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

3.5 % hy-ac U-low Viscosity 
Solution/19 xaricə istifadə üçün məhlul 5 ml x 10

Hydrolysed hyaluronic acid-3.5%, Sodium Chloride-3%, Purified water-up 
to 100% Ayrıca qeyd edilməmişdir Imunohealth S.L. İspaniya 20.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "3.5 % hy-ac U-low Viscosity Solution/19, 
xaricə istifadə üçün məhlul 5ml №10" adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

Aceffect Kids /Aseffekt Uşaqlar Üçün Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Althaea root g.e. - 100 mg, Thyme Leaf g.e. - 100 mg, Primula officinalis 
g.e. - 133 mg, Vitamin C - 40 mg

Glucose syrup, Water, Flavouring, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Sucralose
Gricar Chemical SRL İtaliya 19.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aceffect Kids /Aseffekt Uşaqlar 

Üçün(daxilə qəbul üçün məhlul,  150 ml) adlı  məhsul öskürək zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlmatda məhsulun köməkşi maddələrinin siyahısı 

göstərilsin. 

AestheFill toz 200 mq PLA (Poly-D,L-lactide)-75% Sodium carboxymethylcellulose 
(CMC) Regen Biotech Global Inc Cənubi Koreya 19.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "AestheFill, 200mq toz şüşə flakonda" adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Aflib Kapsul 2 x 10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

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

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

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

Agavit Şərbət 120 ml

Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin C - 45 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin D3 
(Cholecalcipherol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin B1 - 0.7 mg, Vitamin E - 6 

mg, Folic acid - 0.13 mg, Biotin - 50 mg, Vitamin B2- 1 mg, Calcium 
lactate - 200 mg, Magnesium chloride - 4.6 mg, Ferrous gluconate - 20 

mg, Zinc gluconate - 17 mg, Royal jelly - 17 mg

Distilled water, Sweetener, Guar gum, 
Potassium sorbate

Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 09.09.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Agavit (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan Biotin inqredienti 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 gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. 

Biotin inqredientinin gündəlik istehlak həddi 300 mkq miqdarında tövsiyə 
olunur.Bundan başqa, ekspertizanın bir hissəsini laboratoriya analizləri 
təşkil etmişdir. Analiz zamanı məhlulun həcmi 95 ml (NS-ə əsasən 120 
ml), çəkisi 101.57 q (NS-ə əsasən 129.578-132.2622 q), sıxlığı 1.10708 

q/ml (NS-ə əsasən 1.011423-1.1065257 q/ml) olaraq aşkar 
edilmişdir.Bundan başqa, qablaşma üzərində məhsulun istifadə qaydası 

və istehsal/son istifadə tarixləri qeyd edilməyib.

Alaqanqal Ekstraktı Tablet 1 x 20 Silybum marianum - 62.5 mg (silymarin 30 mg) Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silica Evalar QSC Rusiya 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alaqanqal Ekstraktı (tablet № 20) adlı 

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

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

deyil. 

Alfalen Kapsul 6 x 10 Alpha lipoic acid - 100 mg, Astaxantin - 4 mg, Selenium - 0.04 mg, 
Vitamin E - 15 mg, Cynara scolymus leaves dry extract - 100 mg

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

dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.09.2019 Müsbət

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

sorqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan, 
antioksidant təsirə malik 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.

Aminocard Tablet 1 GABA - 150 mg, Ginkgo biloba - 80 mg, Glycine - 100 mg, Glutamine - 
100 mg, Biotin - 50 mcg

Sorbitol, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Microcrystalline cellulose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.09.2019 Müsbət

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

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:1)Qablaşma və İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr 
göstərilsin.

        2) İstifadə üzrə təlimatda" Farmakoloji təsirləri" kimi göstərilən sətr 
"Məhsulun xüsusiyyətləri:MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ" ilə əvəz olunsun, belə ki BFMQƏ-lər farmakoloji 
xüsusiyyətlərə m alik ola bilm əz!

Anti-Rides/11 xaricə istifadə üçün məhlul 5 ml
Ascorbic acid-3%, iscum ovum extract-2%, Hydrolysed hyaluronic acid-

3%, Hydrolysed elastin-2%, Urea-2%, Thiamine HCl-1%, Pyridoxine HCl-
1%, Dexpanthenol-1%, Sodium chloride-3%, Purified water-up to 100%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Imunohealth S.L. İspaniya 20.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Anti-Rides/11, xaricə istifadə üçün məhlul 
5ml №10" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

Artropant Xarici istifadə üçün krem 50 ml
Velvet extract-50ml, Comarum palustrie root extract-5.0%, Trifolium 

pratense flower extract-5.0%, Chamomilla recutita flower extract-5.0%, 
Ginkgo biloba leaf extract-5.0%, Unsea barbata leaf extract-5.0% and etc.

Ayrıca qeyd edilməmişdir Saşera-Med MMC Rusiya 23.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Artropant, 50 ml xarici istifadə üçün 
krem" adlı məhsul oynaqlarda müxtəlif etiologiyalı ağrı simptomlarını 

aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən 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

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.09.2019 Müsbət

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

sümük və qığırdaq toxumasının 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.

Astenomirt Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10
Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit dry extract tit. 36% in 

anthocyanosides as anthocyanidis - 100 mg, Saffron (Crocus sativus L.) 
flower dry extract tit. 30% in crocetin - 10 mg, Taurine - 100 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Fructose, Berries flavor, Citric acid, 

Water
BioDue Spa İtaliya 20.09.2019 Müsbət

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

10 ml №10) adlı məhsul gözün görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq və 
göz yorğunluğunu aradan qaldırmaq 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. 

B Calsium Tablet (3 x 10) Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 10 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 
gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

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

Ca mineralının və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: İstifadə qaydası və dozanın rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

BactoFlor (BaktoFlor) Kapsul 1

Bacteriological count: (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum) - 6 x 10 9 CFU, Inulin 

from chicory root - 110 mg


Potato starch,Ascorbic acid, 
Magnesium stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulose
İntercell Pharma GmbH Almaniya 18.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bactoflor/Baktoflor (kapsul, №10) 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:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 
qablaşma eskizi üzərində qeyd edilən "Bioloji aktiv əlavə" yazısının 

"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının  və "məhsulun 

tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" məzmunlu 
əks göstərişlər bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

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

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

sorbate, Methylparaben, 
Trisodiumcitrate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BeCost (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
D vitamini, kalsium, maqnezium, sink minerallarının əlavə mənbəyi 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.

Bekombion Damcı 30 ml
Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Vitamin 
B5 - 2 mg, Vitamin B7 - 10 mcg, Vitamin B8 - 10 mcg, Vitamin B9 - 50 

mcg

Deionized water, Sugar, Xantan gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Banana aroma

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 09.09.2019 Müsbət

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

damcı,  30 ml) adlı  məhsul bəzi 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 dərm an vasitəsi deyil.



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

spp.) leaf and flowers extract - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin capsule

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2019 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

BeNORM məhlul 50 ml
L - tryptophan - 4 mg, Glycine - 2 mg, GABA (Gamma Aminobutyric 

Acidum) - 4 mg, Glutamine - 2 mg, Magnesium citrate - 0.4 mg, Vitamin 
B1 - 22 mcg, Vitamin B6 - 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

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.09.2019 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Biopron 9 Kapsul 3 x 10

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

Lactobacillus casei - 2.25 x 108, Lactobacillus plantarum - 2.25 x 108, 
Lactobacillus rhamnosus - 4.5 x 108, Lactococcus lactis spp.lactis - 9 x 
108, Streptococcus thermophilus - 4.5 x 108, Fructooligosaccharides - 

154.62 mg

Ascorbic acid, Magnesium stearate, 
Gelatin, Titanium dioxide Wallmark a.s Çex respublikası 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biopron 9 (kapsul № 30) 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. 



Black Garlik / Qara Sarımsaq 
Ekstraktı Tablet 3 x 10 Garlic (Allium sativum) extract - 750 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Crosslinked 
carboxymethylcellulose sodium, 
Opadry II black 204A2770000 

(Polyvinyl alcohol, Vegetable carbon, 
Talc, Glyceryl monostearate, 

Polysorbate 80)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Black Garlic/Qara sarımsaq extraktı 
(tablet, № 30) adlı məhsul orqanizmi 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 
istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 

qablaşma eskizində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi 
zəruridir.

Borovaya Matka Saplaqlar və 
Yarpaqlar Ot Yığıntısı 30 q Orthilia secunda - 30 g yoxdur Evalar QSC Rusiya 11.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Borovaya Matka Saplaqlar və 

Yarpaqlar (ot yığıntısı 30 q) adlı məhsul  qadınlarda sidik-cinsiyyət 
sisteminin xəstəliklərinin profilaktikasında 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. 

Brainmed Kapsul 3 x 10

Vitamin B1 (Thiamine) - 2.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 3 mg, Vitamin 
B6 (Pyridoxine) - 3 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 4.5 mcg, 

Vitamin PP (Acidum nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B9 (Quatrefolic) - 200 
mcg

Corn starch, Gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brainmed (kapsul №30) adlı məhsul 
B qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Butsin Tablet 2 x 10 Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 150 mg, Glycine - 150 mg, 
Magnesium citrate - 100 mg, Viatmin  B6 - 2 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, 
Vegetable magnesium stearate, 

Glyceryl behenate, Hydroxypropyl 
cellulose

Gricar Chemical SRL İtaliya 03.09.2019 Müsbət

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

Qeyd:Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin, 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma 
üzərində  köməkçi maddələrin siyahısınin tərkibə aid sənədə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

CaDlife Tablet 2 Vitamin D3 - 4 mg, Calcium carbonate - 1000 mg, Zinc - 5 mg, Vitamin K1 
- 0.03 mg, Magnesium oxide - 100 mg

Mcc e460, Magnesium stearate e572, 
Silicon dioxide e551, 

Ployvinylpyrrolidone e1201

Rad Gida Laborotuvari ve İlaç 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 05.09.2019 Mənfi

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

kalsium və vitamin D3-ün əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan Vitamin D (Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli 
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 

məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-nin 
tələblərinə əsasən maksimum yol verilən həddi 30 mcg) inqredientinin 

miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini  133 dəfə aşır.

