate 80, 

Orange flavor, Mint flavor, Vanilla flavor, 
sucralose, sunset yellow, sucrose, sorbitol non-

crystallizing solution, purified water.

Farmamag Ambalaj Sanayi və Ticaret 
A.Ş Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brikeza (şərbət, 150 ml) adlı  məhsul 
kalsium, maqnezium, sink və D3 vitaminin 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin



Bulardi® Junior / Bulardi® uşaqlar 
üçün toz 1 Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 - 250 mg, Zinc citrate dihydrate - 16 

mg Maltodextrin, Starch (corn) Abela Pharm d.o.o. Serbiya 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bulardi® Junior / Bulardi® uşaqlar 
üçün (toz 2 q, saşe  № 10, seriya nömrəsi: 210667, istehsal tarixi: 

01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul mədə-bağırsaq 
mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Calqam Şərbət 150 ml
Calcium citrate - 400 mg, Magnesium citrate - 150 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol),  Zinc sulphate – 6 mg, Phosphorus (as dicalcium phosphate) 
– 200 mg

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

benzoate, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

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

Carborin Kapsul 15x2

Red Clover d.e (Trifolium pratense) - 100 mg, Indole -3-carbinol - 100 mg, 
Broccoli sprout d.e. (Brassica oleracea) - 92.5 mg, Boswellia resin d.e. 

(Boswellia serrata) - 75 mg, Vitex fruit d.e. (Vitex agnus castus) - 3 mg, Soy 
bean d.e. (Glycine max) - 50 mg, Vitamin K2 - 25 mcg

Gelatine, Magnesium stearate, Maltodextrin SIA "Primea" Latviya 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Carborin (kapsul №30) adlı məhsul  qadın sağlamlığını 
qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.



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

Care-H Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml L-carnitine - 7.5 g, L-lysine HCl - 3.75 g, Coenzyme Q10 - 0.6 g
Purified water, Oil MCT, Palsgaard citrem 3302, 
Orange flavor, Lemon flavor, Methylparaben, 

Mask of bitter taste, Sucralose
Biofaktor Sp.zo.o Polşa 06.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Care-H (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 30 ml, seriya nömrəsi: 0106211, istehsal tarixi: 01.06.2021, son 
istifadə tarixi: 01.12.2022) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Cewitan Vitamin C 200 mq Tablet 25 x 25 Vitamin C - 200 mg

Cellulose, Saccharose, Hydroxypropyl cellulose, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Talc, Titanium 

dioxide, Iron oxides and hydroxides, Riboflavin, 
Polyethyelene glycol, Polyvinylpyrrolidone, Miglyol 

(Medium chain triglycerides of saturated fatty 
acids)

Polski Lek S.A. Polşa 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cewitan Vitamin C 200 mq (tablet, 
№625 - Seriya nömrəsi: 103032Q2; İstehsal tarixi: 03.03.2021; Son 

istifadə tarixi: 03.03.2023) adlı məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Collagen Hokkaido daxilə qəbul üçün məhlul 500 qr Salmon collagen peptide- 60 g; Citric acid- 5 g;Stevia- 0,05 g; Water-434, 95 
g. ayrıca göstərilməyib Yonadakeitei Co. LTD Yaponiya 04.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen Hokkaido(daxilə qəbul üçün 
məhlul, 500 qr) adlı  məhsul  kollagen maddəsinin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Composor 24 Uva-ursi complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Fluid extract of Heather (Calluna vulgaris L. flowering tops) - 1107 mg, Fluid 
extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi Sprengel. leaves) - 1041 mg, 
Fluid extract of Birch (Betula Alba L. leaves) - 954 mg, Essential oil of pine 

(Pinus sylvestris L. leaves) - 8.41 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 Uva-ursi complex (daxilə 
qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

D3 FoodVit Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3 FoodVit (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.

Damotu Forte Evalar Tablet 2 x 20
Extractum Leonurus cardiaca herb, Extractum Leonurus  quinquelobatus herb 

- 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Magnesium 
aspartate - 250 mg

Maltodextrin, Starch, Calcium stearate, 
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide colloidal, 
Microcrystalline cellulose, Polyethylene glycol, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Titanium dioxide, 
Talc

Evalar QSC Rusiya 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu Forte Evalar (tablet № 

40)(Seriya:0390357,İstehsal tarixi:14.07.2021, Son istifadə 
tarixi:14.07.2024) 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.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə göstərilən qeydə ("Əks 

göstərişlər" bəndində "hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısı qeyd edilsin) 
əməl edilməmişdir

Dekardin Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3(Cholecalciferol)- 166, 67 IU/4,17 mcg Alpha tokopherol, Sunflower Seed Oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekardin (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı  məhsul D3 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Delayf Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Sucralose, Xanthan Gum, Stevia, Purified Water, 

Orange Aroma

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə 
əsasən Delayf (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) (Seriya nömrəsi: 

S02 , istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2024) 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.

Depofer Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml Iron (as Iron Fumarate 60.8 mg) - 20 mg, Folic Acid - 800 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 8 mcg

Glycerol, Sugar, Xanthan Gum, Citric acid, 
Sodium Saccharine, Tutti-frutti flavor, Deionized 

water
Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depofer (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə 

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

Depovit Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml/25 drop) Olive oil
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 12.10.2021 Müsbət

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

Derdevice Enzym məhlul 5 l

Protease-30g, Amylase-5g, Lipase-5g, Mono ethylene glycol-200g, Mono 
propylene glycol-40g, Exocel 118-20g, Didesyl Dimethyl Ammonium Chloride 

80%-10g, (DDAC) Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid 40%-7g, (EDTA) 
Deionized water-726g

Ayrı geyd edilməyib Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti Türkiyə 05.10.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Derdevice Enzym, 5L məhlul”, adlı məhsul 
tibbi alətlərin 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

Devive Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Cholecalciferol - 0.05 g (50.000 IU), (111.1 IU Vitamin D3 per drop) Flax seed oil, D-alpha tocopherol Havan İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

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

D-Force Tablet 2 x 15 Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 05.10.2021 Müsbət


       “Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən 01.09.2021-ci il tarixli məktuba 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış 
Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan D-Force (tablet, №30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, kapsulun 

orta çəkisi 0.57881 q (0.585 -- 0.715 q), vitamin D3 - 1839.37 BV/tab və 
ya 183.93 % (80 -- 120.0 %) aşkar olunmuşdur ki, normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə uyğun gəlmir.
   Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Diglot Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

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

Disemol Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 

mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 160 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamine) - 2 mcg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol 
acetate) - 110 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerol, Linseed 
oil, Tutti-frutti flavor, Citric acid, Xantan gum, 
Tween 80, Sodium benzoate, Deionized water

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

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

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Doctor Plus Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract - 1.5 ml, Plantago major leaf liquid 
extract - 1.5 ml, Althaea officinalis flower liquid extract - 0.4 ml, Foeniculum 
vulgare fruit liquid extract - 0.6 ml, Origanum vulgare herb liquid extract - 1 

ml

Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 06.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Plus (şərbət, 100 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.

Doctor Qorlo Sorma Pastil 3 x 12
Honey-propolis-lemon pastil: Bee gum(Propolis)- 15 mg; Mint- menthol 

pastil:Mit oil- 7 mg; Orange- Vitamin C pastil: Vitamin C (Ascorbic  acid)- 60 
mg.                                                           

Honey-propolis-lemon pastil:Sorbitol, Menthol 
flavour, Magnesium stearate,Lemon Flavour, 

Honey flavour, Tartrazine, Sucralose;
Mint- menthol pastil:Sorbitol, Menthol flavour, 
Magnesium stearate, Mint Flavour, Colorant 

Green S, Sucralose;
Orange- Vitamin C pastil: Sorbitol, Menthol 

flavour, Magnesium stearate, Orange Flavour, 
Sunset Yellow FCF, Sucralose.

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Doctor Qorlo (sorma pastil, № 
12+12+12) adlı  məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran və immun sistemini möhkəmləndirmək 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.

Dr. Vitt Multivitamin Lollipop 1

Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 80 mg, Niacin (as nicotinic acid amide) – 16 
mg, Vitamin E (as D-alpha tocopheryl) – 12 mg, Pantothenic acid (as D- 

calcium pantothenate) – 6 mg, Vitamin B6 (as Prydoxine hydrochloride) – 1.4 
mg, Folic acid – 200 mcg, Biotin - 50 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 
– 2.5 mcg, Riboflavin – 1.4 mg, Thiamin (as Thiamine monohydrate)  – 1.1 

mg

Sugar, Glucose syrup,  Citric acid, Flavours, 
Anthocyanins, Carotenes Polski Lek S.A. Polşa 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Vitt Multivitamin (lollipop №100) 
(Seriya nömrəsi: 23 07 2021 A; İstehsal tarixi: 23.07.2021; Son istifadə 
tarixi: 23.01.2023) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: yararlıq müddətində texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi 

və rəy rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Drog məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 133.33 IU (Vitamin D3 1 Mio Liquid - 50 mg (50000 IU)

Citric acid, Deionized water, Sodium benzoate, 
Liquid Banana flavour, Potassium sorbate, 

Glycerin, Sugar, Polyoxyl 40 hydrogenated castor 
oil

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Drog (məhlul 15 ml) adlı məhsul 

vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Duovit Men / Duovit kişilər üçün Tablet 1

Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 
1.7 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin 
E - 30 mg, Niacin - 20 mg, Pantothenic acid - 6.4 mg, Folic acid - 200 mcg, 
Biotin - 30 mcg, Zinc - 15 mg, Iron - 10 mg, Copper - 2 mg, Iodine - 150 

mcg,  Magnesium - 100 mg, Manganese - 3.5 mg

Microcrystalline cellulose, Cellactose, Calcium 
carbonate 90 S, Magnesium stearate, 

Polyvinylpolypyrrolidone, Stearic acid, Opadry 
White, Colour Blue 

KRKA d.d. Sloveniya 30.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duovit Men / Duovit kişilər üçün 
(tablet №30) adlı məhsul kişilər üçün vitamin və mineralların əlavə 

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

Eduser Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 48.000 IU Natural gelatin, Cornstarch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eduser (kapsul, № 30) adlı məhsul 
serratiopeptidaza fermentinin çatışmazlığı zamanı köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan BMFQƏ 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

Elasty F plus inyeksiya üçün gel 1 ml
Hyaluronic acid (Sodium salt) 24mg/g, Sodium chloride 8 mg/g, Sodium 

phosphate monobasic dihydrate 1mg/g, Sodium phosphate dibasic dihydrate 
1mg/g, Lidocaine hydrochloride 3mg/g, Water Q.S. 

Ayrı geyd edilməyib DongBang Medical Co., Ltd Cənubi Koreya 22.09.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Elasty F plus, inyeksiya üçün gel, 1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №2” adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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



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

Elflor Baby toz 5 q

Lactobacillus Casei – 0.5x10⁹, Lactobacillus acidophilus – 1.5x10⁹, 
Bifidobacterium bifidum - 1.5x10⁹, Bifidobacterium breve – 1x10⁹ billion, 
Streptococcus Thermophillus - 0.5x10⁹, Fructooligosaccharides - 80 mg, 

Saccharamyces Boulardii – 2.9x10⁹

Maltodextrin, Banana flavor, Magnesium stearate, 
Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elflor Baby (toz, saşedə №10) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil. 

Elminop Şərbət 150 ml

Gamma-Aminobutyric Acid - 150 mg, Glycine - 60 mg, Pyridoxine 
Hydrochloride - 2 mg (equiv. to 1,64 mg Vitamin B6), Magnesium hydroxide - 

206 mg (equiv. to 85,86 mg magnesium), Inositol - 40.5 mg

Xanthan gum, Sucralose, Citric acid, Glycerine, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Orange 

flavour, Deionized water


AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elminop (şərbət 150 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.

Endostabil Kapsul 1 Inositol - 1000 mg, Folic acid - 200 mcg Magnesium stearate, Aerosil Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Endostabil (kapsul №60) adlı məhsul 
qadınlarda hormonal balansı 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.

Epam 11 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Folia Cassiae - 510 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 mg, Rhizomata 
Bergeniae crassifoliae - 60 mg, Folia Urticae dioicae - 60 mg, Styli cum 

stigmatis maidis - 60 mg, Folia Menthae piperitae - 60 mg, Radices Taraxaci 
officinalis - 60 mg, Folia Plantaginis majoris - 60 mg, Glycyrrhiza glabra L. 
rhizomata et radices - 60 mg, Herba Achilleaea millefolii - 60 mg, Folium 

Salviae officinalis - 60 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 11 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 

ml) adlı məhsul həzm sisteminin funksiyasını 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.