CalciBest Tablet 1
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), Zinc (as Zinc oxide) 
- 10 mg (12.44 mg), Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D 

(as Cholecalciferol) - 5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 
gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CalciBest (tablet №30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Caldep Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, 

Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 
mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 
gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caldep (tablet №30) adlı məhsul 
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Caliperon Kapsul 1 L-Carnitine (as L-Carnitine L-Tartrate) - 250 mg, Alpha Lipoic Acid - 200 
mg

Gelatin, Rice flour, Calcium silicate, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 11.09.2019 Müsbət

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

orqanizmin metabolik proseslerini 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.

Calsev Şərbət 200 ml Calcium citrate - 200 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Vitamin D3 
(cholecalciferol) - 200 IU 

Tri calsium phosphate, Sodium 
benzoate, Blackberry aroma, 

Peppermint oleum, Guar gum, 
Glycerin, Sorbitol, Citric acid 
monohydrate, Deonize water, 

Potassium sorbate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.09.2019 Müsbət

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

vitamini, kalsium və maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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


Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 

göstərişlər" bəndində "məhsulun tərkibində olan hər hansı bir 
komponentə qarşı həssaslıq" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Cantarius Plus Şərbət 150 ml
Cantharellus cibarius extract, 30% polysaccharides - 300 mg, Mentha 
longifolia extract, 5% Menthol - 20 mg, Achillea millefolium extract, 5% 

flavone - 20 mg, Cynara scolymus extract, 5% Cynarin - 20 mg

Sorbitol solution 70%, Glycerin 
vegetable, Dextrose, 

Carboxymethylcellulose, Potassium 
sorbate, Purified water, Caramel

Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 02.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cantarius Plus(şərbət,150 ml) adlı 
məhsul  qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydalar rəyə uyğun olaraq yazılsın; "Xəbərdarlıq" 
bolməsinin sonuncu cümləsi "18 yaşa qədər olan uşaqlarda istifadə 

etməzdən öncə həkimlə məsləhətləşin" kimi yazısın.

Carne-grow / Karne-qrov Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10 L - carnitine - 500 mg, L - arginine - 200 mg, Inositol (Vitamin B8) - 100 
mg

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

benzoate, Raspberry flavor, Sucralose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carne - grow / Karne - qrov (daxilə 
qəbul üçün məhlul, 10 ml x №10) adlı məhsul metabolik prossesləri 

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

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

Carnizyme / Karnizim Kapsul 4 Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 10.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Carum Carvi Şərbət 150 ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 17.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Cationorm / Kationorm Göz üçün damcı 10 ml Heavy Mineral oil - 0,5 %, Light mineral oil - 0,5 % Tyloxapol - 0,3 ml,  
Cetalkonium chloride - 0,002 %

Poloxamer 188, Glycerol, 
Tromethamin, Tris Hydrochloride, 

Purified water Laboratoires Pharmaster Fransa 17.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cationorm / Kationorm, Göz üçün damcı 
10ml", adlı məhsul göz quruluğu zamanı yumuşaldıcı təsir göstərən tibbi 

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

Cerebrovin Kids Şərbət 150 ml
Phosphatidylcholine std. 30% - 100 mg, Phosphatidylserine std. 20% - 

100 mg, Glycine - 100 mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B2 - 1 mg, 
Vitamin B3 - 11 mg, Vitamin B12 – 1 mcg

Water, Glucose syrup, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sweet 

orange, Flavouring, Citric acid, 
Sucralose

Gricar Chemical SRL İtaliya 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrovin Kids (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul MSS sistemi xəstəliklərinin profilaktikasında köməkçi vasitə kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində istehlakçılar tərəfindən daha aydın başa 
düşülməsi məqsədilə BFMQƏ qısaltmasının «Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi» ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Cerimag Forte / Serimaq Forte Tablet 3
Gamma-amino-butyric acid (GABA) - 250 mg, Glutamine - 120 mg, 

Ginkgo biloba d.e. 3% - 80 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Magnesium lactate 
231 mg of which Magnesium - 21,9 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose Gricar Chemical SRL İtaliya 09.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerimag Forte / Serimaq Forte(tablet 

№ 30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il 
tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə 
aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına 

dair metodiki tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən "parafarmasevtiklərin 
gündəlik dozası, bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək 
olmamalıdır", QAYT maddəsinin birdəfəlik  terapevtik dozası isə 250 mg-

dır.

Chondra ERA Tablet 1 Glucosamine sulphate - 550 mg, Chondroitin sulphate - 350 mg, 
Methylsulfonylmethane - 350 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 5 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chondra ERA (tablet, №30) adlı 
məhsul sümük və qığırdaq toxumasının 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və dozanın rəyə uyğun olaraq yazılması 
zəruridir.

Chondrocol Yerli istifadə üçün gel 100 ml Menthol-2%, Sodium Chondroitin Sulfate-1%, Glucosamine Sulfate-1%, 
Soluble Collagen-1%, Dimethyl Sulfone (MSM)-0.5%, Camphor-0.5%

Aqua, Alcohol Denat, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Citric Acid, Sodium 

Benzoate, Potassium Sorbate, 

Plameca Plantas Medicinales Y 
Complementos 

Alimenticios,S.A
İspaniya 20.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Chondrocol, yerli istifadə üçün gel 100 
ml" adlı məhsul qığırdaq toxumasının bərpa olması üçün  tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 

Colispas Antiflatulent Syrup Damcı 30 ml Dill oil (Anethum graveolens) - 2.5 mg Olive oil, Alpha tocopherol (E 307) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colispas Antiflatulent Syrup( daxillə 
qəbul üçün məhlul,30 ml) adlı məhsul uşaqlarda meteorizm  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.

Collagen/06 xaricə istifadə üçün məhlul 5 ml
Ascorbic acid-8%, 2-Dimethylaminoethanol-6%, Elastin-7%, Collagen-7%, 
Sodium chloride-3%, Purified water-up to 100%, Citric acid-Required for 

pH
Ayrıca qeyd edilməmişdir Imunohealth S.L. İspaniya 20.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Collagen/06, xaricə istifadə üçün məhlul 
5ml №10" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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



Combo Teens Kapsul 3 Cold press black cumin oil - 1000 mg, Fish oil - 1000 mg, Cold press 
Wallnut oil - 1000 mg, Cold press refined Peanut oil - 1000 mg

dl-alpha tocopherol, dl-alpha 
tocopheryl acetate, 1. Capsule shell: 
(Bovine Gelatin / Glycerin / distilled 
water / FD&C blue No.1 / FD&C red 
No.40, Titanium dioxide), 2. Capsule 

shell: (Bovine Gelatin / Glycerin / 
distilled water/ FD&C yellow No.5 / 
FD&C blue No.1), 3. Capsule shell: 
(Bovine Gelatin / Glycerin / distilled 
water / red ferric oxide), 4. Capsule 
shell: (Bovine Gelatin / Glycerin / 
distilled water / titanium dioxide / 

Yellow iron oxide/ FD&C Red No.40 / 
brilliant black / FD&C Blue Red No.2)

Helvacizade Gida İlaç Kimya 
San. Ve Tic. A.Ş Türkiyə 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənCombo Teens (kapsul № 60) adlı 
məhsul   immun sistemin  fəaliyyətini  və zehni 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.
Qeyd:Qablaşdırma  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( təsiredici maddəlin  ad və 
miqdarı, köməkçi m addələrin  isə adları göstərilm əlidir).

Complefin Tablet 6

Panax ginseng root dry extract - 350 mg, L-carnitine - 800 mg, L-taurine - 
200 mg, Vitamin E - 150 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, L-arginine - 1000 
mg, Zinc - 7 mg, Folic acid - 120 mcg, Selenium - 25 mcg, Fructosa - 

16.8 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 
Magnesium stearate, Pvp, Silicon 

dioxide, Maltodextrine

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.09.2019 Müsbət

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

cinsi- reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "həb" sözü bütün teksta "tablet" ilə əvəz 
olunsun. Həb və tablet eyni anlayış deyil!

Cosakondrin MSM Tablet 1 Glucosamine sulfate - 750 mg, Chondroitin sulfate - 600 mg, 
Methylsulfonylmethane - 125 mg

Polyvinylpyrrolidone, Microcrystalline 
cellulose, Croscarmellose sodium, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cosakondrin MSM (tablet № 60) adlı 
məhsul  dayaq-hərəkət 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. 

Cosakondrin OP Tablet 1

Calcium (Eggshell Calcium carbonate) – 400 mg, Magnesium 
(Magnesium citrate) – 80 mg, Zinc (Zinc sulfate monohydrate) – 5 mg, 

Vitamin K2 (Menaquinone – 7) – 50 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) – 10 
mcg

Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate, Cross-
linked carboxymethylcellulose sodium 

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cosakondrin OP (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 dərm an vasitəsi deyil

D3Vit məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 30.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3Vit (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Daigo toz 1 saşe B&S Corporation Co. Ltd. Yaponiya 09.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Deasedin Kapsul 2 x 15

Valerian root extract 0.8% valeric acid, Valeriana officinalis L. DER 3-6:1 - 
100 mg, Extract of hops strobili, Humuli lupuli, DER 4:1 - 50 mg, Melissa 

extract, Melissa officinalis, DER 7:1 8% polyphenols, Extract from the 
Common cordon, Leonurus cardiaca L.DER 4:1

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Hard gelatin white capsule size "0" 
(98% gelatin, 2% titanium dioxide)

Colfarm S.A Polşa 12.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Deasedin (tablet №30) adlı məhsul MSS-
nin fəaliiyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.

DeflaGyn Vaginal gel 150 ml Highly dispersed silicon dioxide-10.0mg, Citric acid-24.8mg, Sodium 
Selenite-0.83 mg, Selenium equivalent-0.25mg

Hydroxyethyl cellulose, Water, 
Potassium sorbate, Sodium Benzoate Deflamed İnternational S.r.o Çex respublikası 02.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "DeflaGyn, 150ml Vaginal gel + №28 
Applikator" adlı məhsul patogen mikroorqanizmlərin yayılmasının 

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

Delabs məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delabs (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda əsas təsiredici 
maddələr rəyə uyğun olaraq istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən 

yazılmalıdır.

Delin Damcı 30 ml Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər



Denferon Forte Şərbət 150 ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 19.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun xarici görünüşü yaşılımtıl qonur rəngli, qeyri-şəffaf, qəhvəyi 

rəngli çöküntüləri olan, spesifik qoxulu məhlul olaraq aşkar edilmişdir.Bu 
göstərici normativ sənədlərə əsasən uyğun deyil. Məhlulun rəng və 
şəffaflığı açıq sarı rəngli, qeyri-şəffaf olmalıdır.Məhlulun tərkibində 

mexaniki qarışıqlar müvcuddur.


Həm çinin: 

Analiz sertifikatı, spesifikasiya, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində 
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

inqredientlər 10 ml məhlulda qeyd edildiyi halda, tərkibə aid sənəddə 5 
ml məhlulda qeyd edilib.B5 vitaminin miqdarı adları çəkilən sənədlərdə 5 

mq miqdarında qeyd edildiyi halda, tərkibə aid sənəddə 5 mkq 
miqdarında qeyd edilib.Bundan başqa, məhsulun buraxılış forması 

şərbət qeyd edildiyi halda, köməkçi maddələrin siyahısında şəkər və 
şəkər əvəz ediciləri barədə m əlum at yoxdur

Difort akvivator mühitdə olan 
kapsul 5 ml

Kapsul: Phaseolus vulgaris fruit extract – 100 mg, Galega officinalis herba 
extract – 100 mg, Vaccinium myrtillus leaf extract – 25 mg, Cynara 

scolymus fruit extract – 25 mg, Taraxacum officinale root extract – 25 mg, 
trifolium pretense flower extract – 25 mg, Cordyceps extract – 25 mg, 
Artemia extract – 25 mg, Gymnema sylvestre flower extract – 25 mg, 
Potentilla alba root extract – 25 mg, Ilex latifolia leaf extract – 15 mg, 

Camellia sinensis leaf extract – 10 mg, Hippophae rhamnoides fruit extract 
– 10 mg, Allium sativum bud extract – 10 mg, Olea europaea fruit extract 

– 10 mg, Betula alba bark extract – 10 mg, Zooglea extract – 10 mg, 
Chlorella extract – 5 mg, Castoreum extract – 5 mg, Propolis extract – 5 

mg
Aktivator: Amarantus caudatus seed oil – 1000 mg, Cucurbita pepo seed 

oil – 1000 mg, Corylus avellana seed oil – 500 mg, Nigella sativa seed oil – 
500 mg, Schisandra chinensis fruit extract – 500 mg, İnonotus obliquus 
extract – 500 mg, Ganoderma lucidum extract – 200 mg, Cantharellus 

cibarius extract – 200 mg, Sambucus nigra fruit extract – 100 mg, Galleria 
mellonella extract – 100 mg, Stigmatum zea maidys extract – 100 mg, 

Lamium purpureum flower extract – 100 mg, Rosa canina fruit extract – 
100 mg, Crataegus atrosanguinea extract – 100 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Difort(akvivator mühitdə olan kapsul 
№10) adlı məhsul  şəkərli diabet zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Dizostozin Kapsul 6 Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 24.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun orta çəkisi 684.4 mq (NS-ə əsasən 765.0-935.0 mq /850 

mq+/-10%) olaraq aşkar edilmişdir.


Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsul 1 tablet gündə 2-3 dəfə tövsiyə edilib.Belə olduğu halda, manqan 

inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 
aşır.Qablaşma üzərində köməkçi maddələr və istifadə qaydası qeyd 

edilməyib.M əhsulun istifadə qaydası bəndində yaş həddi göstərilm əyib.

Doctor Plus Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root 
extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg

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

Purified water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 26.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Doctor Plus (şərbət 120 ml) adlı məhsul 
bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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.

Drop Terapevtik Göz üçün damcı 10 ml

Sodium Hyaluronate-0.1g, Sodium Chloride-Enough to 300mOsm/Kg, 
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate, Sodium Phosphate Bibasic 
Dodecahydrate-Enough to pH 7, L-Proline- 0.001g, L-Glycine- 0.001g, L-

Lysine Hydrochloride-0.0005g, L-Leucine-0.0008g, Riboflavin Sodium 
Phosphate-0.0752g, Vitamin E TPGS-0.5g, Water for injection-Enough to 

100g

Ayrıca qeyd edilməmişdir IROS RC İtaliya 24.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Drop Terapevtik, 10 ml Göz üçün damcı" 
adlı məhsul göz səthinin zədələnmələri zamanı tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Ənginar Ekstraktı Tablet 3 x 20 Cynara scolymus - 300 mg

Lactose, Croscarmellose Sodium, 
Silicon dioxide, Calcium stearate or 
Magnesium stearate, Stearic Acid, 

Microcrystalline Cellulose, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Polyethylene glycol and/or  
Polysorbate 80 and/or Glycerine

Evalar QSC Rusiya 05.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ənginar Ekstraktı (tablet № 60) adlı 
məhsul  qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Ənginar Ekstraktı Tablet 1 x 20 Cynara scolymus - 300 mg

Lactose, Croscarmellose Sodium, 
Silicon dioxide, Calcium stearate or 
Magnesium stearate, Stearic Acid, 

Microcrystalline Cellulose, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Polyethylene glycol and/or  
Polysorbate 80 and/or Glycerine

Evalar QSC Rusiya 05.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ənginar Ekstraktı (tablet № 20) adlı 
məhsul  qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.



EnzyFlorin Kapsul 2 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg
Calcium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin 
capsule

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

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

həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Erbolak Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Actilight 950 P - Fructooligosaccharides - 4.5 g, Lactulose - 3 g, Fibruline 
S20 - Inulin - 2.5 g, Nutriose FM - Corn fiber - 1 g

Citric acid, Potassium sorbate, Lemon 
flavor, Demineralized water Erbozeta S.p.A San-Marino 12.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbolak (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 
ml) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Ergaten Kapsul 3 x 10 L - carnitine tartrate - 214 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg Microcrystalline cellulose, Silica, Talc, 
Gelatin, Titanium dioxide Gricar Chemical SRL İtaliya 02.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ergaten (kapsul №30) adlı məhsul 
metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi 
maddələrin, qablaşma üzərində yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Esoks Şərbət 150 ml L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, Vitamin B6 - 6 mg

Deionized water, Rasperry flavour, 
Xanthan gum, Citric acid, Trisodium 

citrate, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esoks (şərbət 150 ml) adlı məhsul  
orqanizmin metabolik proseslerini 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.

Eurofar Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml
Sodium L-ascorbate (Vitamin C - 50 mg) - 56.2 mg, Microencapsulated 

Iron (Ferric saccharate - 16.3625 mg, Calcium alginate - 4.8875 mg) (Iron - 
8.5 mg) - 21.25 mg

Deionized water, Polyethylene glycol, 
Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Sodium citrates, Stevia (Stevia 

rebaudina)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eurofar (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Evobil Tablet 3

Cynara scolymus leaves dry extract - 100 mg, Helichrysum plant dry 
extract - 50 mg, Harphagophytom procumbens root dry extract - 100 mg, 
Boswellia serrata bark dry extract - 125 mg, Curcuma longa rhizoma dry 

extract - 60 mg, Foeniculum vulgare seed dry extract - 75 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, PVP, 

Cornstarch, Maltodextrin

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.09.2019 Müsbət

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

mədə bağırsaq 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.

Extra-E Tablet 2 DL-alpha-tocopherol acetate - 400 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin A - 1 
mg, Folic acid - 150 mcg

Mcc E460, Magnesium stearate E572, 
Silicon dioxide E551, 

Polyvinylpyrrolidone E1201

Rad Gida Laborotuvari ve İlaç 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 02.09.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extra-E(tablet  N 30) adlı  məhsul  
bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitədir, onun 

tərkibində olan  E vitaminin dozası  gündəlik  istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşdığı üçün(400 mg)  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsidir.

Qeyd:Nəzərinizə çatdırıq 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”-nin tələblərinə 

əsasən E vitamin üçün   gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddi 100 
mg(BV) təşkil edir.

F-D 400 Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin C - 30 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 2 mg, Vitamin A - 300 mcg RE 
(1000 IU), Vitamin D - 10 mcg (400 IU)

Orange flavour, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, 

Deionized water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 02.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş F-D 400 (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

Ferrosan Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Vitamin C - 50 mg, Ferrous gluconate - 40 mg, Folic acid - 400 mcg
Aqua, Sugar, Xanthan gum, 

Strawberry aroma, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.09.2019 Müsbət

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

damcı, 50 ml) adlı  məhsul dəmir və fol turşusu çatışmazlığında köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

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

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.  



Folevit Tablet 1 Folid acid - 400 mcg

Calcium carbonate 90% DC, 
Microcrystalline Cellulose, Magnesium 

Stearate, Croscarmellose Sodium, 
Coating: Hypromellose, Polyvinyl 

Alcohol     

MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 10.09.2019 Müsbət

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

Qeyd: "aptekdən buraxılma şərti: reseptsiz" ifadəsinin götürülməsi 
zəruridir.