Epiflor Baby Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 10 ml AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 22.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

   Fiziki şəxs Bayramova Dilarə Mehti qızının 15.09.2021 il tarixli   
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Epifor baby (daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 10 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 
3.83göstəricisi təqdim olunan normativ sənədlərə(7.0 -- 10.3) 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 

məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Essential Botanics and Lingonberry Kapsul 2 x 15

Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves dry extract-178 mg(contains 
hydroquinone 8, 9 mg); Lingonberry(Vaccinium vitis-idae) leaves powder-121 

mg;Cranberry (Vaccinium oxycoccus) fruits powder -89 mg; Horse 
radish(Armoracia rusticana) root dry extract-12 mg.

gelatin( capsula shell) Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Botanics and 

Lingonberry(kapsul,№ 30) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 07 , istehsal 
tarixi: 18.06.2021, son istifadə tarixi: 18.06.2023)  sidik-ifrazat sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Essential Botanics Ginkgo and Baikal 
Scullcap Kapsul 2 x 15

Baikal skullcap(Scutellaria baicalensis) root  dry extract( including baicalein10 
%-9,6 mg)-96 mg; Ascorbic acid-96 mg( including vit. C 95 mg);Ginkgo biloba 
leaves extract- 86 mg(including flavonol glucosides 21 mg);Ascorbyl palmitate-
72 mg(including vit.C  29 mg); Asiatic pennywort (Centella asiatica) herb dry 
extract- 38 mg;DL-alpha-tocoferyl acetate- 38 mg( including active vitamin E 

19 mg); Retinol acetate-4 mg(including vitamin A 0,6 mg).

gelatin(capsula shell) Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Botanics Ginkgo and Baikal 

Scullcap (kapsul,430 mg № 30) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 04 , 
istehsal tarixi: 20.07.2020, son istifadə tarixi: 20.07.2023)   

flavonqlikozidlər və baykalinin mənbəyi; A, E, C vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil

Essential Sorbents İntestinal Defense / 
Essential Sorbents Bağırsaq Fitosorbenti

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 80 q

Common centaury (Centaurium erythraea) herb powder- 22 g, Tanacetum 
parthenium flower powder - 21 g, Guar gum (Cyamopsis tetragonoloba) - 15 

g, Sacred thyme (Thymus serpyllum) herb powder - 12 g, Helianthus 
tuberosus root powder - 10 g, Apple (Malus domestica) fruit powder (pectin 
concentrate) - 10 g, Plantain (Plantago major) seed shells - 7 g, Artichoke 

(Cynara scolymus) leaf extract - 2 g, Senna (Cassia acutifolia) fruit extract - 1 
g

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 13.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents İntestinal Defense / 

Essential Sorbents Bağırsaq Fitosorbenti (daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz , 80 q) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Vitamins Beauty Vitals/Gözəllik 
vitaminləri Kapsul 2 x 15

Premix H33802/1 (Vitamin A(retinyl acetate) - 1,2 mg, Vitamin 
D3(cholecalciferol) - 3,2 mcg, Vitamin E (DL-alfa tocopheryl acetate)- 10 mg, 
Vitamin K1(phylloquinone) - 86 mcg, Vitamin B1(thiamine hydrochloride) - 

1,75 mg, Vitamin B2 (riboflavin)- 1,83 mg, Vitamin B6 (pyridoxine 
hydrochloride)- 2,25 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin)- 0,004 mg, Vitamin C 

(Lascorbic acid)- 127 mg, Vitamin PP (Nicotinamide)- 17,9 mg, Folic acid - 
272 mcg,Vitamin B5( Panthotenic acid )- 6,3 mg, Biotin - 140 mcg, Taurine- 

216,7 mg(including active taurine 213,5 mg), Coenzym Q10 - 20 mg( 
including active coenzyme Q10 19,6mg) ,DL-alfa tocopheryl acetate-10 mg( 

including  Vitamin E 5 mg), Complex with Vitamin D3 -3 mg (including 
Vitamin D3  7,5 mcg), Folic acid -0,3 mg(including active Folic acid  300 mcg).

gelatin(capsula shell) Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins Beauty 

Vitals/Gözəllik vitaminlər(kapsul, 550 mg № 30) adlı   məhsul (Seriya 
nömrəsi:13 , istehsal tarixi:22.06.2021 , son istifadə tarixi: 22.06.2023)   

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

verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 
hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 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

Essential Vitamins with Calcium/ 
Kalsiumlu vitaminlər Kapsul 4 x 15

Calcium (as calcium carbonate 420,09 mg) - 164,7 mg; Premix H33802/1 
(Vitamin A   - 0,44 mg, Vitamin D3 - 1,0 mcg, Vitamin E - 3,7 mg, Vitamin K1 
- 31,6 mcg, Vitamin B1 - 0,64 mg, Vitamin B2 - 0,67 mg, Vitamin B6 - 0,825 
mg, Vitamin B12 - 1,415 mcg, Vitamin C - 46,6 mg, Nicotinamide- 6,55 mg, 

Folic acid - 100 mcg, Vitamin B5 - 2,3 mg, Biotin - 53 mcg) - 110 mg, DL-alfa-
tocopheryl acetate- 9, 9 mg( including Vitamin E 4,95 mg), L-ascorbic Acid- 6, 

6 mg( including Vitamin C 6,5 mg),Complex with  Vitamin D3-1,65 
mg(including  Vitamin D3 - 4mcg), Vitamin A acetate powder- 1,1 

mg(including Vitamin A  - 0,17 mg), pyridoxine hydrochloride(  - 0,275 mg, 
(including Vitamin B6  0,275 mg),Complex with Vitamin B12 0,1 % -0,275 

mg( including Vitamin B12  0,285 mcg), Folic acid  0,11 mg(including  active 
Folic acid - 106,5 mcg)

gelatin(capsula shell) Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins with Calcium/ 

Kalsiumlu vitaminlər(kapsul,550 mg № 60) adlı   məhsul(Seriya nömrəsi: 
09 , istehsal tarixi:01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2023)    

vitaminlər və kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Facecare İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua >75% - <100%, Dimethylaminoethanol Tartrate >1% - <5%, Ascorbic 
Acid >1% - <5%, Sodium Hydroxide >0.1% - <1%, Sodium Hyaluronate 
>0.1% - <1%, Glycerin >0.1% - <1%, Mannitol >0.1% - <1%, Acetyl 

Octapeptide-3 <0.1%, Pentapeptide-18 <0.1%, Methylsilanol Mannuronate 
<0.1%, Magnesium sulfate <0.1%, Caprylyl Glycol <0.1%, Zinc Chloride 

<0.1%, Cobalt gluconate <0.1%,  Ethylhexylglycerin <0.1%, Phenoxyethanol 
<0.1

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 29.09.2021 Müsbət

            Ekspertizaya təqdim olunmuş “Facecare, inyeksiya üçün məhlul, 
10 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün istifadəsi 

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

Famben Şərbət 150 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 200 IU, Vitamin B8 - 100 mg

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

benzoate, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

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

Farinsan Pastil 3 x 12
Honey-propolis-lemon pastil: Bee gum (Propolis) - 15 mg; Mint-menthol 

pastil: Mint oil - 7 mg; Orange-Vitamin C pastil: Vitamin C (Ascorbic  acid) - 
60 mg

Honey-propolis-lemon pastil: Sorbitol, Menthol 
flavour, Magnesium stearate, Lemon Flavour, 

Honey flavour, Tartrazine, Sucralose;
Mint-menthol pastil: Sorbitol, Menthol flavour, 
Magnesium stearate, Mint Flavour, Colorant 

Green S, Sucralose;
Orange-Vitamin C pastil: Sorbitol, Menthol 

flavour, Magnesium stearate, Orange Flavour, 
Sunset Yellow FCF, Sucralose

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farinsan (sorma pastil, № 12+12+12) 

adlı  məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran və 
immun sistemini möhkəmləndirmək 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.

Fenolakt toz 1
Bifidobacterium infantis – 8.34 x 10⁸, Saccharomyces boulardii – 3.75 x 10⁹, 
Lactobacillus rhamnosus - 8.23 x 10⁸, Lactobacillus acidophilus - 8.36 x 10⁸,  

Lactobacillus casei - 8.26 x 10⁸, inulin - 120 mg
Maltodextrin, Banana flavor, İsomalt, Sucralose İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fenolakt (toz, saşedə №15) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

deyil. 
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun

Feroks Kapsul 1

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

powder - 50 mg

Maltodextrin, Gealtine
Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 

Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feroks (saşedə kapsul, №10) adlı 
məhsul orqanizmdə metabolik prossesləri 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. 

Ferractin Kapsul - 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 14.10.2021 Müsbət

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

Ferrosan Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 27.10.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Lifeactivepharm MMC” tərəfindən 15.09.2021-ci il tarixli məktuba cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “CosmoActive İlaç A.Ş.” şirkətinin istehsalı 
olan Ferrosan (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 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 C -- 1.31 

mq/2ml (HPLC) bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə (45.0 -- 55.0 
mq/2 ml) uyğun gəlmir.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti  baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Fertina toz 3 q № 30 Inositol - 1000 mg,  Folic acid - 100 mcg Maltodextrin, Vanilla flavour, Sucralose, Silicon 
dioxide

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. 
S.p.A İtaliya 04.10.2021 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: D10682 , istehsal tarixi:01.11.2020 , son istifadə 
tarixi:01.11.2022 )    inositol və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:sonuncu dəfə rəy verdiyimizdə də qeyd olunan nöqsan yenidən 
təkrarlanmışdır. Belə ki, təqdim olunan qablaşmanın üzərində 

Azərbaycan dilində yazılar mövcud deyildir.

Fertoprostin Vaginal-rektal şam 2 x 5
Lactoferrin - 30mg, Glycerophosphoinositol (GPI Lysine 2%) - 40mg, 

Hyaluronic acid - 20mg, Anhydrous colloidal silica (Aerosil 200) - 8mg, Hard 
fat (Massa Eutectol) - 1902mg

Ayrı geyd edilməyib Fulton Medicinali S.P.A İtaliya 20.10.2021 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş "Fertoprostin, vaginal-rektal şam, 
№10", sidik-cinsiyyət sisteminin iltihabi xəstəliklərində və anorektal 

xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi 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

Fertoprostin Kapsul 5x4 Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 10 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, 
Zinc (as Zinc oxide) – 7.5 mg, Lactoferrin - 75 mg

Rice flour, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatine, Water, Titanium dioxide SIA "Primea" Latviya 08.10.2021 Müsbət

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

immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



Fikanol Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml
Gamma-Aminobutyric Acid - 25 mg, Glycine - 20 mg, Pyridoxine HCl - 0.486 

mg (equiv. to 0.4 mg Vitamin B6), Calcium-D-Pantothenate - 0.761 mg 
(equiv. to 0.7 mg Vitamin B5), Inositol - 50 mg

Sucralose, Glycerine, Potassium sorbate, Orange 
flavour, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

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

Fitolaks Çeynəmə tablet 1 x 20

Extract folium Cassia acutifolia, Cassia senna, Cassia angustifolia (the content 
of anthracene derivatives in terms of chrysophanic acid) - 105 mg, Powder 
fructus (Prunus armeniaca) - 170 mg, Extract folium (Plantago lanceolate, 

Plantago major, Plantago media ) - 7.5 mg, Extract fructus Aneth graveolens - 
0.1 mg

Fructose, Croscarmellose sodium, Silicon dioxide 
colloidal, Calcium stearate or Magnesium 

stearate, Natural flavor Strawberry, 
Microcrystalline cellulose

Evalar QSC Rusiya 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitolaks (çeynəmə tablet, №20) 
(Seriya: 0104348, İstehsal tarixi:05.07.2021, Son istifadə tarixi: 
05.07.2024) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Forever Aloe Berry Nectar daxilə qəbul üçün gel 1000 ml Stabilized Aloe vera gel - 90.3027 %, Natural Cranberry and apple juice 
concentrates 1.77%, Ascorbic acid 0.16%, Tocopherol 0.004%

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

Citric acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan gum

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 22.10.2021 Müsbət

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

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

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

deyil

Forever Argi+ toz 1(10q)x30

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

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

vinifera L.) - 43 mg, Pomegranate Extract (Punica granatum L.) - 8.9 mg, Red 
Grape Extract (Vitis vinifera L.) - 8.9 mg,, Black Currant Juice Powder (Ribes 
nigrum L.) - 8.9 mg, Elderberry Juice Powder (Sambucus nigra L.) - 8.86 mg, 

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

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

Citric Acid Acid, Maltodextrin, Natural Mixed Berry 
Flavor, Silicon Dioxide, Xylitol, D-Ribose,  
Sucralose, Monopotassium Phosphate 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Argi+ (1 paketin(300 qr) 
içərisində:toz,paket(10 qr № 30) adlı   məhsul  (Seriya nömrəsi: 

200521A , istehsal tarixi: 20.05.2021, son istifadə tarixi: 20.05.2023)    
immuniteti möhkəmləndirmək üçüni tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Forever Argi+ toz  1(10qr)x30

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

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

vinifera L.) - 43 mg, Pomegranate Extract (Punica granatum L.) - 8.9 mg, Red 
Grape Extract (Vitis vinifera L.) - 8.9 mg,, Black Currant Juice Powder (Ribes 
nigrum L.) - 8.9 mg, Elderberry Juice Powder (Sambucus nigra L.) - 8.86 mg, 

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

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

Citric Acid Acid, Maltodextrin, Natural Mixed Berry 
Flavor, Silicon Dioxide, Xylitol, D-Ribose,  
Sucralose, Monopotassium Phosphate 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Argi+ (1 paketin(300 qr) 
içərisində:toz,paket(10 qr № 30) adlı   məhsul  (Seriya nömrəsi: 

270221A , istehsal tarixi: 27.02.2021, son istifadə tarixi: 27.02.2023)    
immuniteti möhkəmləndirmək üçüni tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd:Ərizəçinin 15.10.2021- ci il tarixli müraciətinə əsasən məhsulun  
istehsalçənın adı və ünvanında texniki səhv olduğu üçün  rəy (nömrəsi 

və tarixi  saxlanılmaq şərti ilə)  dəyişdirilir.

Forever Freedom (Orange flavored Aloe 
Vera Juise  /  Portağal ətirli Aloe Vera 

şirəsi)
məhlul 1000 ml

Stabilized Aloe Vera Gel - 220.7374 g, Glucosamine Sulfate - 3.1050 g, 
Chondroitin Sulfate - 2.9063 g, Methyl Sulfonyl Methane - 1.4904 g, Ascorbic 

Acid - 0.5216 g, Tocopherol - 0.0099 g

Sorbitol, Təbii Portağal şirəsi ekstraktı, Fruktoza, 
Portağal Aromatizatoru, Limon Turşusu, Kalium 

Sorbat, Natrium Benzoat 
Aloe Vera of America, Inc ABŞ 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored 

Aloe Vera Juise  /  Portağal ətirli Aloe Vera şirəsi) (məhlul,1000 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi:  090920, istehsal tarixi: 09.09.2020, son 

istifadə tarixi: 09.09.2024)  orqanizmi 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.
Ərizəçinin 05.10.2021 il tarixli müraciətinə əsasən istehsal və son 

istifadə tarixində texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 
dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.



Forever Lite Ultra Vanilla toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 140 mg, Calcium 75 mg), 
Dicalcium Phosphate - 860 mg (Calcium 200 mg, Phosphorus 152 mg), 
Disodium Phosphate - 50 mg (Phosphorus 8 mg), Ascorbic acid - 39 mg 

(Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11 mg), 
Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12.6518 mg (Vitamin 

B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 12.6316 mg (Vitamin A 632 mcg), Zinc 
oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 
mg), Potassium iodide - 5.25 mg (Iodine 52 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg 
(Vitamin D3 3 mcg), Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), 
Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 0.6 mg), Riboflavin - 0.35 mg 
(Vitamin B2 0.26 mg), Chromium chloride - 0.3138 mg (Chromium 60 mcg), 

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

Fructose, Fructooligosaccharides, Natural Vanilla 
Flavor, Guar Gum, Protease Blend (Aminotein), 

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

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Vanilla (toz, 375 qr) 

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

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

vasitəsi deyil.



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

Friska forte Tablet 1 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 29.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Bayramova Dilarə Mehti qızı” 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 Friska forte (tablet, 

№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
Vitamin D3 – 27 mkq/tablet(12.5 mkq/tablet) 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. 