Fubos Tablet 1
Boswelia serrata standardised extract 90% boswellic acid - 350 mg, 

Laminaria japonica, standardised extract 85%, e.q 100 mg Fucoidan - 120 
mg, Beta-glucan standardised extract 80% polysaccharide - 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide
Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 30.08.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FUBOS(tabletl № 30) adlı məhsul  bir 

çox xəstəliklərin müalicəsində köməkçı vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi dey

Gamma Sürtmə və İnhalyasiya üçün 
məlhəm 20 q Mentha Arvensis-2.80g, Cinnamomum camphora-5.0g, Trachyspermum 

ammi-0.12g, Eucalyptus globulus-1.40ml, Lavandula stoechas-0.50 ml

Hard Paraffin wax, Microcrystalline 
wax, Light Liquid paraffin, Turpentine 
oil, Butylated Hydroxytoluene (BHT)

Ananta Medicare Ltd Hindistan 23.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Gamma, 20q Sürtmə və İnhalyasiya üçün 
məlhəm" adlı məhsul öskürəklə müşahidə olunan kəskin respirator 
xəstəlikləri simptomatik yüngülləşdirmək üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Gammafertil Tablet 6 x 10

L-carnitine tartrate - 300 mg, L-arginine - 250 mg, Glutathione - 40 mg, 
Zinc oxide (Zinc - 22.5 mg) - 28 mg, Vitamin E acetate tit.50% (Vitamin E - 

36 mg)  - 72 mg, Coenzyme Q10 - 15 mg, Folic acid - 0.4 mg, Sodium 
selenite (Selenium - 27.4 mcg) - 0.06 mg, Vitamin B12 - 2 mcg

Maltodextrin, Vegetal magnesium 
stearate, Silica, Microcrystalline 

cellulose, Hydroxypropyl cellulose, 
Glazing agents (Acetylated maize 
starch, talc, glycerol, shellac, ıron 

oxides, titanium dioxide)

Gricar Chemical SRL İtaliya 16.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gammafertil (tablet №60) adlı məhsul 
fiziki və zehni yorğunluq zamanı, reproduktiv funksiyanı 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi,  
"Məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" 
məzmunlu "əks göstərişlər" bəndinin  və "tərkibi" bəndində köməkçi 

maddələrin qeyd edilməsi zəruridir.

Gammafertil Prenatal Tablet 2 x 15

Vitamin A - 1200 mcg (4000 IU), Vitamin D3 - 7.5 mcg (300 IU), Vitamin 
E - 30 mg, Vitamin B1 - 1.8 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Folic acid - 400 

mcg, Vitamin B12 – 9 mcg, Biotin – 50 mcg, Calcium carbonate - 184 mg, 
Magnesium hydroxide – 53 mg, Iron – 30 mg, Zinc - 12.5 mg, Copper – 1 
mg, Iodine – 150 mcg, Manganese – 1 mg, Selenium - 25 mcg, Chromium 

- 25 mcg.

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Hydroxypropylcellulose (E 464), 

Vegetal magnesium stearate(E 470b), 
Silica (E 551)

Gricar Chemical SRL İtaliya 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gammafertil Prenatal (tablet №30) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və 

«Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 
(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Goladek Sprey 25 ml

Propolis glyceric extract (tit. 12 mg/ml total flavonoids) - 26.6 mg, 
Wildflower Honey - 9.5 mg, Avena sativa L. fruit dry extract - 1.9 mg, 
whence 55% Beta-glucan - 1.4 mg, Echinacea angustifolia DC. root 

glyceric extract (1:1) - 1.9 mg, Malva sylvestris L. leaves glyceric extract - 
1.9 mg, Lactoferrin - 0.13 mg, Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. 

root dry extract - 57 mcg, whence 98% Resveratrol - 55.9 mcg, 

Aqua, Polysorbate 20, Flavouring, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Sucralose, Sodium Saccharin

STAR DUST PRODUCTION 
S.R.L. İtaliya 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Goladek(oral sprey,25 ml) adlı məhsul  

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətlər: 
immunomuduledici"  yazısı " məhsulun xüsusiyyətləri: immun sistemini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ilə əvəz olunsun, belə 

ki, BFMQƏ farmakoloji xüsusiyyətlərə malik ola bilməz;
2)Ümumilikdə qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib 
olunmalıdır, bununla bağlı müvafiq yazılar, əks göstəricilər və saxlanma 

şəraiti rəyə uyğun olaraq  əlavə olunsun.
3)Məhsulun uşaqlarda istifadəsinə dair kifayət qədər  məlumat təqdim 

olunmadığı üçün  istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.




Gold Argo Tablet 3 x 10

Epimedium sagittatum root dry extract - 300 mg, Maca root dry extract - 
100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 24.95 mg, Zinc - 50 mg, Selen - 

50 mcg, Panax ginseng root dry extract - 100 mg, L-arginine - 500 mg, L-
carnitine - 100 mg, Vitamin E - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
Stearate, PVP, Silicon dioxide, 

Cornstarch, Maltodextrin

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.09.2019 Müsbət

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

kişilərdə və qadınlarda reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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


Qeyd:İstifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"həb" yazısının "tablet" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.



Golden Fox Kapsul 1

L - arginine - 263 mg, L-carnitine tartrate - 34 mg, Fermented poliflora 
pollen - 30 mg, Maca (Lepidium mejenii) root powder - 30 mg, White 
Ginseng powder - 10 mg, Red Ginseng powder - 10 mg, Cordyceps 

(Cordyceps sinensis) powder - 9 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) 
fruits - 7 mg, Wheat germs - 7 mg

Gelatin, Titanium dioxide S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 30.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Golden Fox (kapsul № 40) adlı 
məhsul reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq "böyüklər" 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir

Helix Plus Şərbət 150 ml
Garlic extract (Allium sativum) - 20 mg, Pumpkin seed extract (Cucurbita 
pepo) - 8 mg, Syzygium aromaticum oil (Eugenia caryaphyllata) - 8 mg, 

Tanacetum vulgare extract (Tanacetum parthenium) - 8 mg

Deionized water, Glycerin, Ethanol, 
Blackberry flavor, Sodium benzoate, 
Polysorbate 80 (Tween 80), Xanthan 
gum, Gum arabic, Sodium cyclamate, 

Citric acid

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən (şərbət,150 ml) adlı məhsul  qurd 
invaziyalar 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 istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın. Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan inqredientlərin 18 yaşından aşağı uşaqlarda  

istifadəsinə dair məlumatın olması  elmi ədəbiyyatda mövcud deyil. 

Hemorekta yerli istifadə üçün krem 20 q
Horse chesnut liquid extract- 3 qr, Whitch-hazel liquid extract - 3 qr, 

Acidum tannicum - 0,5 qr,Hyperici oleum - 3 qr, Propolis liquid extractum - 
3qr, Bismuthi subgalate - 3qr, Zinci oxide - 3 qr, Menthol - 0,2 qr. 

Cetearyl alcohol, Sodium cetearyl 
sulfate, Lanolin, Petrolatum, Decyl 

oleate, Methyl parahydroxybenzoate, 
Propyl parahydroxybenzoate və 

Purified water

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və Herseqovina 25.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hemorekta, yerli istifadə üçün krem, 20q 
tubda" adlı məhsul babasil zamanı yaranan şişkinlik, gızartı və s. kimi 
simptomları yüngülləşdirmək məqsədi ilə tövsiyyə olunan kosmetik 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Hepatrin Kapsul 2 x 15
Lecithin – 90 mg, Silybum marianum – 33.5 mg (silymarin 20 mg), Cynara 

scolymus – 45 mg, Vitamin E – 5 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Vitamin B1 – 
0.75 mg, Vitamin B2 – 1.8 mg

Colloidal silica, Rice starch, 
Magnesium stearate, Titanium dioxide, 

Gelatin, Iron oxide
Evalar QSC Rusiya 26.09.2019 Müsbət

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

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Hepatrin Kapsul 4 x 15
Lecithin – 90 mg, Silybum marianum – 33.5 mg (silymarin 20 mg), Cynara 

scolymus – 45 mg, Vitamin E – 5 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Vitamin B1 – 
0.75 mg, Vitamin B2 – 1.8 mg

Colloidal silica, Rice starch, 
Magnesium stearate, Titanium dioxide, 

Gelatin, Iron oxide
Evalar QSC Rusiya 26.09.2019 Müsbət

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

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

HialuronTurşusu Kapsul 2 x 15 Hyaluronic acid - 150 mg

Calcium stearate, Colloidal silica, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide

Evalar QSC Rusiya 06.09.2019 Müsbət

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

məhsul hialuron 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.

İmmuno-VAQ Forte Tablet 3 Vitamin E - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, Vitamin C - 60 mg, Zinc - 7.5 mg 
(as Zinc oxide), Selenium (as Sodium selenate) - 25 mcg Magnesium stearate, Sorbitol

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 24.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno-VAQ Forte(tablet, №  30) 
adlı  məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, immun 

sistemini möhkəmləndirən 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.



Jointcare 1 BACFO Pharmaceuticals  LTD Hindistan 11.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Kardioaktiv Tablet 2 x 20 Crataegus monogyna – 200 mg, Potassium asparaginate – 75 mg, 
Magnesium asparaginate – 75 mg

Calcium stearate, Colloidal silica, 
Microcrystalline cellulose, Sodium 

croscarmellose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Polysorbate 80, 

Polyethylene glycol, Titanium dioxide, 
Iron oxide

Evalar QSC Rusiya 30.09.2019 Müsbət

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

ürək əzələsinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə yaş həddinin rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Keptaimmune Kapsul 3 x 15 Cats Claw (Uncaria tomentosa ) inner bark extract - 90 mg Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Domus Naturae Litva 30.09.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz” yazısının qeyd 

edilməsi zəruridir.



Kidomega Şərbət 150 ml
Fish oil - 2084 mg (EPA - 375 mg, DHA - 250 mg), Flaxseed oil - 1500 mg 
(omega-3 α-Linolenic acid - 880 mg), Sunflower oil - 910 mg (omega-6 ϒ-

Linoleic acid - 230 mg)

Virgin olive oil, Natural orange flavour, 
Sorbic acid, Saccharine Vivatinel Ltd İngiltərə 23.09.2019 Müsbət

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

məhsul omega-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydalarında yaş həddi rəyə uyğun  olaraq göstərolsin.

Krill Oil Kapsul 3 x 10 Krill oil extracted from Antarctic Krill (Euphausia superba) (min. 60 mg 
EPA, min. 27 mg DHA and min. 110 mg omega3 fatty acids - 500 mg)

Gelatin, Purified water, Glycerine, 
Sorbitol liquid 70%, Ethyl vanillin Sensilab Ltd Sloveniya 04.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krill Oil (kapsul № 30) 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 
dərm an vasitəsi deyil.