Fulor Boğaz üçün sprey 30 ml Sea buckthorn(Hippophae rhamnoides) fruit extract- 0,14 ml; Peanut(Arachis 
hypogaea) seed extract-0,1 ml; Propolis extract-0,1 ml

Aqua, Sodium chloride, Sodium Dihidrogen 
Phosphate Dihydrate(E-339); Sodium Hidrogen 
Phosphate Dodecahydrate(E-339); Citric acid(E-

330); Potassium sorbate(E-202); Sodium 
Benzoate(E-211).

Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fulor(boğaz üçün sprey, 30 ml) adlı  

məhsul(Seriya nömrəsi: ,FLR001 istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə 
tarixi: 01.07.2023)    yuxarı tənəffüs yollarının 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.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilməmişdir, istehsalçının təqdim 
etdiyi tərkib haqqında sənədə  uyğun olaraq(baxmayaraq ki, sonuncu 

dəfə verdiyimiz rəydə bu qeyd möcud idi, kənarlaşdırıkmayıb!)Bu 
məlumat təqdim olunan qablaşma etiket ilə istifadə üzrə təlimatda 

fərqlidir( fərq dozalanmayada aiddir!);
2)Azərbaycan dilində adlar düzgün təqdim olunmamışdır(baxmayaraq ki, 
sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə bu qeyd möcud idi, kənarlaşdırıkmayıb!);

3)Təqdim olunan istifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji xüsusiyyətləri 
"yazısı  da BFMQƏ-lərə uyğun deyildir.

Furosed Tablet / Kapsul 15 kapsul+15 tablet

1 capsula contain:Passiflora incarnata aerial part extract- 55 mg; Valeriana 
officinalis root extract-37, 5 mg; Rutin- 5 mg;1 tablet contain:Leonurus 

cardiaca aerial part dry extract- 45 mg; Hypericum perforatum aerial part dry 
extract- 40 mg; Mentha piperita leaf dry extract- 20 mg; Rutin- 8 mg; 

Pyridoxine HCl (equiv to 1,64 mg Vitamin B6)-2 mg;Thiamine HCl (equiv to 
1,19 mg Vitamin B1)-1,5 mg.

capsule:maltodextrin, magnesium 
stearate,capsula shell(red iron oxide, titanium 

dioxide, gelatin);
tablet:microcrystalline cellulose, 

polyvinylpyrrolidone, magnesium stearate, silicon 
dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 30.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FUROSED ( kapsul №15 + tablet № 

15 ) adlı  məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda inqredientlərin adları Azərbaycan dilinə 

düzgün tərcümə olunsun

Gamalon plus Tablet 2 x 10 Gaba – 75 mg, Glycine – 37 mg, Glutamine – 25 mg, Magnesium hydroxide – 
25 mg, Vitamin B6 – 250 mcg

PVP, Magnesium Stearate, Lactose Monohydrate, 
Microcrystalline Cellulose, Croccalallelose Sodium, 

Silicon Dioxide, Hydroxypropil Methylcellulose, 
Coating Material.

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Gamalon plus tablet № 20 adlı məhsul  MSS 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Gamalon plus Şərbət 100 ml
GABA (Gamma Aminobutyric Acid) - 75 mg, Glycine - 37 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 2.43 mg, Glutamine - 25 mg, Magnesium 
sulfate monohydrate (Magnesium - 25 mg) - 142.05 mg 

Deionized water, Sugar, Glycerin, Lemon flavor, 
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Sucralose
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamalon plus (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Gematogen Vitamin C ilə plitka 40 q Albumin hemoglobin - 1.12 g, Ascorbic acid - 0.096 g Sugar, Whole condensed milk, Starch syrup, 
Natural flavoring Vanilla Sibirskoe Zdorovya 2000 MMC Rusiya 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gematogen Vitamin C ilə (plitka, 40 q) 
(Seriya nömrəsi: 040821 , istehsal tarixi: 04.08.2021, son istifadə tarixi: 

04.08.2022) adlı məhsul Dəmir və 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.

Glisgam B Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml
Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 50 mg, Glycine - 40 mg, Vitamin B5 (as 

Calcium Pantothenate) – 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)  – 2 
mg, Vitamin B8 (inositol) – 30 mg

Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-fructose, 
Xanthan gum, Purified water Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glisgam B  (məhlul 50 ml) adlı məhsul 

MSS-in 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.

Grenforte Kapsul 2 x 15

D-mannose-300 mg;American cranberry fruit dry extract(Vaccinium 
macrocarpon)(equiv. min.12 mg (30%) proanthocyanidins type A)- 40 mg; 

Bearberry leaves dry extract(Arctostaphylos uva-ursi)(equiv. min.18 mg(20%) 
arbutin)- 90 mg; Ascorbic Acid(equiv.to 37 mg Vitamin C)-37 mg; 

Orthosiphon leaves dry extract(Ortosiphon stamineus)- 37 mg; Potassium 
citrate(equiv. to 38 mg elemental potassium)-100 mg.

Maltodextrin, capsule shell: gelatin, titanium 
dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 07.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GRENFORTE(kapsul  N 30) məhsul 
sidik-ifrazat 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.

Grenofa Kapsul 2 x 15
Soya isoflavones - 62.115 mg, Sage (Salvia officinalis) leaf extract - 31.022 

mg, Beta carotene (10%) - 30 mg, Cholecalciferol (eq.to 600 IU/15 mcg 
vitamin D3) - 6 mg

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

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

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

hormonal balansı 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.



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

Haircare İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua >75% - <100%, Panthenol >1% - <5%, Mannitol >1% - < 5%, 
Propylene Glycol >0.1% - <1%, Methylsilanol Mannuronate <0.1%, Ginkgo 

Biloba Leaf Extract <0.1%, Centella Asiatics Extract <0.1%, Sodium 
hyaluronate <0.1%,  Phenoxyethanol <0.1%, Carboxyethyl aminobutyric acid 
<0.1%, Glycerin <0.1%, Propanediol <0.1%, Disodium EDTA <0.1%, Glycine 

soja (soybean) oil <0.1%, Sodium Oleate <0.1%, Hydrogenated lecithin 
<0.1%, Niacinamide <0.1%, Biotin <0.1%,Troxerutin <0.1%, Riboflavin 

<0.1%, Sorbic Acid <0.1%, Octapeptide-2 <0.1%

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 29.09.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Haircare, inyeksiya üçün məhlul, 10 
ml” adlı məhsul kosmetologiyada baş dərisinə qulluq üçün istifadəsi 

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

Helsical Ca Tablet 2 x 15
Calcium carbonate – 500 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 2.5 mcg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide) – 150 mg, Zinc (as Zinc sulphate 
monohydrate) – 5 mg, Vitamin K1 – 40 mcg

Microcyristalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.10.2021 Müsbət

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

dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Hepalong forte Kapsul 1

Phospholipids  (from Soybean (Glycine max) extract) - 150 mg, Artichoke 
(Cynara scolymus) leaf dry extract - 100 mg, Milk thistle (Silybum marianum) 
seed dry extract - 100 mg, Immortelle (Helichrysum arenarium) flower dry 

extract - 80 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, Corn starch "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 06.10.2021 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin fəaliyətini 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.

Hepastom Şərbət 300 ml
Pancreatin - 200 mg, Bromelain - 120 mg, Papain - 40 mg, Pepsin - 50 mg, 
Betaine-hydrochloride - 50 mg, Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, 

Silybum marianum fruit dry extract - 80 mg

Deionized water, Citric acid, Potassium Sorbate, 
Raspberry flavor, Sodium Benzoate, Sucralose, 

Xanthan gum

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepastom (şərbət, 300 ml) adlı məhsul 

mədə-bağırsaq və qaraciyər problemləri zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 
deyil.

Heraklin Kapsul

L-arginine - 500 mg, İnositol - 30 mg, Ginseng root d.e. (Panax Ginseng) - 50 
mg, Lycopene - 5 mg, Dihydroquertcetin - 20 mg, Vitamin E (as DL-Alpha 
Tocopherol) - 40 mg Zinc (as Zinc Sulfate Monohydrate) - 20 mg, Eastern 

Black Walnut fruit d.e. (Juglans nigra) - 15 mg, Selenium (as sodium selenite) 
- 125 mcg



Sunflower oil, Magnesium stearate, Beeswax, 
Sunflower lecithin, Gelatine, Glycerin, Iron oxide. SIA "Primea" Latviya 21.10.2021 Müsbət

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

kişilərdə 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. 

Hesmin Baby Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 

mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (Retinol acetate) - 266 
mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (D-alpha-tocopherol 

acetate) - 110 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerole/E 422, 
Linseed oil, Tutti-frutti flavor, Citric acid/E 330, 

Xanthan gum/E 412, Tween-80, Sodium 
benzoate/E211, Deionized water

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 12.10.2021 Müsbət

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

Hyaluronic Acid 3% Cube 3 İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Aqua >75% - <100%, Sodium Hyaluronate >1% - <5%, Sodium Chloride 
>0.1%-<1% Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 28.09.2021 Müsbət

                 Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hyaluronic Acid 3% Cube 3, 
inyeksiya üçün məhlul, 5 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə 
qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İmmuno-VAQ Forte Tablet 3 x 10
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, 

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

Sorbitol, Magnesium stearate Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti Türkiyə 21.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno-VAQ Forte (tablet №30) adlı 

məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

İmmunovey Tablet 2 x 15
Beta Glucan - 200 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl-acetate) - 36 mcg, 
Selenium (as sodium Selenite) - 120 mcg, Zinc (Zinc oxide) - 25 mg, Vitamin 

C (Ascorbic acid) - 60 mg

Microcyristalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 04.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunovey (tablet №30) adlı məhsul 
İmmun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

İmubest Kapsul 3 x 10 Colostrum - 450 mg Gelatin, Microcystalline cellulose, Magnesium 
stearate

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

Şti
Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

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

İmunoglukan® P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Active Complex) - 10 mg, L ascorbic acid 
(Vitamin C) - 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H (şərbət, 120 ml) 

adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

İmunol Şərbət 150 ml Echinaceae purpurea extract - 300 mg, 1,3/1,6 Beta Glucan - 50 mg, Propolis 
- 3.5 mg, Vitamin C - 40 mg, Zinc Sulfate Monohydrate - 13.72 mg

Distilled water, İnverted sugar, Honey, Xanthan 
gum, Potassium sorbate, Strawberry flavored Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

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

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdımaq 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.

İnfini Premium Peel BioAgePeel İnyeksiya üçün məhlul 5 ml
AQUA Q.B., MANDELIC ACID 2-6%, PROPYLENE GLVCOL 15-25%, 

TRICHLOROACETIC ACID 18-25%, XANTHAN GUM 0.1-1%, KOJIC ACID 3-
6%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 28.09.2021 Müsbət

               Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Peel 
BioAgePeel, inyeksiya üçün məhlul, 5 ml” adlı məhsul kosmetologiyada 

üz dərisinə qulluq 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

İnolakt toz 15

Bifidobacterium infantis- 150 million, Bifidobacterium breve- 150 
million,Lactobacillus rhamnous- 200 million,Lactobacillus casei- 150 million, 

Lactobacillus acidophilus- 350 million, Fructooligosaccharides-100 
mg,Saccharomyces boulardii- 100 mg, Zinc(as Zinc sulfate)- 2,5 mg.

Maltodextrin, İsomalt, Banan Flavor, Sucralose İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 30.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İNOLAKT(toz,saşe №15) 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: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Kalsit Tablet 1
Calcium (as Tricalcium citrate) - 250 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 7.5 mg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K (as Phylloquinone) - 12.5 
mcg

Microcrystalline cellulose E460(i), 
Polyvinylpyrrolidone E1201, Cross-linked sodium 

carboxymethylcellulose E468, Magnesium 
stearate E470b, Silicon dioxide E551 

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
Ltd.Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

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

kalsium, sink, D və K vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə aid sənədə əsasən) 

göstərilməlidir.

Kanoprevit Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 1200 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1.84 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.6 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) -10 

mcg, Vitamin E ( as DL-alpha tocopheryl acetate) - 7.37 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 100 mg, Folic acid  - 400 mcg, Niasin (as Nicotinic acid) - 18 
mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, İodine (as Potassium iodide) - 
200 mcg, Iron ( as Ferrous fumarate) - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite) 

- 55 mcg, Zinc (as Zinc citrate) - 24 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Silicon dioxide 
(E551), Magnesium stearate (E470 b), Capsule 

(gelatin, titanium dioxide E171, iron oxide E172)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kanoprevit (kapsul №30)  adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi: 155062, istehsal tarixi:01.06.2021 , son istifadə tarixi: 
30.06.2024)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.

K-Booster Aqua Solution İnyeksiya üçün məhlul 3 ml
AQUA- 97.38%, 1,2-HEXANEDIOL - 2%, SODIUM HYALURONATE - 0.5%, 
SODIUM CHLORIDE - 0.068%, CALCIUM CHLORIDE - 0.002%, GLUCOSE - 

0.01% 
Ayrı geyd edilməyib Medicinal Nanomaterial Institute of BIO-

FD&C Co., Ltd. Cənubi Koreya 21.10.2021 Müsbət

           Ekspertizaya təqdim olunmuş “K-Booster Aqua Solution, 
inyeksiya üçün məhlul, 3 ml” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

K-Booster Rejuvenation Solution İnyeksiya üçün məhlul 3 ml
Water - 97.38%, 1,2-HEXANEDIOL - 2%, SODIUM HYALURONATE - 0.5%, 
SODIUM CHLORIDE - 0.068%, CALCIUM CHLORIDE - 0.002%, GLUCOSE - 

0.01% 
Ayrı geyd edilməyib Medicinal Nanomaterial Institute of BIO-

FD&C Co., Ltd. Cənubi Koreya 21.10.2021 Müsbət

            Ekspertizaya təqdim olunmuş “K-Booster Rejuvenation Solution, 
inyeksiya üçün məhlul, 3 ml” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Kidnefrol Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Uva ursi 
(Arctostaphylos uva - ursi) leaf dry extract(4:1)(containing 23 % of 

hydroquinone derivatives calculated on anhydrous arbutin) - 160 mg, 
Solidago virgaurea herb dry extract(containing 1,8 % flavonoidas calculated 

on quercetin)- 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 Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 07.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KİDNEFEROL(kapsul № 30) 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.

Kidsomnum Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract - 0.09 ml, Matricaria recutita flower 
liquid extract - 0.05 ml

Sodium benzoate, Citric acid, Glycerine vegetable 
based, Purified water Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kidsomnum  (məhlul 100 ml)  adlı 
məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdırmaq və köpü aradan qaldırmaq 

məqsədiylə 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. 