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

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

Ksinocard Tablet 3 x 10 Carnitine tartrate – 737.463 mg (L-carnitine 500 mg), Coenzyme Q10 - 40 
mg, Quercetin 85% - 29.412 mg (Quercetin 25 mg)

Vegetal magnesium stearate (E 470b), 
Silica (E 551), Microcrystalline 

cellulose (E 460), Glazing agents; 
Pregelatinized modified starch (E 

1420), talc (E 470b), glycerol (E 422), 
shellac (E 904)

Gricar Chemical SRL İtaliya 24.09.2019 Müsbət

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

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lactamag Kapsul 1
Calcium (as calcium phosphate) - 500 mg, Vitamin D3 (cholecalciferol) - 
10 mcg, Vitamin K2 - 50 mcg, Zinc (as Zinc citrate) - 15 mg, Magnesium 

(as Magnesium lactate) - 15 mg

Gelatin, Rice flour, Magnesium 
stearate

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactamag (kapsul, №30) adlı məhsul D və 
K vitaminlərinin, sink, kalsium və maqnezium minerallarının 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. 

Lady Max gel 1 Ada Kimya (Özer Sabaner) Türkiyə 18.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun xarici görünüşü qəhvəyi rəngli, ağımtıl kolloid hissəcikləri olan, 

kəskin qoxulu, qeyri – şəffaf, duru maye olaraq aşkar edilmişdir.Bu 
göstərici normativ sənədlərə əsasən uyğun deyil.Məhlulun rəng və 

şəffaflığı sarımtıl və ya açıq qəhvəyi, qoxusuz, çöküntüsüz gel 
olmalıdır.Məhlulun tərkibində mexaniki qarışıqlar aşkar 

edilmişdir.Məhlulun Ph – ı 2.973 (NS-ə əsasən 3.0 – 6.0 olmalıdır) 
olaraq aşkar edilmişdir.

Həm çinin, 


-İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş tərkibə aid sənəddə məhsulun 

tərkibində olan hesperedin,limon turşusu, l –arginin(sənəddə latın adı 
düz qeyd edilməyib), tween 20 inqredientləri vitamin kimi qeyd edilib. 

Etilvanilin, dadlandırıcı bitki kimi qeyd edilib.Bundan başqa, tərkibə aid 
sənəddə “ethanol Deb” adlı köməkçi maddə qeyd edilib. Adı çəkilən  

inqredient köməkçi maddələr üzrə vəsaitdə (Handbook of 
Pharmaceuticals Excipients) qeyd edilməyib.Həmçinin, qablaşma eskizi 
və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda Tween 20, 

etilvanilin , dadlandırıcı təsiredici maddə kimi qeyd edilib, lakin, bu 
maddələr yalnız köməkçi maddə kimi istifadə edilə bilər və onlar bioloji 

fəallığa malik deyillər.Tween 20 güclü təsirə malik köməkçi maddə 
olduğu halda,onun insanlarda qəbulunun təhlükəsizliyinə dair heç bir 

sənəd təqdim edilməyib.Dadlandırıcı kimi hansı maddə istifadə edildiyi 
də qeyd edilm əyib.

Lakfin Şərbət 150 ml Lactulose - 1500 mg, Fructooligosaccharides - 1500 mg, Inulin - 2.5 mg, 
Aloe vera leaf dry extract - 15 mg, Nigrum pruno fruit dry extract - 100 mg

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

sorbate, Sodium benzoate, Trisodium 
citrate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakfin (şərbət 150 ml) adlı məhsul  
bağırsaq peristaltikasını 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 dərm an vasitəsi deyil. 


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda istifadə 
qaydasının rəyə müvafiq olaraq yazılması, "əks göstərişlər" bəndində 
"hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilməsi, "istifadə sahəsi" 
bəndində "hamiləlik dövrünün qəbizliyində" tövsiyəsinin ləğv edilməsi 

zəruridir.

Lambertis-D3 məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lambertis-D3 (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: Qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda əsas təsiredici 
maddələr rəyə uyğun olaraq istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən 

yazılmalıdır.



L-Antac Şərbət 120 ml L - carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 5 mcg

Deionized water, Glycerol, Orange 
flavoured, Xanthan gum, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, 
Sucralose

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Antac (şərbət № 120 ml) adlı 

məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

LespiForte Şərbət 100 ml

Lespedaza capitatum leaf extract - 30 mg, Zea mays silk extract - 200 mg, 
Cranberry (Vaccinium macrocarpon fruit) extract - 200 mg, Illicium verum 

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

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

Potassium sorbate

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LespiForte(şərbət,100 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.
Qeyd:Qablaşmada inqredientlərin Azərbaycan  dilində və beynalxalq 

adları göstərilm əlidir.

Lighter Skin/19 xaricə istifadə üçün məhlul 5 ml Azelaic acid-3%, Urea-8%, Arbutin-5%, Ascorbic acid-3%, Kojic acid-4%, 
Tocopheryl acetate-6%, PEG35 Castor oil-5%, Purified water-up to 100% Ayrıca qeyd edilməmişdir Imunohealth S.L. İspaniya 20.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lighter Skin/19, xaricə istifadə üçün 
məhlul 5ml №10" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Lütein İntensiv Tablet 1 x 20
Vitamin C – 70 mg, Vitamin PP – 20 mg, Zinc – 15 mg, Lutein – 10 mg, 

Vitamin B6 – 2 mg, Vitamin B2 – 1.8 mg, Vitamin B1 – 1.5 mg, Zeaxanthin 
– 1 mg, Vitamin A – 1 mg

Calcium stearate, Colloidal silica, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide, Natural food 

coloring, Polyethylene glycol and/or 
Polysorbate 80

Evalar QSC Rusiya 05.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lütein İntensiv (tablet №20) adlı 
məhsul gözün görmə qabiliyyətini 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.

Lutomeg Plus Kapsul 3 x 10
Omega-3 Fish Oil - 690 mg (Eicosapentaenoic acid (EPA) – 144 mg, 

Docosahexaenoic acid (DHA) - 96 mg), Lutein - 2 mg, Bilberry fruit dry 
extract - 40 mg 

Natural Gelatin, Aerosil 200 Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 19.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutomeg Plus (kapsul № 30) adlı 
məhsul  omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsinin rəyə uyğun 
olaraq tərtib olunması, "istifadə göstərişləri" bölməsində "hamilələrdə 
arterial hipertenziya" ifadəsinin götürülməsi, isitifadə üzrə təlimat və 

qablaşmada köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.

Magnolac / Magnolak Daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml

Lactulose (70% Lactulose) - 11428 mg, Inulin - 8800 mg, Magnesium 
chloride (12% Magnesium) - 937.5 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) 
extract - 120 mg, L-ascorbic acid (87% Vitamin C) - 69 mg, Tiamin 

hydrochloride (78% Vitamin B1) - 4 mg, Pyridoxine hydrochloride (82% 
Vitamin B6) - 3.2 mg

Glucose syrup, Deionized water, 
Mango and peach flavour, Potassium 

sorbate, Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Tartrazine

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 27.09.2019 Müsbət

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

300 ml) adlı məhsul  Həzm prosesini və mədə-bağırsaq motorikasını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:Məhsulun istifadə qaydaları(EFSA-nın tövsiyələrinə əsasən) və 
tərkib( istehsalçının tərkibə dair təqdim etdiyi sənədə əsasən) rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin.

Maqni B6 Tablet 5 Evalar QSC Rusiya 18.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

“Avromed Company QSC”nin 07.08.2019 -ci  il tarixli ikinci məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “Evalar QSC” şirkətinin istehsalı olan 
Maqniy B6 (tablet №60)  adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid  olub- 

olmamasına dair müvafiq rəy vermək mümkün deyil. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 

yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və oxşar adlı, istifadə 
göstərişi  eyni olan dərman vasitəsi mövcuddur. 

Maxvit-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml (1 ml 20 -22 
damcı) Vitamin D3 - 1.25 mg (50000 IU) Vitamin E, Sunflower oil

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

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

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

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

Meflor Kapsul 2
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 09.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

Merito 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

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Metrip Tablet 1
Magnesium carbonate (e.q. to elemental Mg 200 mg) - 800 mg, Hyperici 

siccum standartised extract as hypericin - 150 mg, L-tryptophan - 350 mg, 
Glycine - 100 mg, Vitamin B6 - 6 mg

Microcrystalline cellulose, 
Crosscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide
Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 30.08.2019 Müsbət

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

fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri  kimi qəbul 

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

deyil.



Micronized Creatine Powder toz 300 q Creatine monohydrate - 100 g yoxdur Optimum Nutrition ABŞ 05.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Micronized Creatine Powder (toz 300 

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

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

MilSim Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml
Olive oil - 90.36 %, Simethicone - 7.5%, Vitamin A palmitate 1.700.000 IU - 
0.24%, Vitamin E acetate - 0.3%, Coenzyme Q10 - 0.1%, Silicon dioxide - 

1.5%
Ayrıca qeyd edilməyib S.İ.İ.T SRL İtaliya 23.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Milsim (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) 
adlı məhsul, dispeptik pozğunluqları, meteorizm, aerofagiya və qarında 
sancıları aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Naturacal Tablet 3 Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər

Naturacal Kids Şərbət 150 ml

Calcium Lactate (as elemental Ca 46 mg) - 250 mg, Magnesium 
Hydroxide (as elemental Mg 29.2 mg) - 70 mg, Cholecalciferol (Vitamin 

D3) - 200 IU, Zinc Sulphate (as elemental Zn 2 mg)- 5 mg, Menaquinone-
4 (Vitamin K2) - 40 mcg, Calcium Phosphate (Dibasic) dehydrate (as 

elemental Ca 23.25 mg; as elemental P 18 mg) - 100 mg, Copper 
Gluconate (as elemental Cu 0.7 mg) - 5.3 mg

Deionized water, Glycerin, Banana 
flavours, Viscosity Enhancer (Xanthan 

Gum), Preservatives (Sodium 
Benzoate ), Citric Acid, Sweetener 

(Sodium Saccharin)

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naturacal Kids (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Nefrosept Tablet 2 x 15

Orthosiphon (Orthosiphon stamineus) leaves d.e. 0.05% sinensetin - 80 
mg, Bearberry leaves (Arctostaphylos uva-ursi) d.e. 10% arbutin - 80 mg, 

Corn silk (Zea mays) d.e. D/E 4:1 - 80 mg, Cranberry (Vaccinium 
macrocarpon) juice powder 2.8X  - 80 mg, Dandelion (Taraxacum 

officinale) root d.e. 2% inulin - 40 mg, Horsetail (Equisetum arvense) stem 
d.e. 1% silica - 40 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit d.e. 1% 

anthocyanosides - 40 mg

Calcium phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium citrate, 
Magnesium stearate, Silica

Gricar Chemical SRL İtaliya 26.09.2019 Müsbət

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

sidik sistemi xəstəliklərində 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" bəndində yaş həddinin (18 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi və 
"əks göstərişlər" bəndində qeyd edilən "məlum deyil" yazısının ləğv 

edilməsi zəruridir.

Nefrostil Kapsul 3 x 10

Bear berry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 80 mg, Corn (Zea 
mays) silk extract - 80 mg, Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 

80 mg, Horse tail (Equisetum arvense) herb extract - 80 mg, Dandelion 
(Taraxacum officinale) root extract - 40 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) 

fruit extract - 40 mg

Gelatin, Titanium dioxide S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 26.09.2019 Müsbət

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

sidik sistemi xəstəliklərində 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" bəndində "qəbul müddəti 14 gün" yazısının qeyd edilməsi və 

"həb" yazısının "kapsula" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Nefukon Daxilə qəbul üçün məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herb substance liquid extract (1:9) - 600 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) 400 mq, Sideritis clandestine 

herb powder decoct 170 mq, Rosmarinus officinalis spirituous liquid 
extract (1:1) - 170 mq, Cynodon dactylon herb powder decoct - 170 mq, 

Melissa officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mq

Potassium sorbate, Deionized water Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 30.09.2019 Müsbət

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

məhlul,600 ml) adlı məhsul  sidik ifrazat orqanların fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  məhsulun tərkibinə əsasən(ayı qulağı 
bitkisinin mövcudluğuna görə)  qəbul müddətini 1-2 həftə kimi 

göstərm ək;

2)Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda  bitki tərkibli inqredientlərin 
Azərbaycan dilində göstərilməsi zəruridir.

Nevrodep 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 flowers extract - 100 mg, Magnesium carbonate - 50 mg 

(Magnesium 14.4 g)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin capsule

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 03.09.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Non-Fosfat CC Tablet 10 Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg (500 mg)
Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 

gum, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Non-Fosfat CC(tablet  N 100) adlı  
məhsul  sümüklərin formalaşmasında və sümük toxumasının normal 

inkişafı  üçün, böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə, xüsusən müntəzəm 
dializ zamanı qanda hiperfosfatemiya zamanı 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.

QEYD:  İstifadə üzrə təlimatda məhsulun  ticari adı ilə bağlı əsas istifadə 
sahəsi( fosfat səviyəsini tənzimləmək üçün tətbiqi) rəyə uyğun  olaraq 

qeyd edilməlidir.



Normokid Phyto Şərbət 150 ml Dill oil (Anethum graveolens) – 2.3 mg, Fennel sweet oil  (Foeniculum 
vulgare) – 1.2 mg

Deionized water, Trisodium citrate 
dihydrate (E 331), Polysorbate 80 (E 

433), Sodium benzoate (E 211), 
Methylparaben sodium, Citric acid (E 

330), Sucralose (E 955), 
Propylparaben sodium, Caramel 

flavour, Orange flavour

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.09.2019 Müsbət

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

məhsul  həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq, qablaşmasının isə bu qaydanın «Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun 
olaraq, istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Normovit Kapsul 3 x 10 Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 5 mg, Vitamin B3 - 25 mg, Vitamin B6 - 5 
mg, Vitamin B12 - 5 mcg, Vitamin B9 - 500 mcg

Microcrystalline cellulose, Gelatin, 
Corn starch, Colloidal silica dioxide, 

Magnesium stearate

SC Laboratoarele Remedia 
SRL Rumıniya 26.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş NormoVit (kapsul №30) adlı məhsul B 
qrupu 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 dərm an vasitəsi deyil.  


Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 

qaydası" bəndində qeyd edilən "həb" yazısının "kapsula" yazısı ilə əvəz 
edilməsi, qablaşma üzərində yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Novalopin Kids Şərbət 150 ml
Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin C 

- 35 mg, Vitamin D - 300 IU, Vitamin E - 3 mg, Cod Liver Oil - 200 mg 
(EPA  - 23 mg, DHA - 24 mg)

Glucose syrup, Water, Flavouring, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Sucralose, Glycerin, Mix of Orange 
juice and e., Sweet orange e.o.

Gricar Chemical SRL İtaliya 20.09.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxılma şərti: reseptsiz 
buraxılır" ifadəsinin götürülməsi, qablaşma üzərində istehlakçılar 

tərəfindən daha aydın başa düşülməsi məqsədilə BFMQƏ qısaltmasının 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Novasan D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 UI/10 drops) Sunflower seed oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical SRL İtaliya 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan D3 (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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində istehlakçılar tərəfindən daha aydın başa 
düşülməsi məqsədilə BFMQƏ qısaltmasının "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Nuromin Tablet 3 x 10

Vaccinium macrocarpon fruit juice powder- 300 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf dry extract - 150 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 100 

mg, Dried zea mays silk  powder - 150 mg, Urtica dioica leaf dry extract - 
100 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 03.09.2019 Müsbət

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

böyrək və sidik sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə göstərişləri" bəndində qeyd edilən "hamiləlik ödemlərində" 
tövsiyə edilməsi barədə olan məlumatın ləğv edilməsi zəruridir.

Nutraxin Omega-3 Kapsul 1 Fish oil - 1000 mg (EPA (Eicosapentaenoic Acid) - 360 mg, DHA 
(Docosahexaenoic Acid - 240 mg), Other Omega 3 fatty acids - 100 mg) 

Bovine Gelatine, Deionized Water, 
Glycerol, Antioxidant (tocopherol-rich 

extract)

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları A.Ş Türkiyə 23.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutraxin Omega-3 (kapsul №60) adlı 

məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Nuzartro Tablet 1
Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitin sulphate - 400 mg, 

Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as zinc gluconate) - 10mg (69.7 
mg)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, Talc

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 19.09.2019 Müsbət

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

sümük və qığırdaq toxumasının 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq yazılsın.



Ocean OsteoFine Tablet 4
Calcium – 400 mg, Magnesium – 125 mg, Vitamin C – 60 mg, Zinc – 7.5 
mg, Copper – 500 mcg, Boron – 300 mcg, Selenium – 25 mcg, Vitamin D 

– 10 mcg (400 IU)

Microcrystalline cellulose, Polyvinyl 
alcohol-polyethylene glycol-copolymer, 

Polyvinylpyrrolidone, Talc, Titanium 
dioxide, , Cross-linked 

carboxymethylcellulose sodium, Fatty 
acid Magnesium salts, Silicon dioxide, 

Fatty acid mono and diglycerides, 
PVA

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 27.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər


  Bioherbal Baku MMC tərəfindən şirkətinin 15.08.2019-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 0219259 seriyalı Ocean OsteoFine 

(tablet  №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, məhsulun dezenteqrasiya müddəri istehsalçı 

tərəfdən təqdim  olunan göstəriciyə uyğun deyil. 

Dezinteqrasiya müddəti: 146 dəq. 57 san.  (maks. 30dəq.) -- NSə 
əsasən U yğun deyildir

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 
keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.



Ocutears / Okutiarz Göz üçün damcı 10 ml Sodium hyaluronate – 1,5 mg/ml

Sodium chloride, Sodium hydrogen 
phosphate, Sodium dihydrogen 
phosphate, Manganese chloride 
tetrahydrate, Sodium hydroxide, 
Hydrochloric acid, Purified water

Laboratoires Pharmaster Fransa 16.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ocutears/Okutiarz, göz üçün damcı 
10ml" adlı məhsul göz quruluğu zamanı yumşaldıcı təsir göstərən tibbi 

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

ODM 5 Göz üçün damcı 10 ml Sodium Hyaluronate-0.15%, Sodium Chloride-5% Ayrıca qeyd edilməmişdir Horus Pharma Fransa 06.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "ODM 5 göz üçün damcı, 10ml" adlı 
məhsul gözün buynuz qişasının şişkinliyini azaltmaq üçün tövsiyyə 

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

Olefar Spray Boğaz üçün sprey 20 ml Sea buckthorn oil - 2.4 g, Calendula oil - 1.2 g, Cinnamon bark oil - 0.4 g, 
Tea tree oil - 0.4 g Rapeseed oil, Peppermint oil UAB "Contract Pharma 

Solutions" Litva 23.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Olefar Spray, boğaz üçün sprey, 20 ml, 
flakonda N1, boğazın selikli qişasında yaranan qıcıqlanmanı aradan 

qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

OmeZinc Şərbət 150 ml Total fish oil (DHA/EPA 320/180) - 1000 mg, Vitamin D3 (cholecalciferol) - 
5 mcg, Zinc - 2 mg, Lutein - 1 mg, Zeaxanthin - 0.2 mg

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

sorbate, Sodium benzoate, 
Trisodiumcitrate, Sucralose, Soy 

lecithine

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OmeZinc (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək və görmə qabiliyyətini 

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

Optiprost Tablet 2 Saw palmetto pwd. - 320 mg, Nettle d.e. std. 0,8% - 240 mg, Zinc oxide 
12,5 mg of which Zinc - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, 
Vegetable magnesium stearate, 

Hydroxypropilcellulose
Gricar Chemical SRL İtaliya 05.09.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Optiprost(tablet № 30) adlı məhsul 
prostat vəzinin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən "parafarmasevtiklərin gündəlik dozası, 
bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək olmamalıdır", Serenoa 
repens bitki ekstraktının birdəfəlik  terapevtik dozası isə 320 mg-dır.