Koldisept nanoSİLVER  / Coldisept 
nanoSILVER Sprey məhlul 20 ml

Purified water<90%, Glycerin<5%, Nanocolloid silver solution<5%, Sorbitol 
3%-5%, Sodium benzoate<1%, Potassium dihydrogen phosphate<0.5%, 

Potassium chloride<0.5%, Sodium chloride<0.5%, Calcium chloride 
hexahydrate<0.5%, Magnesium chloride hexahydrate<0.5%, Carrageen 

liquid extract 1%-5%, Peppermint oil<1%, Citric acid<1%

Ayrı geyd edilməyib Arkona Qjeqoja Kalbarçik Stomatoloji 
Farmakologiya Laboratoriyası Polşa 24.09.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Koldisept nanoSİLVER / Coldisept 
nanoSILVER, məhlul, boğaz üçün sprey 20 ml” adlı məhsul bakterial və 

virus infeksiyaları tərəfindən törədilən iltihabların dəstəkləyici 
müalicəsində istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Koldisept nanoSİLVER / Coldisept 
nanoSILVER Sprey məhlul 20 ml

Purified water<90%, Glycerin<5%, Nanocolloid silver solution 5%-10%, 
Sorbitol 3%-5%, Sodium benzoate<1%, Potassium dihydrogen 

phosphate<0.5%, Potassium chloride<0.5%, Sodium chloride<0.5%, 
Calcium chloride hexahydrate<0.5%, Magnesium chloride 

hexahydrate<0.5%, Chondrus ciprus extract 1%-5%, Citric acid<1%

Ayrı geyd edilməyib Arkona Qjeqoja Kalbarçik Stomatoloji 
Farmakologiya Laboratoriyası Polşa 24.09.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Koldisept nanoSİLVER / Coldisept 
nanoSILVER, məhlul, nazal sprey 20 ml” adlı məhsul burun boşluğunun 
selikli qişasında quruluq və qıcıqlanma hissini aradan qaldırmaq üçün və 

xarici mühitin zərərli faktorlarının təsirindən qorumaq məqsədilə 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Kolibad Şərbət 120 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 3,5 ml, Chamomile 
(Chamomilla recutita)  flowers  liquid  extract – 1.5 ml

Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kolibad (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Ksantan kitrəsinin ingilis dilində tərcüməsi "Xanthan gum" kimi 

qeyd edilsin.

KonDiet Green coffee Kapsul 1 Green coffee(Coffea arabica) with 50 % total chlorogenic acids bean extract- 
200 mg; Dolomit- 150 mg capsula shell(gelatin, titanium dioxide) S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 15.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KonDiet Green coffee(kapsul, № 30)  
adlı məhsul çəkini 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.

Konsept Şərbət 150 ml Calcium carbonate – 400 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 400 IU, Zinc 
sulphate – 2 mg

Purified water, Sorbitol, Sodium benzoate, Citric 
acid, Glycerin, Potassium sorbate, Xanthan gum "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Konsept (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

Konsila Şərbət 100 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Sugar, Glycerol, Orange flavour, Citric acid, 
Xanthan gum, Sodium benzoate, Sodium 

saccharine, Purified water
Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 08.10.2021 Müsbət

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

vitamin, mineral və omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası" hissəsində 

həkim tövsiyəsi ilə bağlı ifadələr ləğv olunsun.

Laktoz Şərbət 100 ml Lactulose - 30 ml Sorbitol 70 % Verteks MMC Ukrayna 11.10.2021 Müsbət

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

bağırsaq peristaltikasını 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.

Layfsan Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 5 ml x 2 CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 28.10.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


      “Lifeactivepharm MMC” tərəfindən 15.09.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “CosmoActive İlaç A.Ş.” şirkətinin 
istehsalı olan Layfsan (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 2 x 5 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 -- 2428.9 mkq/5ml (194.3 %) bu da normativ sənədlərdə 
göstərilənlərlə (1125 – 1375 mkq/5ml) uyğun gəlmir.

      Bundan başqa, məhsulun 1 ml-nin neçə damcıdan ibarət olmağı da 
göstərilməyib.

     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.

Lenorma Kapsul 6 x 10 Selenium -110 mcg (as L-selenomethionine 0.2728 mg) Magnesium Stearate,Microcrystalin cellulose, 
Gelatin.

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

Şti
Türkiyə 30.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lenorma (kapsul  №  30) 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.

LespiForte Tablet 5 x 10

Lespedaza juncea root dry  extract - 30 mg, Zea mays silk dry extract - 200 
mg, Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 200 mg, Illicium verum fruit 
dry  extract - 0.1 mg, Magnesium citrate - 30 mg, Echinacea purpurea herb 

dry extract - 100 mg, Ortosiphon stamineus leaf extract -  200 mg

Microcrystalline cellulose, Corn srarch, 
Polyvinylpyrrolidone (PVP), Mgnesium Stearate, 

Silicon dioxide

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lespiforte (tablet №  50) adlı  məhsul 
sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Leston Şərbət 150 ml

Passiflora incarnata herb dry extract - 140 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) 
flower  extract - 140 mg, Lemon balm(Melissa officinalis) leaf dry extract - 

100 mg, Magnesium oxide – 42 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  
– 2 mg

Distilled Water, Glycerin(E 422), Sucralose(E 
955), Orange Flavor, Potassium Sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leston (şərbət,150 ml) adlı məhsul 
MSS fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlmatda tərkib rəyə uyğun olraq 
göstərilsin.

Lite Step Box Tablet / Kapsul 1

 Tablet: Diosmin – 416.7 mg (active diosmin 402 mg), Rutin - 100 mg (active 
rutin 98 mg), Chimpahila umbellata - 32 mg

Capsule: Omega 3 fatty acid Consentrate from РrоnоvаРurе 500:200 ЕЕ 
Marine fish oil  – 610 mg (omega-3 PUFAs, including 536 mg, DHA – 130 mg, 

EPA – 330 mg, Vitamin E – 3.65 mg)

Tablet: Microcrystalline Cellulose, Calcium 
stearate, Nutraficient Coating (polyvinyl alcohol, 

polyethylene glycol, talc)
Gelatin capsule: Gelatin, Glycerin, Purified water, 

Sorbitol, Ethylvanillin

Müasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 15.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lite Step Box (30 paket ( tablet və 

kapsul)) adlı məhsul flavanoidlərin və 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.

Litosit Şərbət 300 ml

Equisetum arvense  herb dry extract - 4737.8 mg, Spergularia rubra herb dry 
extract - 2742.9 mg, Opuntia ficus indica dry extract - 1413 mg, Sideritis 

angustifolia leaf dry extract  - 1413 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry extract 
- 1413 mg, Cynodon dactylon rhizome extract - 1413 mg, Melissa officinalis 

leaf dry extract - 1413 mg

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

benzoate

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litosit (şərbət, 300 ml) adlı məhsul 
sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyətini 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.
Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.

Liverlak Şərbət 100 ml
Origano (Origanum vulgare) herb liquid extract – 13 ml, Calendula (Calendula 

officinalis L.) flowers liquid extract – 3 ml, Rose (Rosa canina) fruit liquid 
extract – 6 ml, Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) flowers liquid extract – 13 ml

Sorbitol, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol, 
Potasssium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 20.10.2021 Müsbət

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

Liverop Kapsul 3 x 10 Silymarin-200 mg, Artichoke(Cynara scolymus)  leaf extract- 40 mg, 
Glutathione-10 mg. Calcium stearate, Lactose; capsula shell: gelatin Verteks MMC Ukrayna 26.10.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Lorefa Kapsul 3 x 10 Iron(II) fumarate – 120 mg (elemental Iron 39.4 mg), Vitamin C (L-ascorbic 
acid), Folic acid – 200 mcg Corn starch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lorefa (kapsul №30) (Seriya nömrəsi: 
LF 00430; İstehsal tarixi: 01.06.2021; Son istifadə tarixi: 01.06.2023) 
adlı məhsul dəmir, fol turşusu və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



Lunasan Kapsul 2 x 15

Passion (Passiflora incarnata) flower dry extract(4:1)-100 mg;Melissa(Melissa 
officinalis)  leaf and flowers dry extract (4:1) - 100 mg; Hops(Humulus 

lupulus) strobile dry extract(4:1)- 100 mg; Griffonia (Griffonia simplicifolia) 
seed dry extract (20% 5 HTP) - 50 mg, Melatonin - 1 mg

Magnesium stearate (fatty acid magnesium salts), 
Inulin(fiber), capsula shell:gelatin Solepharm  Pharmaceuticals Ltd Latviya 06.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lunasanl (kapsul, № 30) adlı məhsul 
MSS fəaliyyətini  və yuxuya gedmə prosesini 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.

Lutein Omega 3 Kapsul 1 x 30

Fish oil (DHA - 200 mg, EPA - 40 mg) - 401 mg, Ascorbic acid - 80 mg, DL - 
alpha - tocopheryl acetate - 12 mg, Zinc oxide - 10 mg, Lutein 20% FloraGlo 

suspension of tagete flowers (Tagetes erecta L.) in safflower oil 10 mg, 
Zeaxanthin 14% FloraGlo suspension of tagete flowers (Tagetes erecta L.) in 

safflower oil 2 mg, Copper oxide - 1 mg

Gelatin, Glycerol, Yellow beewax, Rapersees 
lecithin, Red iron oxide, Black iron oxide Catalent Italy S.p.A. İtaliya 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən LUTEIN OMEGA 3 kapsul № 30 (Seriya nömrəsi: 

E24550; İstehsal tarixi: 01.05.2021; Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı 
məhsul  omeqa-3 yağ turşularının, vitamin, mineral və vitaminəbənzər 

maddələrin 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. 

Magicor Tablet 1 Magnesium (Magnesium lactate dihydrate) - 460 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Magnesium stearate, Polyvinylpyrrolidone, 
Microcrystalline cellulose

DDL Medikal İlaç İthalat ve İhracat Ltd. 
Şti. Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının ünvanı 
(istehsalat ünvanı) düzgün göstərilsin.

Magnidel Tablet 4 x 15 Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 21.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Yusif-Tahir MMC” tərəfindən göndərilmiş 30.08.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Magnidel (tablet, №60) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 511.2 mq   
(620.0 mq±10%  558.0 -- 682.0 mq), Vitamin B6 --4.56 mq/tab.--

91.2% (5.0 mq/tab.  90.0 -- 120.0%)  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 olunmur. 



Magnito Tablet 4 x 15 Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 01.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“ZƏHRA LM MMC” tərəfindən göndərilmiş 30.08.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Magnito (tablet, №60) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun xarici görünüşü və 
ölçüləri ağımtıl rəngli, oval formalı tablet (NS-də --bənövşəyi-qəhvəyi 
rəngli örtüklü, dairəvi formalı, yan kəsiyi ağ rəngli tablet), orta çəkisi 

497.0 mq   (620.0mq±10%  558 – 682 mq), vit.B6 -- 2.7 mq/tab.-- 54%  
(5.0mq/tab.  90 -- 120%) 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

Marin Berry Şərbət 150 ml
Lutein - 10 mg, Total Omega-3 (including: EPA-360 mg, DHA-240 mg) - 700 

mg, Vaccinium myrtillus fruit extract- 100 mg, Vitamin E(as D-alfa Tocopherol 
acetate) - 1 mg, Sodium selenite – 20 mcg

Deonized water, Glycerol, Soy lecithin, Trisodium 
citrate dehydrate, Xanthan gum, Orange flavour, 

Polysorbate-20, Citric acid, Sodium benzoate

Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 
LTD. ŞTİ Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

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

məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək, görmə qabiliyyətini 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

Masgenol Tablet 2 x 15

Soy isoflavones – 50 mg,  Magnesium lactate - 187.5 mg, Melissa officinalis 
leaf extract - 50 mg, Thiamine (as Thiamine mononitrate) - 1.1 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1.4 mg, Ascorbic acid - 50 mg, Selenium 

(as Sodium Selenite) - 55 mcg, Indole-3-carbinol from Brassica oleracea 
var.L. - 200 mg

Microcyristalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Masgenol (tablet№30) adlı məhsul  
qadın sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Mass Up Chocolate Flavour toz 5 kq Maltodextrin - 83 g, Protein - 10 g: Whey Protein Concentrate (from Milk) - 7 
g, Creatine Monohydrate - 2 g, Taurine - 1 g 

Instant coffee, Ammonia caramel, Xanthan gum, 
Sucralose, Acesulfame K Unipro Sp.z.o.o. Polşa 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Up Chocolate Flavour (toz 5 kq) 
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 

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

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

deyil. 



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

Megasim Şərbət 125 ml Fish oil - 750 mg, Omega-3 - 300 mg, EPA - 135 mg, DHA - 90 mg
Deionized water, Sugar, Glycerine, Polysorbate - 

80, Xanthan gum, Orange flavour, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, BHT, Sucralose

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Megasim (şərbət, 125 ml) adlı məhsul 

immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 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.

Melimax Tablet 3 x 10
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, 

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

Sorbitol, Magnesium stearate Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

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

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Melisida Kids Şərbət 150 ml
Melissa officinalis leaf dry extract – 50 mg, Matricaria recutita flower dry 

extract – 50 mg, Mentha piperita leaf dry extract – 30 mg, Lavandula 
angustifolia flower dry extract – 20 mg

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

Sucralose
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melisida Kids (şərbət, 150 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.

Melof Tablet 2 x 15
Magnesium (as Magnesium complex: magnesium oxide, magnesium salts of 

citric acid, magnesium lactate) – 187.5 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) - 0.7 mg, Folic acid (as pteroylmonoglutamic acid) – 200 mcg

Cellulose, Talc, Titanium dioxide, Glycerol, 
Polyethylene glycol, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Polyvinylpyrrolidone
Maspex GMW Sp.z.o.o (Polski Lek S.A.) Polşa 28.10.2021 Müsbət

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

maqnezium, Vitamin B6 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Memorin Kapsul 2 x 15

GABA(Gamma-amino -aminobutyric acid)-150 mg; L-carnitine- 100mg; 
Glutamic  acid- 60 mg;  Magnesium sulfate- 60 mg; Glycine-60 mg; Ginkgo 

biloba leaf dry extract-40 mg; Vitamn B1(Thiamine HCl)-5 mg; Vitamin 
B6(Pyridoxine HCl)- 5 mg; Folic acid- 100 mcg.

Natural gelatin, Cornstarch NUGEN Nutraceutical Pakistan 13.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memorin (kapsul, N 30) adlı məhsul  
MSS, xüsusən beyin 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.

Merlon Forte Şərbət 100 ml
Calcium (as Calcium carbonate-1250 mg) - 500 mg, Magnesium(as 

Magnesium sulphate monohydrate-  855 mg) - 150 mg, Zinc(as Zinc sulfate- 
11mg)- 4 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol )- 400 IU.

Deionized water, Fructose, Xanthan Gum, 
Glycerol, Saccharin, Orange falvor, Sodium 

benzoate.


Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Merlon Forte (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul kalsium, sink, maqnezium mineralların və D vitaminin əlavə 

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

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

Metabolin Forte Şərbət 100 ml
L-carnitine - 10 g, L-lysine - hydrocloride - 5 g, Vitamin B1(as Thiamine 
hydrochloride)-50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 50 mg, 

Vitamin B12(as Cyanocobalamin) - 50 mcg

Water, Potassium sorbate( E 202), Sodium 
benzoate( E 211), Cyclamate( E 952), Lemon 

flavouring
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 19.10.2021 Müsbət

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

məhsul  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.

Metafolin Kapsul 3 x 10 Calcium L-Methylfolate - 400 mcg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 2.5 
mcg

Magnesium stearate / Calcium stearate, Lactose, 
Gelatin Verteks MMC Ukrayna 25.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metafolin (kapsul, №30) adlı məhsul 
B6, B12 vitaminlərinin 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.

MiAmOr Kapsul 3 x 10

Phospholipids from soybeans – 100 mg, L-ornithine L-aspartate - 100 mg, 
Milk thistle seed extract (min. 70% silymarin) (Silybum marianum) – 85.71 

mg, S-adenosyl L-methionine - 60 mg, Alpha lipoic acid - 50 mg, L-arginine - 
40 mg, L-glutamine - 40 mg, Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 25 
mg, L-cysteine hydrochloride - 21.5 mg, Dandelion root extract (Taraxacum 

officinale) - 20 mg

Magnesium stearate (magnesium salts of fatty 
acids), Titanium dioxide, Azorubine, Quinoline 

Yellow, Ponceau 4R, cochineal red
Biofaktor Sp.zo.o Polşa 04.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MiAmOr (kapsul № 30) (Seriya 

nömrəsi: 00207210; İstehsal tarixi: 01.07.2021; Son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı məhsul  qaraciyətin 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  

Mielonoks Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 50 ml Uridine (as Uridine-5-monophosphate) – 25 mg, Cytidin (as Cytidin-5-
monophosphate) – 25 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 150 mcg

Water, Blackberry flavour,  Xanthan gum, Citric 
acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

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



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

Naturalis Max Şərbət 150 ml Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 28.10.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

        “Makromed MMC” tərəfindən 22.09.2021-ci il tarixli məktuba cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti.” 
şirkətinin istehsalı olan Naturalis Max (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, məhlulun xarici 
görünüşü narıncı rəngli, qeyri-şəffaf, xarakterik qoxulu, özlü maye (NS-ə 

əsasən ağ rəngli), ph-ı 3.42  (maks 1.0), sıxlığı 1.1830 q/ml  (1.00 -- 
1.020 q/ml), tərkibində vit.C -- 10.56 mq/5ml (42.24%) (85.0 -- 

115.0%) təyin olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 
uyğun gəlmir. 

      Bundan başqa, məhsulun sənədlərində də, bəzi çatışmazlıqlar vardır. 
Bitki mənşəli inqredientlərin məhsula daxilolma formaları (quru ekstrakt, 
duru ekstrakt və s.) göstərilməyib, bir məlumatda bağayarpağı bitkisinin 

xammal kimi yarpağı verilsə də, digərində otu göstərilib. Həmçinin, 
məhsula dair bütün sənədlərdə çoxlu hərf səhvləri var, maddələrin adları 

düzgün yazılmayıb.
      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.



Natureks Tablet 3 x 10
Vaccinium myrtillus fruit dry extrcat - 300 mg, Equisetum arvense herb dry 

extract - 100 mg, Urtica dioica root dry extract - 100 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf dry extract - 150 mg, Zea mays silk extract - 150 mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone K 30, Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natureks (tablet, №30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

N-Bifol Kapsul 3x10

Iron (III) polymaltose complex (equivalent to 40 mq elemental iron)) - 148 
mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, 

Vitamin В12 (as Cyanocobalamin) – 4 mcg, Vitamin В6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Monostarch phosphate, Hydroxypropyl 
Methylcellulose Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən N-Bifol (kapsul №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.

Nedron Şərbət 150 ml

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

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

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

Potassium sorbate, Deionized water

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

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nedron (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

Nefrosol Tablet 2 x 15

Vaccinium oxycoccus fruit extract - 120 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
extract - 100 mg, Orthosiphon stamineus leaf extract - 80 mg, Zea mays silk 
extract - 50 mg, Magnesium citrate - 35 mg, Mentha piperita leaf extract - 80 

mg, Pinus pinaster bark extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefrosol (tablet №30) adlı məhsul  
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Neovel Tablet 3 x 10 L-methylfolate (As calcium salt) - 400 mcg Magnseium stearate, Sorbitol Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 13.10.2021 Müsbət

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

turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Nerotek Tablet 1 AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 29.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

      Fiziki şəxs Bayramova Dilarə Mehti qızı tərəfindən 01.09.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Nerotek (tablet, №30) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, tabletin orta çəkisi 0.7611 q (0.9 -- 1.1 q) və 
tərkibindəki Piridoksin hidroxlorid 0.9 mg/tab və ya 69.23 % aşkar 

olunmuşdur ki, bu göstəricilər də normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 
uyğun gəlmir.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti  baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Nestol 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 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nestol 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.

Neyrokid Multi B Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Gamma-amino butyric acid – 100 mg, L-glycine – 50 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin) – 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 11 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) – 150 mcg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2 mcg, Citrus aurantium fruit essential oil 
– 1 mcg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Purified 
water Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyrokid Multi B (Daxilə qəbul üçün 

məhlul, 150 ml) adlı  məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Təkib 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

Neyropan Kapsul 3 x 10

Gamma-aminobutyric acid - 100 mg, L-carnitine - 100 mg, Glutamine - 50 
mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Magnesium oxide - 50 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 100 mcg, 
Glycine - 50 mg

Natural gelatin, Corn starch İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyropan (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.
Qeyd: a)Məhsulun tərkibi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

b)İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Nikovit C Şərbət 100 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 10 mg Sodium benzoate, Dextrose, Xanthan gum, Citric 
acid, Aroma, Purified water Verteks MMC Ukrayna 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nikovit C (şərbət 100 ml) adlı məhsul 
sink və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil

Nomifish Şərbət 150 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
Acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc Citrate) - 5 mg

Glycerol, Xanthan Gum, Citric acid, Orange flavor, 
Deionized water, Sugar, Natrium benzoat, BHT, 

Sodium saccharine 

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

Şti
Türkiyə 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomifish (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası" hissəsində 

həkim tövsiyəsi ilə bağlı ifadələr ləğv olunsun.

Nosetin Kapsul 3 x 10 Citicoline - 100 mg, Quercetin - 150 mg, Acetyl L-Carnitine - 300 mg, Ginkgo 
biloba leaf powder - 80 mg

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicone dioxide

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

Şti
Türkiyə 13.10.2021 Müsbət

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

Noxfish Çiyələk Şərbət 150 ml

Fish oil - 525 mg (EPA – 94.5 mg, DHA - 63 mg), L-Arginine - 5 mg, Vitamin 
A (as Retinyl palmitate) - 300 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 

0.175 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 10 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) – 2.5 mcg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopherol acetate) – 0.6 

mg, Zinc (as Zinc Sulfate heptahydrate) – 2.5 mg

Deionized water, Strawberry flavored, Xanthan 
gum, Polysorbate 80, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Glycerol, BHT, Citric acid
ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noxfish Çiyələk (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

Noxfish Portağal Şərbət 150 ml

Fish oil - 525 mg (EPA – 94.5 mg, DHA - 63 mg), L-Arginine - 5 mg, Vitamin 
A (as Retinyl palmitate) - 300 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 

0.175 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 10 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) – 2.5 mcg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopherol acetate) – 0.6 

mg, Zinc (as Zinc Sulfate heptahydrate) – 2.5 mg

Deionized water, Orange flavored, Lemon 
flavored, Xanthan gum, Polysorbate 80, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glycerol, 
BHT, Citric acid

ASTER PHARMA İLAÇ SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noxfish Portağal (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

Ocean Vitamin C 500 mg Kapsul 1 Vitamin C (as L- Ascorbic Acid) – 500 mg, Rosehip fruit extract (Rosa canina) 
– 50 mg, Hesperidin – 25 mg, Rutin -  15 mg

Potato starch, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Magnesium salts of fatty acids Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Vitamin C 500 mg (kapsul 
№60) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Oksel-M Şərbət 120 ml L-carnitine tartrate – 300 mg, Coenzyme Q10 – 10 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) – 9 mcg, Active oxygen – 2 mcg

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

benzoate, Sucralose

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda Ürün 
San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oksel-M (şərbət 120 ml) adlı məhsul 
orqanizmin metabolik prosseslərini 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.

OmeMAG cardio Kapsul 3 x 10
Magnesium oxide - 621,9 mg (eq.to 375 mg Magnesium), Pyridoxine 

Hydrochloride – 1,4 mg, Fish oil containing no less than 33% EPA, 22% DHA - 
460 mg

Gelatin, Glycerol, Iron oxide red, Cochineal Red, 
Candurin red lustre

Pharmaceutical Production Company 
HASCO-LEK S.A. Polşa 15.10.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 010621A , istehsal tarixi: 27.06.2021, son istifadə tarixi: 
01.06.2023) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının, B6 vitamininin və 

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

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

OptiTect Vitamin C 900 mg Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) – 900 mg, Zinc sulfate monohydrate (36 % Zinc) 

– 5 mg, MSM (Methylsulfonylmethane) – 40 mg, Vitis vinifera seed dry extract 
– 50 mg 

Maltodextrin, Citric acid, Silica, Sucralose, Orange 
flavour

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OptiTect Vitamin C 900 mg (tablet 
№20) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ormekar-L Şərbət 150 ml

L-carnitine – 150 mg, L-lysine – 50 mg, Ubiquinone – 30 mg, Folic acid  - 50 
mcg, Vitamin A (as Retinol Acid) – 300 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 
400 IU, Vitamin C(as Ascorbic acid) – 50 mg, Vitamin B3 (As Nicotinic Acid )– 

5 mg, Vitamin B5 (As sodium D-pantothenate) – 2 mg, Vitamin B6 (As 
Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg

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

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

Şti
Türkiyə 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ormekar-L (şərbət 150 ml) adlı məhsul 

immunitetin və iştahanın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda məhsulun istifadə sahəsi rəyə uyğun tərtib 
olunsun.

Ormeron Kids Şərbət 150 ml
Ferrous (II) fumarate - 30 mg, Vitamin A (as Retinyl Acetate) – 300 mcg, 
Vitamin C - 50 mg (Ascorbic acid), Folic acid - 100 mcg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg

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

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

Şti
Türkiyə 11.10.2021 Müsbət

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

məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



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

Osteocare Fizz / Osteokea Fizz Fışıldayan tablet 1 Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 15.10.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Avromed Company QSC” tərəfindən göndərilmiş 26.08.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Böyük Britaniyanın “Thompson and 

Capper ltd” şirkətinin istehsalı olan Osteocare Fizz / Osteokea Fizz 
(Fışıldayan tablet, №20) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

zamanı aşkar edilmişdir ki, tabletler bir-birinə yapışıq və kəskin 
qoxuludurlar.


 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. 


                                                                                            

Pantenol Krem-köpük, sprey 58 q

Aqua to 100.0%, Propylene Glycol 10.0%, Panthenol 4.8%, Sodium Cetearyl 
Sulfate, PEG-7-Glyceril Cocoate 1.0%, Calendula Officinalis Flower 0.8%, 

Potassium dihydroorthophosphate 0.72%, Methylparaben 0.2%, Symphytum 
Officinale Extract 0.3%, Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract 0.3%, 

Trisodium phosphate (dodecahudrate) 0.02%, R134a 

Ayrı geyd edilməyib Flori Sprey MMC Ukrayna 05.10.2021 Müsbət

              Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pantenol, krem-köpük, sprey, 
58q” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.


Qeyd:  Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dovlət 
Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul tərkibi və adı ilə eyni olan 

dərman vasitəsi olmasına baxmayaraq, ərizəçi tərəfindən təqdim edilən 
zəmanət məktubu əsas tutularaq məhsula birdəfəlik rəy verilmişdir.

Panther Kapsul 10

L-arginine - 150 mg, L-carnitine - 100 mg, Saw Palmetto fruit dry extract - 60 
mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, Epimedium grandiflorum herb extract - 
50 mg, Panax Ginseng root extract - 50 mg, Vitamin C - 30 mg, Carob seed 
extract (Ceratonia siliqua) - 30 mg, Vitamin E(Tocopheryl  acetate) - 12 mg, 

Zinc oxide (elemental zinc-10 mg)- 12,45 mg, Lycopene(from Solanum 
lycopersicum) - 10 mg, Sodium selenit(elemental selenium- 50 mcg )- 75,96 

mcg, Folic acid - 400 mcg.

Gelatin (capsule shell), Silicon dioxide(E 551), 
Maltodextrin CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

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

kişilərdə cinsi fəaliyyəti 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.

Parazitolgin Şərbət 100 ml

Tanacetum vulgare flower liquid extract - 13.8 ml, Cucurbita pepo seed liquid 
extract - 11.5 ml,Thymus vulgaris herb distillate - 4.6 ml, Syzygium 

aromaticum flower bud liquid extract - 4.6 ml, Matricaria chamomilla flower 
liquid extract - 4.6 ml, Valeriana officinalis root and rhyzome liquid extract - 

3.45 ml, Hypericum perforatum herb liquid extract - 3.45 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid, Pectin, 
Sodium benzoate, Glycerin Herba Flora MMC Azərbaycan 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Parazitolgin (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Parvega Thermo Tablet Tablet 1 Pharma Rosso Gida İlaç Kozmetik 
Medikal San. Diş. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 04.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


“Parvega MMC” tərəfindən göndərilmiş 19.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Pharma Rosso Gida İlaç Kozmetik 
Medikal San. Diş. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Thermo Tablet 
(tablet, №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

Vitamin C - 47.74% ( 47.74 mq/tab) (sənəddə 100 mq/tab) olaraq aşkar 
edilmişdir.Bundan başqa,


- Tərkibə aid sənəddə məhsulun tərkibində olan bitki komponentlərinin 

beynəlxalq elmi adı, xammalı qeyd edilməyib. Bundan başqa, yulaf 
bitkisinin məhsula daxil olma forması qeyd edilməyib.