Otacı Pastil Adaçayı Sorma Pastil 2 Menthol - 5 mg, Eucalypthol - 1.25 mg, Camphor - 0.01 mg, Thymol - 
0.01 mg

Sage (Salvia officinalis) oil, Oleum 
anisi, Menthae piperitae, Glycrrhiza 
glabra extract, Salvia officinalis leaf 

extract, Thyme oil, Citric acid, 
Glycerylmonostearate, Glucosum, 

Saccharum

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Adaçayı(sorma pastil № 
24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək zamanı  köməkçi vasitə kimi 

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

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

deyil.
Qeyd: 1)istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.İstifadə olan 
inqredientlərin adları Azərbaycan dilində və Latın dilində təqdim 

olunmalıdır


Otacı Pastil Diet Oka Mentol Sorma Pastil 2 Menthol - 6.5 mg, Eucalypthol - 1.63 mg, Camphor - 0.005 mg, Thymol - 
0.005 mg

Aspartam, Isomalt, 
Glycerylmonostearate, Verbascum 

phlomoides extrade, Extract of Altheae 
officinalis flower, Extract of Tussilago 
farfara flower, Citric acid, Oleum anisi, 

Thyme oil 

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Diet Oka Mentol(sorma 

pastil № 24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək zamanı  şəkərə 
məhdudiyyəti olanlar üçün  köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

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

inqredientlərin adları Azərbaycan dilində və Latın dilində təqdim 
olunmalıdır



Otacı Pastil Meyanbalı Sorma Pastil 2 Succus liquiritae - 0.15325, Menthol - 5.5 mg, Thymol - 0.00925 mg, 
Camphor - 0.00925

Oleum anisi, Oleum Menthae 
piperitae, Extract dried leaf of Mentha 

piperita, Extract dried flower of 
Matricaria chamomilla, Extract dried 

seed of Foeniculum vulgare, 
Glucosum, Saccharum

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Meyanbalı(sorma pastil 
№ 24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək zamanı  köməkçi vasitə 

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

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

deyil.
Qeyd: 1)istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.İstifadə olan 
inqredientlərin adları Azərbaycan dilində və Latın dilində təqdim 

olunmalıdır


Otacı Pastil Oka Mentol Sorma Pastil 2 Menthol - 6.5 mg, Eucalypthol - 1.625 mg, Camphor - 0.005 mg, Thymol - 
0.005 mg

Oleum anisi, Oleum origani, Citric 
acid, Tussilago farfara, Althea 

officinalis, Glyceryl monostearate, 
Verbascum phlomoides extrade, 

Glucosum, Saccharum

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastil Oka Mentol(sorma pastil 
№ 24) adlı məhsul  söyuqdəymə və öskürək zamanı  köməkçi vasitə 

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

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

deyil.
Qeyd: 1)istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.İstifadə olan 
inqredientlərin adları Azərbaycan dilində və Latın dilində təqdim 

olunmalıdır


Oxin/Oksin məhlul 30 ml Liquid stabilized oxygen - 10 %, Sodium chloride - 0.85 %, Distilled water - 
89.15 % ayrıca göstərilməmişdir İverta MMC Gürcüstan 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oxin (məhlul 30 ml) adlı məhsul fiziki 

yorğunluq və hipoksiya hallarında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və 

«Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 
(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Ozodrop Oftalmoloji məhlul 8 ml
Sodium chloride-0.380%, hydroxypropyl methylcellulose-0.20%, lipozon-
10.50%, boric acid-0.720%, EDTA-0.110%, sodium tetraborate-0.183%, 

PHMB-0.005%, de-ionized water-87.902%
Ayrıca qeyd edilməyib Omisan Farmaseutici S.r.l İtaliya 04.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ozodrop 8ml oftalmoloji məhlul, plastik 
flakonda" adlı məhsul quru göz sindromunun aradan qaldırılması 

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

Ozolid Birdəfəlik oftalmoloji tənzif 1
Deionized water-95.007%, Boric acid-0.720%, Sodium tetraborate-
0.136%, Sodium chloride-0.432%, HPMC-0.200%, Pluronic-F127-
0.250%, Lipozon-2.50%, PHMB-0.005%, Euxyl PE9010-0.750%

Ayrıca qeyd edilməyib Omisan Farmaseutici S.r.l İtaliya 04.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ozolid, Birdəfəlik oftalmoloji tənzif №20" 
adlı məhsul göz qapağı və kipriklər gündəlik gigiyenik təmizlənməsi üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Panmark Kapsul 2 x 10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin

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

Ltd. Şti

Türkiyə 30.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Panmark (kapsul № 20) adlı məhsul  həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Pediasan Şərbət 150 ml
Vitamin C - 45 mg, Vitamin B3 - 11 mg, Vitamin E - 8.9 mg, Vitamin B5 - 

3.5 mg, Vitamin B6 - 1.3 mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin D - 0.04 mg, 
Vitamin A - 0.0025 mg, Biotin - 0.00008 mg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Orange aroma, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 09.09.2019 Müsbət

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

qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Pentaxolin-L Tablet 3 x 10 Choline - 500 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, L - carnitine - 200 
mg, Coenzyme Q10 - 50 mg

Maltodextrine, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 23.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pentaxolin-L (tablet, № 30) adlı 
məhsul  beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Ginko biloba bitkisinin Azərbaycan dilində adının düzgün tərcümə 
edilməsi zəruridir.(Ginko biloba)



Pikovit Çeynəmə tablet 2 x 15

Retinol (as retinol-palmitate) - 600 IU, Cholecalcipherol (vitamin D3) - 80 
IU, Ascorbic acid (vitamin С) - 10 mg, Thiamine nitrate (vitamin В1) - 0,25 

mg, Riboflavin(vitamin В2) - 0,30 mg, Pyridoxine chloride (vitamin В6) - 
0,30 mg, Cyanocobalamin (vitamin В12) - 0,20 mcg, Nicotinamide (vitamin 

PP) - 3 mg, Calcium pantothenate (vitamin B5) - 1,20 mg, Folic acid - 
0,04 mg, Calcium (Ca2+) - 12,5 mg, Phosfor (P5+) - 10 mg


                                                                                          

Lactose monohydrate, Orange oil 
05073, Polysorbat 80, Glycerol, 
Castor oil, Unhydrous citric acid, 

Sorbitol, Dry glucose, Antifoaming 
agent 1510, Magnesium stearate, 
Capol 600 pharma, Liquid paraffin, 

Povidone, Titanium dioxide, 
Saccharose, Colurings

KRKA d.d. Sloveniya 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikovit (çeynəmə tablet, №30) adlı 
məhsulu uşaqlar üçün bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Müalicə kursu" ifadəsinin ləğv edilməsi 
zəruridir.

Pivə mayası jenşen ilə Tablet 1

utolyzed brewers yeast - 340 .5 mg, Ginseng root - 15 mg, Vitamin premix 
(Vitamin E - acetate, Thiamine mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine 
hydrochloride, Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, Folic acid, 

Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 10 mg 

Lactose, Starch, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose Farmakom MMC Ukrayna 11.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə mayası jenşen ilə (tablet, №100) 
adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 

"Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 

gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir.



PR-D 600 Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml
Vitamin C - 30 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 2 mg, Vitamin E - 4 mg α-TE, 
Vitamin A - 300 mcg RE (1000 IU), Folic acid - 50 mcg, Vitamin D - 15 

mcg (600 IU), Selen - 15 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg

Orange flavor, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, 

Deionized water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 02.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş PR-D 600 (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 
ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

Probien məhlul 10 ml
Lactobacillus rhamnosus – 730 million CFU, Lactobacillus acidophilus – 

120 million CFU, Bifidobacterium longum – 100 million CFU, Lactobacillus 
reuteri – 50 million CFU

Soy oil, Sunflower oil, Alfa-tocopherols 
(E307) Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probien (məhlul 10 ml №1) 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 qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruri hesab 

olunur.

Probiocsin Kids toz 15

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

Lactobacillus plantarum - 0.25 billion, Lactobacillus rhamnosus - 0.25 
billion, Enterococcum faecium - 0.25 billion, Streptococcus thermophiles - 

0.25 billion, Saccharomyces boulardii - 0.40 billion, Inulin - 1000 mg

Fructose, Dextrose, Aroma, Silica Gricar Chemical SRL İtaliya 20.09.2019 Müsbət

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

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

Proksikar Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml L - carnitine - 600 mg
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Xanthan gum, Glycerin, Deionize 
water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

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

50 ml) adlı məhsul orqanizmin metabolik proseslerini 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 dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: "İstifadə sahəsi" bəndində "tam parenteral qidalanmada olan 

yarımçıq və yenidoğulmuşlarda qulluq zamanı" və "çəki defisiti olan 16 
yaşa qədər uşaqlar" yazılarının ləğv edilməsi zəruridir

Prostasabal Kapsul 2 x 15 Serenoa repens – 80 mg, Echinacea purpurea – 50 mg, Ginkgo biloba – 
20 mg, Zinc – 5 mg

Calcium stearate, Colloidal silica, 
Microcrystalline cellulose, Titanium 

dioxide, Gelatin
Evalar QSC Rusiya 30.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostasabal (kapsul № 30) adlı 
məhsul  prostat vəzinin xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Pulmolor Bal və Limon dadlı Tablet 2 x 12 Vitamin C (Ascorbic Acid 0.02%) – 0.51 mg, Honey (0.48%) – 12.38 mg, 
Lemon Oil (0.1%) – 2.58 mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric 
Acid, Menthol, Flavoring Lemon, 

Peppermint oil, Ginger Oil, Coloring 
(riboflavin E101), Tickening Agents 

(gum arabic E414)

Nazhan İç Ve Diş Tic.Ltd.Şti Türkiyə 10.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Bal və Limon dadlı (sorma 
tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi 

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

Qeyd: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə 
təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv 
komponentlərin isə miqdarının göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 
bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin 

tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir.



Pulmolor Exinasea və Zəncəfil dadlı Tablet 2 x 12 Echinacea ext. (0.5 %) – 12.9 mg, Ginger oil (0.16 %) – 4.13 mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric 
Acid, Ascorbic Acid, Peppermint oil, 

Menthol, Coloring (anthocyanins 
E163), Tickening Agents (gum arabic 

E414), Flavouring cherry

Nazhan İç Ve Diş Tic.Ltd.Şti Türkiyə 10.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Exinasea və Zəncəfil dadlı 
(sorma tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində 

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

Qeyd: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə 
təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv 
komponentlərin isə miqdarının göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 
bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin 

tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir.