-Məhsulun istehsalçısına dair GMP və ya HACCP sertifikatları təqdim 

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. 



Perfect Mind Tablet 3 x 10

Centella asiatica(whole plant) extract- 200 mg; Bacopa monieri(whole plant) 
extract- 200 mg; Celastrus panniculatus(seed) extract- 100 mg; Terminalia 

arjuna (stem bark) extract- 100 mg; Asparagus racemosus(root) extract- 100 
mg; Curcuma longa(rhizome) extract- 80 mg; Piper longum(fruit) powder- 30 
mg; Angelica glauca (root) powder- 50 mg;Glycyrrhiza glabra (root) powder- 

50 mg, Apium graveolens(fruit)powder- 40 mg.

Microcristalline cellulose Eternitive Herbals Private Limited Hindistan 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perfect Mind (tabletl, № 30) 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.
Qeyd:1)Köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         2)İnqredientlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi düzgün olunsun.

Perfolic Kapsul 3 x 10
Ferrous gluconate – 235 mg (eq. to 29 mg iron), Folic acid - 400 mcg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 4 mcg, Vitamin C (as Ascorbic Acid) – 60 
mg

Cornstarch, Natural gelatin İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 29.10.2021 Müsbət

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

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

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



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

Plamin Kapsul 1 plastik flakonda 50 sayda 
kapsul

Echinacea purpurea root extract  360mg; Brewer scriptor fermento 
extract(70% beta-1,3/1,6- glucan)-180 mg (126 mg); Extract uva semen 
(60% polyphenols)-100 mg (60 mg) ;Pulveris Aloe vera, (including 0,15% 

natural polysaccharides)- 64mg (0,096 mg); Propolis extract (10 % 
bioflavanoids)- 52mg (5,2 mg); Zinc gluconate-52 mg,eqv. to  6, 6 mg  Zinc 

(Zn 2+ ); Acidum ascorbinicum- 32 mg.





microcrystalline cellulose, magnesium stearate Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos Alimenticios S.A. İspaniya 19.10.2021 Müsbət

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

məhsul(Seriya nömrəsi: 315157 , istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə 
tarixi: 01.05.2024)   immun 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.

Plusssz Junior Witaminy+Mineraly sorma tablet 1

Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 50 mg, Niacin (as Nicotinic acid amide) - 5 mg, 
Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 5 mg, Pantothenic acid (as 

Calcium D-pantothenate) - 2.5 mg, Thiamine (as Thiamine mononitrate) - 0.5 
mg, Riboflavin - 0.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, 
Vitamin A (as Retinyl acetate) - 0.33 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic 
acid) - 0.2 mg, Biotin (as D-Biotin) - 0.05 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 

0.003 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.001 mg, Iron (as Iron (II) 
sulfate) - 4.9 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 3 mg, Manganese (as Manganese 

gluconate) - 0.6 mg, Selenium (Sodium selenite) - 0.01375 mg

Citric acid, Xylitol, Sorbitol, Beetroot juice powder 
concentrate, Polyethylene glycol, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors, Sucralose, Steviol 
glycosides, Raspberry juice powder

Polski Lek S.A. Polşa 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plusssz Junior Witaminy+Mineraly 

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

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

Poleman T Tablet 2 x 15
Magnesium (as Magnesium complex: magnesium oxide, magnesium salts of 

citric acid, magnesium lactate) – 187.5 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) - 0.7 mg, Folic acid (as pteroylmonoglutamic acid) – 200 mcg

Cellulose, Talc, Titanium dioxide, Glycerol, 
Polyethylene glycol, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Polyvinylpyrrolidone
Maspex GMW Sp.z.o.o (Polski Lek S.A.) Polşa 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Poleman T (tablet №30) adlı məhsul 
maqnezium, Vitamin B6 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Probent forte Kapsul 1

Bifidobacterium bifidum – 1,0 x 10 9 mg, Bifidobacterium brevis – 1,0 x 10 9 
mg, Bifidobacterium longum – 1,5 x 10 9 mg, Bifidobacterium lactis – 1,0 x 

10 9 mg, Lactobacillus acidophilus – 1,5 x 10 9 mg, Lactobacillus rhamnosus 
– 1,0 x 10 9 mg, Lactobacillus casei – 0,5 x 10 9 mg, Streptococcus 

thermophiles – 0,5 x 10 9 mg, Inulin – 60 mg, Fructooligosaccharides – 80 
mg

Granulac (Alpha-lactose monohydrate) Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 30.09.2021 Müsbət

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

Prolatos Şərbət 150 ml
Thymus vulgaris herb dry extract - 90 mg, Althaea officinalis root liquid 

extract - 50 mg, Plantago lanceolata leaf liquid extract - 50 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate) - 12 mg

Deionized water, Sugar, Glycerine, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Xanthan 
gum, Honey flavor, Polysorbate 80, Eucalyptus oil

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolatos (şərbət, № 150 ml) adlı  

məhsul bəlğəmi 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.

Prolevas Şərbət 120 ml L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 5 mcg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Orange flavour, Sucralose, Xanthan 

gum, Glycerol
Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolevas (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
orqanizmin əsas metabolik proseslərini 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.

Protesol Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase- 20 mg, Selenium(as sodium selenite)-50 mcg

microcrystalline cellulose(E460), magnesium 
stearate(E470b), silicon dioxide(E551), hard 
capsule(gelatin, titanium dioxide(E171), iron 

oxide(E172))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 12.10.2021 Müsbət

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

məhsul(Seriya nömrəsi:122092  , istehsal tarixi: 01.09.2021, son istifadə 
tarixi: 30.09.2024)   müxtəlif mənşəli ödemlər zamanı qidanı bioloji fəal 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Protocol D Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 5 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50 000 IU) DL-alpha tocopherol acetate, Olive oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Protocol D (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 5 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pulmolor Şərbət 100 ml
Thymus vulgaris herb liquid extract - 12 ml, Plantago major leaf liquid extract 
- 7 ml, Althaea officinalis root liquid extract - 7 ml, Foeniculum vulgare fruit 

liquid extract - 7  ml, Foeniculum vulgare fruit liquid extract - 3 ml
sucrose; sodium benzoat; purified water. Biyan Products MMC Azərbaycan 14.10.2021 Müsbət

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

öskürək zamanı  bəlğəmin ifrazını artırmaq  və tənəffüs orqanlarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərman vasitəsi deyil.

Pure Skin İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua >75% - <100%, Panthenol >1% - <5%, Glycerin >0.1% - <1%, 
Propylene Glycol >0.1% - <1%, Sodium pyruvate >0.1% - <1%, Sodium 
Hyaluronate >0.1% - <1%, Cynara scolymus leaf Extract >0.1% - <1%, 
Mannitol <0.1%, Salicylic acid <0.1%, Calendula officinalis flower Extract 

<0.1%, Centella Asiatica Extract <0.1%, Potassium sorbate <0.1%, 
Hamamelis Virginiana Extract <0.1%, Melilotus officinalis Extract <0.1%, 
Cobalt gluconate <0.1%, Zinc Chloride <0.1%, Copper gluconate <0.1%

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 29.09.2021 Müsbət

             Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pure Skin, inyeksiya üçün 
məhlul, 10 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Purzol Şərbət 150 ml

Cucurbita pepo seed dry extract - 0.1666 g, Allium sativum bulb dry extract - 
0.1666 g, Eugenia caryophyllata flower dry extract - 0.0333 g, Cynara 

scolymus leaf dry extract - 0.0333 g, Tanacetum parthenium flower dry 
extract - 0.025 g, Gentiana lutea radix dry extract - 0.0083 g

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sorbitol, Citric 
acid, Purified water Azərfarm MMC Azərbaycan 30.09.2021 Müsbət

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

qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun adının rəyə müvafiq olaraq qeyd ediməsi və 

"antihelmint" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.



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

Qaragilə Forte lüteinlə Tablet 2 x 25

Vitamin C (Ascorbic acid) - 21 mg, Zinc oxide (80 % Zinc) - 5,65 mg, Rutin - 
3.90 mg, Lutein - 2.82 mg, Vaccinium myrtillus extract (antocians 25 %) - 

2,50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.70 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin hydrochloride) - 0.54 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.60 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, 
Microcrystalline cellulose, Coating: 

Hydroxypropylmethylcellulose, Polyethyleneglycol, 
Titanium dioxide, Carmine dye, Iron oxide black 

dye

Evalar QSC Rusiya 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə Forte lüteinlə (tablet, № 50) 
(seriya nömrəsi: 0305147, istehsal tarixi: 22.06.2021, son istifadə tarixi: 
22.06.2024) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 

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

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

deyil. 
Qeyd: Məhsulun üzərində azərbaycan dilində məlumatlar olan stiker 

yoxdur və sənədlərdə verilən stiker rəyin tələbləri ilə uzlaşmır.

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 x 20 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Mumiyo® Evalar® (tablet, №20) 
(Seriya nömrəsi: 0206188, istehsal tarixi: 10.03.2021, son istifadə tarixi: 
10.03.2026) adlı məhsul ümumi möhkəmləndirici və tonuslaşdırıcı vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Radep Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 

mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (Retinol acetate) - 266 
mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (D-alpha tocopherol 

acetate) - 110 mcg

Deionized water, Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol, Linseed oil, Tutti-frutti flavour, Citric 
acid, Xanthan gum (E-142), Tween 80, Sodium 

benzoate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 04.10.2021 Müsbət

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

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

RAHME Şərbət 150 ml

Omega-3 PUFA - 310 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) - 25 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) - 125 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 5 

mcg, Vitamin A (as Retinyl acetate) - 200 mcg, Vitamin E (as alpha-
Tocopheryl acetate) - 2.5 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 15 mg, Vitamin 
B9 (as Folic acid) - 25 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.35 mcg, L-

carnitine - 100 mg, Zinc citrate - 3 mg

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

benzoate, Sucralose

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rahme (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Ranosed Tablet / Kapsul 1

Tablet composition:Leonurus cardiaca herb dry extract - 45 mg, Hypericum 
perforatum herb dry extract - 40 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 20 

mg, Rutin - 8 mg, Thiamine (eq.to 1.19 mg Vitamin B1) - 1.5 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (eq.to 1.64 mg vitamin B6) - 2 mg.Capsule composition: 

Passiflora incarnata herb dry extract - 55 mg, Valeriana officinalis root dry 
extract - 37.5 mg, Rutin - 5 mg

Tablet composition: Microcrystalline cellulose, 
Polivinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide.Capsule composition: Maltodextrin, 
Magnesium stearate, Capsule shell (Gelatin, 

Titanium dioxide)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ranosed (tablet/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,öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ravitel Tablet 1

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Coper (II) sulfate 
anhydrous - 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 mcg) - 

140 mcg, Iron (as Iron sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate - 520 
mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural 
mixed  carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 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 (D-alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, Vitamin K (as Menaquinone) - 

40 mcg, Zinc (as Zinc oxide - 16.7 mg) - 15 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 13.10.2021 Müsbət

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Rectus Tablet 3 x 10

Citicoline – 150 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 80 mg, GABA – 75 mg, 
Vitamin B1 (asThiamine Hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B3  (as Nicotinamide)- 

30 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 6 mg, Vitamin B9 ( as 
Folic Acid) – 150 mcg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
PVP K30, Siolicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

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

Rekarn Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml L-carnitine – 500 mg
Deionized water, Flavoring agent, Xanthan gum, 
Citric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rekarn (məhlul 50 ml) adlı məhsul 
orqanizmdə gedən əsas metabolik prosesləri yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Reksagen Şərbət 150 ml

Cyanocobalamin - 1 mcg, Thiamine hydrochloride - 0.75 mg, Riboflavin  - 0.5 
mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.25 mg, Nicotinamide - 8 mg, Calcium 

Pantothenate- 0.6 mg, Sodium Glycerophosphate - 50 mg, Iron Gluconate – 
17 mg (elemental iron 2 mg)

Water, Guar Gum, Citric Acid monohydrate, 
Raspberry  Flavor,  Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Trisodium citrate, Sucralose, Glucose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reksagen (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Remunal D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol ) - eq.to 166.67 IU/4.17 mcg Alpha tocopherol, Sunflower ssed oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Remunal 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.



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

Revol Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (50 000 IU) Olive oil Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi Türkiyə 26.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


       “ABC-Pharm MMC” tərəfindən 13.09.2021-ci il tarixli məktuba cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi” şirkətinin istehsalı olan Revol (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 -- 162.42% (90.0--110.0%) aşkar 

olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir.
   Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Rokasit K Daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml

Equisetum arvense fresh herb liquid extract - 600 mg, Sideritis cladestine 
herb extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaves liquid extract - 170 mg, 

Cynodon dactylon root liquid extract - 170 mg, Melissa officinalis leaves liquid 
extract - 170 mg

Potassium sorbate, Purified water Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rokasit K (daxilə qəbul üçün məhlul, 
300 ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Rolfox 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 25.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rolfox 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.

Salcomega Kids Şərbət 150 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
Acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc Citrate) - 5 mg

Glycerol, Xanthan Gum, Citric acid, Orange flavor, 
Deionized water, Sugar, Sodium benzoate, BHT, 

Sodium saccharine 

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

Şti
Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

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

məhsul vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası" hissəsində 
həkim tövsiyəsi ilə bağlı ifadələr ləğv olunsun.

Salkovit Baby Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 

mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 160 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (Retinol acetate) - 266 mcg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (D-alpha-tocopherol 
acetate) - 110 mg

Glycerol, Sugar, Tween 80, Xanthan gum, 
Sucralose, Citric acid, Tutti-frutti flavor, Sodium 

saccharine, Sodium benzoate, Purified water

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

Şti
Türkiyə 08.10.2021 Müsbət

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Sambovin Tablet 2 x 15
Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, 

Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium (as Sodium 
Selenite) - 150 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, 
Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, 

Vegetable Grade Magnesium Stearate, Vegetable 
Grade Stearic Acid, Enteric coating sistem: Ethyl 
Cellulose, Hydroxypropilmethylcellulose, Glycerin 

Eur Vegetable Grade, Medium Chain Triglycerides, 
Oleic Acid, Ammonium Hydroxide, Sodium 

Alginate, Stearic Acid, Tartaric Acid, Sodium 
Benzoate, Sorbic Acid

SIA "Primea" Latviya 18.10.2021 Müsbət

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

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Sambovin Kids Şərbət 150 ml
Beta Glucan (from mushroom and oats) - 125 mg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin 
E (as DL- alpha tocopheryl acetate)- 35 mg, Selenium (as Sodium Selenite)  - 

125 mcg, Zinc (as Zinc gluconate) - 21 mg

Water, Sorbitol liquid, Apple syrup, Xanthan gum, 
Pineapple flavoring, Lemon flavoring, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate
SIA "Primea" Latviya 18.10.2021 Müsbət

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

məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: ilin qablaşma forması dəyişdirilməklə, rəy nömrəsi və rəy tarixi 
eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir

Savit Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (50 000 IU) Olive oil Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

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

15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Schizandra Advanced / Şizandra Edvans Tablet 1

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha tocopheryl acetate 
(50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium yeast (1000 mcg/g) - 17.85 

mg(Selnium 17,5 mcq), Beta carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta 
carotene 0,25 mg; Vit E -0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 

mg(vitamin B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially pregelatinized , 
Silicon dioxide sipernat 50S, Glycerine USP 

(99%), Calcium sulfate dehydrate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic acid fine 
powder, Magnesium stearate FCC, Schisandra 

powdered extract 4:1 İP, Microcrystalline cellulose 
101(K,H)

Manhattan Drug Company, İnc. ABŞ 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced / Şizandra Edvans(tablet, № 

60) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:361455A14 , istehsal tarixi: 21.01.2021, 
son istifadə tarixi: 21.01.2023) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı 
bioloji fəal maddələrlə zənginlişdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 

əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  qida 
əlavəs"ilə əvəz olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  qeyd 

olunsa belə,  düzəlişlər olunmayıb). 

Senalit Tablet 2 x 15
Passiflora incarnate herb extract - 150 mg, Crataegus monogyna fruit extract - 

150 mg, Magnesium lactate - 200 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg, 
Humulus lupulus flower extract - 50 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 07.10.2021 Müsbət

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

nin fəaliyyətini və yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Septikon Tablet 3 x 10

Ortosiphon stamineus root dry extract - 80 mg, Zea mays fringe dry extract - 
80 mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 40 mg, Taraxacum officinalis 
root dry extract - 40 mg, Arctostaphylos uva ursi leaf dry extract - 80 mg, 

Magnesium citrate - 20 mg

Gum arabic, Micronized cellulose DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Septikon (tablet, №30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Setripan Kapsul 3 x 10 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 EAU), 
Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g), Pancreatin - 150 mg

Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Setripan (kapsul № 30) adlı məhsul 
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Shana Şərbət 150 ml
Calcium carbonate - 150 mg, Calcium citrate - 150 mg, Magnesium hydroxide - 
150 mg, Zinc sulphate monohydrate - 5 mg, Vitamin D3 - 15 mcg, Vitamin A - 

1000 mcg,  Vitamin C - 50 mg, Phytin - 50 mg, Phosphor - 50 mg

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

benzoate

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 25.10.2021 Müsbət

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

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

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

SinkFerVit Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinol Palmitate) – 1200 IU,  Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) – 0,8 mg, Vitamin B2 (as Riboflovin Sodium Phosphate) – 0,6 

mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 10 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-
Panthotenate) – 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 0,6 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 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 (as Potassium iodate) – 120 mcg, 
Chromium Sulphate – 15 mcg, Manganese Sulphate – 1,5 mg, Sodium 

Molybdate – 22 mcg, Sodium Selenite – 45 mcg, Calcium gluconate – 100 
mg, Zinc (as Zinc Sulphate) – 5 mg, D-biotin - 15 mcg, Folic acid - 200 mcg, 

Lecithin - 10 mg

Deionized water, Glycerin, Banana flavor, Caramel 
coloring, Xanthan gum, Sodium benzoate

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 04.10.2021 Müsbət

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

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə aid sənədə əsasən) 

göstərilsin.

Sistinorm Tablet 2 x 10

Inulin - 256 mg, Cysticran™40- Cranberry (Vaccinium macrocarpum) d.e. 
berry 40% Proanthocyanidins - 135 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 120 mg, 

Berryvin™(d.e. of fruits of: Vitis vinifera L. - 40 mg, Fragaria x ananassa 
Duchense ex Rozier - 10 mg, Vaccinium myrtillus L. - 10 mg, Malpighia glabra 
L. - 10 mg, Rubus fruticosus L.S.L. - 10 mg, Vaccinium macrocarpum Aiton - 
10 mg, Punica granatum L. - 5.5 mg ) - 100 mg. Pido-Zinc® - Zinc pidolate 

(Zinc - 11.2 mg) - 59.10 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic Calcium 
phosphate, Vegetable Magnesium stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Silicon dioxide, 
Coating agents (Hydroxypropyl methylcellulose, 
Microcrystalline cellulose, Vegetable magnesium 

stearate, E171, E120, E129)

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce S.r.l. 
üçün) San-Marino 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistinorm (tablet, № 20)(Seriya 

nömrəsi: U274, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Sitidoks B12 Kapsul 3 x 10 Cytidine 5-monophosphate - 100 mg, Uridine 5-monophosphate - 100 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 2.5 mcg Cornstarch, Natural gelatin İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 01.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sitidoks B12 (kapsul, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Siturid Tablet 3 x 10
Cytidine 5-monophosphate disodium salt - 100 mg, Uridine 5-monophosphate  

disodium salt- 100 mg, Vitamin B16 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1,5 mg

Maltodextrin,Cornstarch, Magnesium 
Stearate,Polyvinylpyrrolidone K30, Silicon Dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 04.10.2021 Müsbət

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

nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Slipstar Şərbət 100 ml Melissa officinalis leaf liquid extract - 2 ml, Lavandula angustifolia flower 
liquid extract - 1.5 ml, Chamomilla recutita flower liquid extract - 1.5 ml

Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slipstar (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Ksantan kitrəsinin ingilis dilində tərcüməsi "Xanthan gum" kimi 

qeyd edilsin.

Sognare Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 2.8 mg, Glycine – 300 mg Deionized water, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sognare  (məhlul 30 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.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Solidey Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, BHA Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

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



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

Spainjoint Tablet 4 x 15

D-Glucosamine sulfate – 250 mg, Chondroitin sulfate – 277, 8 mg, 
Methylulfonylmethane(MSM) – 175 mg,  Boswellia serrata  resin dry 

extract(6:1) – 50 mg; Turmeric (Curcuma longa) rhizome dry extract(50:1)- 
50 mg; Vitamin C (microencapsulated) lycored- 48,19 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose , Magnesium estearate, Silicon 

dioxide
Laboratorios Bio-Dis Espana İspaniya 21.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Spainjoint (tablet, №60)  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.
Qeyd:Ərizəçi tərəfindən yeni təqdim olunmuş Laboratoriyaya aid istesalçı 

sənədlərinə əsasən ilkin analiz nəticələrinin dəyişdirilərək "uyğundur" 
olduğunu nəzərə alaraq, məhsula dair 30.08.2021-ci il tarixdə verilmiş 

Xitam məktubu (31.08.2021-ci il tarixdə müraciətə cavab) etibarsız 
hesab olunur

Stimulon Şərbət 120 ml D-calcium pantothenate - 100 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 14.10.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stimulon (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan preparat olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən Pantoten turşusu gündəlik istehlak 

həddini aşır. Pantoten turşusunun gündəlik istehlak həddi max. 15-21 
mg tövsiyə olunur.

Stormax Plus Women toz 30

L-arginine- 600 mg; Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus) root dry 
extract - 200 mg; Vitex Agnus castus fruit extract- 200 mg; Maca(Lepidium 

meyenii) root dry extract- 100 mg; Yohimbe root bark extract- 90 
mg;Magnesium hydroxide (elemental magnesium 24.69 mg) - 60 mg; Vitamin 

C- 70 mg; Vitamin E (as D-A-Tocopheryl acetate) - 20 mg, Zinc 
oxide(elemental zinc-12 mg)- 15 mg; Vitamin B6(Pyridoxine)-1,5 mg;Vitamin 

A(Retinyl palmitate)- 1 mg;Folic acid-400 mcg; Sodium selenite(elemental 
selenium-60 mcg)- 130 mcg; Vitamin D(as Cholecalciferol)-10 mcg; Vitamin 

B12(as Cobalamine)- 1,5 mcg

Sorbitol, Citric acid. Sodium carbonate, Lmon 
Aroma, Sucralose, Sodium Bicarbonate CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stormax plus Women (toz, saşedə № 
30) adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:buraxılış forması və ilkin qablaşma rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Strongfirm İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua >75% - <100%, Dimethylaminoethanol tartrate >1% - <5%, 
Panthenol >1% - <5%, Sodium hyaluronate >0.1%-<1%, Methylsilanol 

Mannuronate >0.1% - <1%, Phenoxyethanol <0.1%, Thiamine HCI <0.1%, 
Sorbic Acid <0.1%

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 29.09.2021 Müsbət

                    Ekspertizaya təqdim olunmuş “Strongfirm, inyeksiya üçün 
məhlul, 10 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Suda Collagen Daxilə qəbul üçün məhlul 40 ml x 30

Hydrolyzed Collagen Peptides – 5500 mg, L-Ascorbic Acid – 300 mg, 
Hyaluronic Acid – 100 mg, Dl-alpha tocopheryl acetate – 30.44 mg, 

Coenzyme Q10 – 5 mg, D-pantothenate calcium – 3.5 mg, Pyridoxine 
Hydrochloride - 0.84 mg, D-Biotin – 0.5 mg

Deionized Water, Citric Acid, Peach Flavor, 
Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium 

Sobate, Sucralose

Smart Pharma Sağlık Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.10.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Suda Collagen  (məhlul 40 ml №30) adlı məhsul 

dərinin təbii kollagen istehsalını dəstəkləmək (bərpa etmək) üçün istifadə 
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan biotinin miqdarı gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər üçün biotinin 

gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 300 mkq-dır)

Suda Collagen Tablet 1
Hydrolyzed Collagen Peptides – 1000 mg, L-Ascorbic Acid – 300 mg, 

Hyaluronic Acid – 40 mg, Zinc Sulphate – 9.15 mg, Lactobacillus 
acidophilus(0.333x 10^9 cfu) – 1.67 mg, D-Biotin– 0.33mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose,  

Magnesium Salts of Fatty Acids
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 20.10.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Suda Collagen  (tablet№36) adlı məhsul dərinin 

təbii kollagen istehsalını dəstəkləmək (bərpa etmək) üçün istifadə olunan 
məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 
Belə ki,məhsulun tərkibində olan biotinin miqdarı gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər üçün biotinin gündəlik 
istehsakın yuxarı yol verilən həddi 300 mkq-dır)

Suda Collagen toz 10 q x 30
Hydrolyzed Collagen Peptides – 8000 mg, L-Ascorbic Acid – 300 mg, 

Hyaluronic Acid – 100 mg, Zinc Sulfate Monohydrate – 27.5 mg, Lactobacillus 
acidophillus (1x10^9 cfu) – 5 mg, D-Biotin – 2.5 mg

Malic Acid, Mandarin and Mango Flavor, Beta 
Carotene, Acesulfame K, Maltodextrin, Sucralose, 

Silicon Dioxide, Beetroot Red


Smart Pharma Sağlık Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.10.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Suda Collagen  (toz, saşedə 10 q №30) adlı 

məhsul dərinin təbii kollagen istehsalını dəstəkləmək (bərpa etmək) üçün 
istifadə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan biotinin miqdarı 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər 

üçün biotinin gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 300 mkq-dır)

Sunkor Forte Tablet 2 x 15 Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 01.10.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən göndərilmiş 02.09.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Sunkor 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 orta çəkisi 0.5158q (0.650q ±10%), Vit B6 -- 0.67mq/tab. 

(1.12 -- 1.68 mq/tab.) 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. 



Swiss Energy Selenium 55 Kapsul 2 x 15 Selenium (as Sodium selenite) - 55 mcg
Corn starch, Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Maltodextrin, Sugar, Microcrystalline cellulose, 
Ethyl cellulose, Lac

Gelpell AG İsveçrə 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Selenium 55 (kapsul 
№30) adlı məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Visiovit Kapsul 2 x 15

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl 
acetate) - 12 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, Lutein (from Tagetes erecta) - 
10 mg, Zeaxanthin (from Tagetes erecta) - 2 mg, Bluberry extract (Vaccinium 

myrtillus) - 50 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline 
cellulose, Ethylcellulose, PVP-K30, Corn starch, 

Shellac, Hypromellose
Gelpell AG İsveçrə 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Visiovit (kapsul №30) 

adlı məhsul gözün görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun yararlılıq müddəti 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

Swiss Energy Vitamin C+Zn Kapsul 2 x 15 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 500 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 12 mg Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline 
cellulose, Ethyl cellulose, Lac Gelpell AG İsveçrə 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Vitamin C+Zn (kapsul 

№30) adlı məhsul sink mineralının və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Vitamin D3 600 IU Kapsul 2 x 15 Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 15 mcg (600 IU) Corn starch, Sugar, Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Microcrystalline cellulose, Maltodextrin Gelpell AG İsveçrə 18.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Vitamin D3 600 IU 

(kapsul, №30) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Zinc 15 Kapsul 2 x 15 Zinc (as Zinc picolinate) - 15 mg
Corn starch, Hypromellose, Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Sugar, Microcrystalline cellulose, Ethyl 

cellulose, Lac
Gelpell AG İsveçrə 08.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Zinc 15 (kapsul №30) 
adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Tirosel Kapsul 6 x 10 Selenium (as sodium selenate) - 110 mcg Magnesium Stearate, Microcrystalin cellulose, 
Gelatin Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

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

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

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



Toxinul Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 20 ml Ambrella Rusiya 08.10.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Fziki şəxs Əsədov Kamran Süleyman oğlunun  15.09.2021 il tarixli   
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “Ambrella” şirkətinin 
istehsalı olan Toxinul (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 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   sıxlığı (0,9925 q/ml ) təqdim olunan 

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə (min. 1,05 q/ml) uyğun deyil.
Həmçinin qablaşmanın üzərində, BFMQƏ uyğun olmayan və onun 

farmakoloji xüsusiyyətlərini göstərən"antihelmint vasitə" yazısının olması 
mövcuddur. Məhsula aid "Texniki şərtlər" təqdim olunmayib. təqdim 
olunan "Texniki təlimat" hüquqi nöqtəyi nəzərdən "Texniki şərtlər" -i 

əvəz etm i.

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 

məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Tuheksan Şərbət 150 ml Fish oil - 1000 mg, Ascorbic acid - 60 mg, Alfa tocopherol acetate - 6 mg, 
Zinc gluconate - 5 mg

Oligofructose, Stevia, Potassium sorbate, Purified 
water Saşera-Med MMC Rusiya 22.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tuheksan (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş 

tərkibə dair sənədə əsasən) qeyd olunmalıdır. 

Uriclean Tablet 3 x 10

Phyllanthus urinariawhole plant  extract-200 mg; Crataeva nurvala bark 
extract-150 mg; Bergenia ligulata root extract- 150 mg; Boerhavia diffusa 
whole plant powder - 100 mg; Curcuma longa rhizome extract- 80 mg; 

Hemidesmus indicus root extract -80 mg; Piper cubeb  fruit powder - 50 mg; 
Desmostachya bipinnata root powder- 50 mg; Dolichos biflorus seedpowder 

-50 mg; Trachyspermum ammi seed powder - 40 mg.

Microcrystalline Cellulose, Talcum Eternitive Herbals Private Limited Hindistan 29.09.2021 Müsbət

  Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uriclean (tabletl, № 30) adlı  məhsul 
sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:)İnqredientlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi düzgün olunsun.

Uridonna Şərbət 150 ml

Equisetum arvense herb liquid extract- 1 ml; Polygonum aviculare herb liquid 
extract- 1 ml; Rosmarinus officinalis leaf liquid extract- 1 ml; Cynodon 

dactylon rhizoma liquid extract- 1 ml;  Rose canina fruit liquid extract- 1 ml; 
Pimpinella anisum fruit liquid extract- 1 ml; Peppermint leaf essential oil- 0, 3 

mg.

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

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş; qablaşdırilıb 
FITOLAB MMC(Azərbaycan Respublikası) Türkiyə 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uridonna(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul  
sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.


Urobest Kapsul 3 x 10

Arctostaphylos uva - ursi leaf extract - 80 mg, Vaccinium macrocarpon fruit 
extract - 80 mg, Juniperus communis fruit extract - 50 mg, Equisetum 
arvense herb extract (standardized for silica 7%) - 1 mg, Centaurium 

erythraea herb extract - 18 mg, Levisticum officinale root extract - 18 mg, 
Rosmarinus officinalis leaf extract - 18 mg, Magnesium citrate (eq to 

Magnesium - 3.4 mg) - 30 mg, Potassium citrate (eq to Potassium - 7.7 mg) - 
20 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin C - 35 mg

Azorubine, Microcrystalline cellulose, Brilliant 
black, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Iron 

oxide red, Titanium dioxide, Gelatin
Biofaktor Sp.zo.o Polşa 07.10.2021 Müsbət

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

00107210, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 01.07.2023) 
adlı məhsul sidik- ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşıran 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

Urostoset Kapsul 1

Java tea (Orthosiphon stamineus) leaf dry extract - 80 mg;Bearberry 
(Arctostaphylos uva-ursi) leaf dry extract - 80 mg;Corn (Zea mays) silk dry 

extract - 80 mg;Cranbery (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 80 
mg;Common dandelion (Taraxacum officinalis) root dry extract – 40 

mg;Bilberry (Vaccinium myrtillus) - fruit dry extract - 40 mg;Common 
Horsetail (Eguisetum arvense) herb dry extract - 40 mg;Sodium citrate  -15 

mg; Potassium citrate  -15 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide,Natural gelatin(capsula shell). "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 06.10.2021 Müsbət

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

sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə 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

Uroval Manosa Tablet 3 x 10 D-mannose - 400 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract cont.10% PAC - 
100 mg

Cellulose, Magnesium stearate, Coating 
(Hydroxypropyl methylcellulose, Hydroxypropyl 
cellulose, Cellulose, Talc, Tryglycerides medium 

chain)

Wallmark a.s Çex respublikası 27.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Uroval Manosa (tablet, № 30) (Seriya: D1G3023)(istehsal 

tarixi:17.08.2021, son istifadə tarixi:16.08.2024) 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 istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.

Utidoc Şərbət 300 ml

D-mannoza - 350 mg, Vaccinium oxycoccos fruit extract - 280 mg, 
Orthosiphon stamineus leaves  extract- 200 mg, Hydrangea arborescens root  
extract- 150 mg, Eupatorium purpureum root extract- 120 mg, Phyllanthus 

niruri herb dry extract - 100 mg, Equisétum arvénse  herba extract - 100 mg

Sugar, Water, Sodium benzoate, Potasium 
sorbate, Orange flavor

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 19.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən  Utidoc (şərbət, 300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat 

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 

dərman vasitəsi deyil. 

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

leaf and flower  extract - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 30.09.2021 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Valuzim Şərbət 150 ml

Mix of enzymes (Amylase - 12 mg, Protease - 3.8 mg, Glucoamylase - 2 mg, 
Lipase - 0.46 mg, Cellulase - 3.6 mg, Lactase - 6 mg, Pectinase (w/Phytase) - 
0.94 mg) - 60 mg, Chamomille (Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 

100 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits dry extract - 90 mg, Anise 
(Pimpinella anisum) fruits dry extract - 25 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Citric acid, 
Flavor ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 05.10.2021 Müsbət

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

mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vascard Kapsul 10x3

Fish oil – 500 mg (250 mg DHA/50 mg EPA), Potassium – 40 mg (as 
potassium orotate), Magnesium (as Magnesium oxide) - 120 mg, Inositol - 80 

mg, Vitamin E natural (D-alpha-tocopherol) - 40 mg, Vitamin B3 
(Nicotinamide) - 30 mg, Coenzyme Q10 - 25 mg, Dihydroquercetin - 20 mg, 

Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg

Sunflower oil, Sunflower lecithin, Softisan, Yellow 
Beeswax, Gelatin, Glycerin, Red Iron oxide, 

Titanium dioxide
SIA "Primea" Latviya 08.10.2021 Müsbət

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

orqanizmin müqavimətini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vazosmin Kapsul 1

Diosmin (bioflavanoids from lemon) - 250 mg, Hesperidin (bioflavonoids from 
citrus lemon) - 30 mg, Rutin (bioflavonoids from Buckwheat (Fagopyrum 

esculentum)) - 60 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Butchers broom 
(Ruscus aculeatus) rhizome extract - 30 mg, Horse chestnut (Aesculus 

hippocastanum) leaf extract - 20 mg, Ascorbic acid - 60 mg

Natural gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

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

aşağı  ətraf venalarının möhkəmlənməsi və kiçik damarlarda 
mikrosirkulyasiyanın normallaşdırılması 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. 

VeNatura İnositol (Myo-inositol & D-
chiro-inositol) Kapsul 1 Myo-Inositol – 550 mg, D-Chiro Inositol – 13.8 mg

Sunflower seed oil, Bovine gelatin (edible gelatin), 
Glycerol (E 422), Pure water, Sorbitol (E 420), 

Lecithin (Soya lecithin) (E 322), Silicon dioxide (E 
551), Iron dioxide (red) (E 172), Iron dioxide 

(black) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura İnositol (Myo-inositol & D-

chiro-inositol) (kapsul №60) adlı məhsul mio-inozitol və d-xiro-inozitolun 
əlavə mənbəyi 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 İnositol ve Folik Asit 
(Metilfolat) toz 1 Myo-inositol - 2000 mg, Folic acid (6S-5-methyltetrahydrofolic 

acid,glucosamine salt - 0.3706 mg) - 200 mcg Maltodextrin, Silicon dioxide (E 551) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 05.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura İnozitol və Fol turşusu 

(Metilfolat) (toz/saşe, № 20) adlı  məhsul inozitol və fol turşusunun 
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.
Qeyd1:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun adı və istehsalçı 
şirkətin adı və ünvanında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir

Verolac Şərbət 120 ml

Plantago major (Plantago major) leaf liquid extract – 100 mg, Fennel 
((Foeniculum vulgare) fruit liquid extract – 100 mg, Cumin (Cuminum 

cyminum) fruit liquid extract – 50 mg, Garaway (Carum carvi) fruit liquid 
extract – 50 mg, Fragaria (Fragaria vesca) leaf liquid extract – 50 mg

Sorbitol, Concentrated apricot juice, Concentrated 
plum juice, Sodium benzoate, Potassium sorbate , 
Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, Purified water

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 26.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənVerolac (şərbət 120 ml) adlı məhsul  
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun tərtib olunması zəruridir.

Vilen Şərbət 100 ml
Riboflavin 5’-Phosphate Sodium - 0.92 mg, Calcium D-Pantothenate - 6 mg, 

Pyridoxine Hydrochloride - 1.07 mg, Cyanocobalamin - 1.45 mcg, 
Nicotinamide - 11.2 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Flavouring, 
Citric acid

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica İtaliana 
S.p.A İtaliya 11.10.2021 Müsbət

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

B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

Visoart Şərbət 150 ml
Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol 
Acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc Citrate) - 5 mg

Glycerol, Xanthan Gum, Citric acid, Orange flavor, 
Deionized water, Sugar, Natrium benzoat, BHT, 

Sodium saccharine
Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 08.10.2021 Müsbət

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

vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası" hissəsində 

həkim tövsiyəsi ilə bağlı ifadələr ləğv olunsun.



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

Vita Shams Şərbət 200 ml

Vitamin C(as L-ascorbic acid)- 2 g; Vitan E( as DL- α- Tocopherylacetate)- 
0,276 g; Vitamin B3(as Nicotinamide)- 0,24 g; Vitamin B5( as Calcium D- 

pantothenate)- 0, 12 g;  İron(III)-ammonium citrate- 0,0874 g; Zinc sulfate- 
0, 0494 g; Vitamin A( as Retinylacetate)- 0, 015 g; Vitamin B6(as Pyridoxine 
hydrochloride)- 0, 028 g; Vitamin B2(as Riboflavin-5- phosphate)- 0. 02 g; 

Vitamin D3(Cholecalciferol)- 0,0002 g; Vitamin B9(Folic acid)-0.002 g; Vitamin 
B12(Cyanocobalamin) - 0,00005 g. 

Glycerol, Sodium saccharin, Propylene glycol, 
Polysorbate-80, Flavoring agent, Purified water Verteks MMC Ukrayna 22.10.2021 Müsbət

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

məhsul bəzi 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 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 və rəydə 
göstərilənlər burada öz əksini tapmalıdır.

Vitacarnizim Şərbət 150 ml L-carnitine – 300 mg, Coenzyme Q10 – 30 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) – 3 mcg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, 
Trisodium citrate, Sucralose Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.10.2021 Müsbət

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

məhsul  orqanizmin metabolik prosseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
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.

Vitakids Şərbət 120 ml
Vitamin A – 2200 IU, Vitamin E – 12.5 IU, Vitamin D3 – 400 IU, Vitamin B2 – 

2 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, Vitamin B12 – 5 mcg, Vitamin C – 30 mg, 
Ferrous – 10 mg, Iodine – 100 mcg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 06.10.2021 Müsbət

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

Vitawin Vitamin D3 1000 IU Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 20 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 25 mcg (1000 IU) Olive oil Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 
Ltd.Şti Türkiyə 04.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitawin Vitamin D3 1000 IU (Daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı 20 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.

Vitcofol Kapsul 3 x 10
Ferrous fumarate ( eq to Iron - 38.5 mg) - 122.5 mg, Zinc gluconate (eq to 

Zinc - 7.5 mg) - 52.28 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 9 mcg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.5 mg, Folic acid - 400 mcg

Natural gelatin, Corn starch Vega İlaç Kozmetik Gıda İmalat San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.10.2021 Müsbət

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

dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Women's Midlife Ease Tablet 1

Pomegranate fruit 5:1 concentrate (Punica granatum) - 75 mg, LinumLife Flax 
(standardized to 20% lignans as SDG) - 60 mg, Chaste berry (Vitex agnus-
castus) fruits dried powder -  90 mg, Dong Quai (Angelica sinensis) root 

powder -  100 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra) root 3:1 soft extract - 100 
mg, Bupleurum (Bupleurum aureum) root powder - 100 mg, Zingiber 

officinale rhizome dry extract - 50 mg, Panax ginseng root dry extract - 40 
mg, Valeriana officinalis root dry extract - 60 mg

Gum arabic, Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 
Ürünleri Türkiyə 28.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Women's Midlife Ease (tablet №60) 

adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Xromopik Kapsul 3 x 10 Chromium (as Chromium picolinate) - 200 mcg Gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

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

xrom mikroelementinin əlavə mənbəyi 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.

Yantarmag Plus Kapsul 3 x 10

Butanedioic acid - 200 mg, Magnesium citrate - 300 mg, Coenzyme Q10 - 100 
mg, Allium sativum bulb dry extract - 100 mg, Potassium citrate - 100 mg, L-
carnitine - 50 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin E (as D-alpha-

Tocopherol acetate) - 50 mg

Natural gelatin, Cornstarch Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 26.10.2021 Müsbət

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

məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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. 

Yenizın Tablet 1 Zinc gluconate - 50 mg

Potato starch, Microcrystalline cellulose, D-
calcium phosphate, Polivynilpyrrolidone, Sodium 

starch, Glycolate, Purified talc, Magnesium 
stearate, Magnesium silicate

Yeni Pharma Tibbi Malzeme İlaç San. İç 
ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.10.2021 Müsbət

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

Zincomega Şərbət 5 ml x 20 Fish oil - 1750 mg (175 mg  EPA and 280 mg DHA (EPA+DHA 455.0 mg)), 
Zinc sulphate - 8.268 (equivalent to 1.88 mg Zinc), Vitamin D3 - 5 mcg

Sugar, Deionized water, Mono-and diglycerides of 
fatty acids (E471), Water-based natural lemon 
flavor, Oil-based natural lemon flavor, Alpha-
tocopherol (E307), Ascorbic acid (Vitamin C 
(E300)), Potassium sorbate (E202), Natural 
strawberry flavor, Sodium carboxymethyl 

cellulose (E466)

Berko İlaç və Kimya San A.Ş Türkiyə 11.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zincomega (şərbət, 5 ml x 20) seriya 

nömrəsi: 2108159; İstehsal tarixi: 01.08.2021; Son istifadə tarixi: 
01.08.2023) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, sink və vitamin D3-

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

Zink Godarov Kapsul 1 Zinc sulfate heptahydrate - 25 mg Microcrystalline cellulose, Gelatin, Caramel S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 12.10.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zink Godarov (kapsul, № 30) adlı 
məhsul sink 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.

Zinkobad Tablet 3 x 10 Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg
Magnesium Stearate, Sorbitol, Lactose, 

Microcrystalline cellulose, Sugar, Corn starch, 
Gum arabic

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. Şti Türkiyə 20.10.2021 Müsbət

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

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

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