Pulmolor Refresh Tablet 2 x12 Peppermint Oil (0.07%) -  1.80  mg, Cardamom (0.98 %) -  25.28  mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric 
Acid, Flavor of Bergamot, Sage Ext., 

Clove Oil, Menthol, Parsley Oil, 
Coloring (E141), Tickening Agents 

(gum Arabic E414)

Nazhan İç Ve Diş Tic.Ltd.Şti Türkiyə 10.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Refresh (sorma tablet №24) 

adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə 
təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv 
komponentlərin isə miqdarının göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 
bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin 

tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Pulmolor Vitamin C və Portağal dadlı Tablet 2 x 12 Vitamin C (Ascorbic Acid 0.08 %) - 2.06 mg

Sugar (Sucrose), Maltose syrup, Citric 
Acid, Orange Flavor, Menthol, Orange 
Oil, Peppermint Oil, Tickening Agents, 

Clove Oil, Thyme Oil, Coloring 
(Carotene E160a)

Nazhan İç Ve Diş Tic.Ltd.Şti Türkiyə 10.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolor Vitamin C və Portağal dadlı 

(sorma tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə 
təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv 
komponentlərin isə miqdarının göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 
bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin 

tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 
zəruridir.

Qlistofit Kapsul (3 x 10)
Lactose - 95 mg, Semenis Cucurbitae pepo - 100 mg, Allium sativum 
bulbus - 75 mg, Rhizomata cum radicibus Valerianae - 55 mg, Flores 

Tanaceti vulgare - 45 mg, Solani amylum - 20 mg

Filler calcium stearate E470, 
Mycrocrystalline cellulose E466 İTŞ Farmakom MMC Ukrayna 02.09.2019 Müsbət

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

qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan bitki mənşəli  
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə uzrə təlimatın "əks göstəricilər" bəndi rəyə uyğun olaraq 
yazılsın



Qoldomed Kapsul 3 x 10 Omega - 3-6-9 (Omega - 3 - 8.8-8.1 g/100 g, Omega - 6 - 38.6 - 35,5 
g/100g,  Omega - 9 - 41.1 - 37.8 g/100 g) - 1000 mg

Gelatina, Glycerolum, Sorbitol, 
Methylparaben (Nipagin), Aqua 

purificata
İTŞ Farmakom MMC Ukrayna 13.09.2019 Müsbət

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

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

Ratun Şərbət 150  ml Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 03.09.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

RefluWard Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml

Sodium Alginate - 500 mg, Calcium Carbonate - 266.66 mg, Sodium 
Bicarbonate - 150 mg, Opuntia ficus-indica Mill. (Prickly Pear) cladodes 

dry extract - 52 mg, Olea europea L. (Olive) leaves dry extract tit. at 3,7% 
in Polyphenols - 38 mg, Total Poliphenols (coming from Olive and Prickly 
Pear) - 6 mg, Glycyrrhiza glabra L. (Licorice) root dry extract tit. at 3% in 
Glycyrrhetic Acid - 30 mg, Mentha x piperita L. (Mint) leaves dry extract 

1:4 - 30 mg, Actinidia chinensis Planch. (Kiwi) fruit dry extract 16000 
CDU/g in Actinidin - 20 mg

Vegetable Glycerine, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Flavouring Revi Pharma Srl İtaliya 30.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RefluWard(saşe 10 ml № 20) adlı 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Relaksozan Tablet 1 x 20 Valerian officinalis – 125 mg, Mentha piperita – 25 mg, Melissa officinalis – 
25 mg

Magnesium oxide, Calcium stearate, 
Colloidal silica, Microcrystalline 

cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Polyethylene glycol, 

Titanium dioxide, Natural food coloring

Evalar QSC Rusiya 30.09.2019 Müsbət

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

Ritmo-Son Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Passiflora incarnata - 30 mg, Melissa officinalis - 12.5 mg, Valeriana 
rhizomata - 8.5 mg, Vitamin B6 - 0.07 mg, Magnesium - 5.94 mg Desterilize water, Potassium sorbate Bereket İlac Kozmetik San. 

Tic.A.Ş Türkiyə 04.09.2019 Müsbət

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

damcı, 30 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.

Rovinoprost Tablet 3 x 10

Pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) seed dry extract - 250 mg, Saw 
palmetto (Serenoa repens) fruit powder - 160 mg, Pollen dry extract - 100 

mg, L-Arginine - 80 mg, Vitamin E - 36 mg, Zinc oxide - 28 mg,  (Zinc 
22.5 mg), Sodium selenite – 0.034 mg (Selenium 15 mcg)

Vegetal magnesium stearate (E 470b), 
Silica (E 551), Microcrystalline 

cellulose (E 460), Hydroxypropyl 
cellulose (E 463), Glazing agents; 
Pregelatinized modified starch (E 

1420), talc (E 470b), glycerol (E 422), 
shellac (E 904 with Ammonium 

hydroxide (E 527))

Gricar Chemical SRL İtaliya 23.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rovinoprost (tablet №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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma 
üzərində istehlakçılar tərəfindən daha aydın başa düşülməsi məqsədilə 
BFMQƏ qısaltmasının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz 

olunması zəruridir.

Rufolex Tablet 3 x 10

Vaccinium macrocarpon fruits juice powder - 300 mg, Arctostaphylos Uva 
ursi leaf dry extract - 150 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 100 
mg, Dried Zea Mays silk powder -150 mg, Urtica dioica leaf dry extract - 

100 mg

Tri calcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids, Maltodextrin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 03.09.2019 Müsbət

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

böyrək və sidik sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə göstərişləri" bəndində qeyd edilən "hamiləlik 
nefropatiyaları və hamiləlik ödemlərində" tövsiyə edilməsi barədə olan 

məlumatın ləğv edilməsi zəruridir.

Rupisolv toz 4,5 q
Potassium Citrate - 3370 mg of which 1200 mg of Potassium, Magnesium 

Citrate - 1378 mg of which 200 mg of Magnesium, Total Citrates - 3670 
mg, Inulin - 1000 mg  

Citric Acid, Flavouring, Sucralose, 
Silicon Dioxide, Fructose, Beta-

carotene
Salix SrL İtaliya 24.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rupisolv(toz, 4, 5 g № 20) adlı 

məhsul böyrək və sidik yollarının xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.

Rutozid Forte Kapsul 2 x 15
Rutoside trihydrate – 200 mg, L-ascorbic acid – 100 mg, Zinc gluconate 
(equiv. 5 mg of zinc) – 35 mg, Selenium enriched yeast 0.2 % (equiv. 50 

mcg of selenium) – 25 mg

Calcium carbonate, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide, Gelatin, 
Titanium dioxide

JSC Aconitum Litva 19.09.2019 Müsbət

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

məhsul rutinin əlavə mənbəyi 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.

Qeyd1: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə 
təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv 
komponentlərin isə miqdarının göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 
bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin 

tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adlarının, aktiv 
komponentlərin isə m iqdarının göstərilm əsi zəruridir.

Qeyd2: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 

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

olunması zəruridir.

Sabelnik Ot Yığıntısı 50 q Comarum palustre - 50 g yoxdur Evalar QSC Rusiya 18.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sabelnik (ot yığıntısı paketdə № 1) 
adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksional vəziyyətinin normada 
saxlanılmasına köməklilk göstərən 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. 

Salcovit / Salkovit Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Cooper - 1000 mcg, Iodine - 140 
mcg, Iron - 17 mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium - 

30 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 
2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin 
B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU), Vitamin E 

- 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 15 mg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline 
cellulose, Sugar, Corn starch, Gum 

arabic, Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər



Salutem Forte Tablet 2 x 10

Ginseng root (Panax ginseng) dry extract - 250 mg, Royal jelly - 250 mg, 
Vitamin E - 36 mg, Vitamin C - 120 mg, Folic acid - 0.20 mg, Selenium - 

81 mcg, Zinc - 25 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin 
B12 – 2.5 mcg, Vitamin B1 – 1.1 mg

Vegetal magnesium stearate (E 470b), 
Silica (E 551), Microcrystalline 

cellulose (E 460), Calcium phosphate 
(E 341)

Gricar Chemical SRL İtaliya 23.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salutem Forte (tablet № 20) adlı 

məhsul  immun sistemini və orqanizmin metabolik funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: qablaşma üzərində istehlakçılar tərəfindən daha aydın başa 
düşülməsi məqsədilə BFMQƏ qısaltmasının «Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi» ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Sedakar Tablet 3 x 10 Mellissa officinalis - 100 mg, Valeriana officinalis - 100 mg, Magnesium 
sulfate - 150 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Magnesium salts, Microcrystalline 
cellulose

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.09.2019 Müsbət

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

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

Sedason məhlul 50 ml

Passiflora incarnata floüer dry extract - 30 mg, Extractum Tiliae - 30 mg, 
Melissa officinalis leaf dry extract - 20 mg, Matricaria Chamomillae flower 

dry extract - 15 mg, Crataegus monogyna fruit dry extract - 6 mg, 
Magnesium - 10 mg

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

sorbate, Sodium benzoate, Trisodium 
citrate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedason (məhlul 50 ml) adlı məhsul 
mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək 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.


Qeyd: "Passiflora incarnata" bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin 
"Qonaqotu" kimi "Melissa officinalis" bitkisinin isə "Dərman limonotu və 

ya Bədrənc" kim i qeyd edilm əsi zəruridir.

Sedilif Kapsul 3 x 10

Magnesium oxide - 200 mg, Valerian (Valeriana officinalis) root extract - 
200 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) leaves extract - 30 mg, Mint 

(Mentha piperita) leaves powder - 30 mg, Motherwort (Leonurus cardiaca) 
leaves powder -20 mg

Gelatin, Titanium dioxide S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 27.09.2019 Müsbət

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

MSS-ni sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Sedokalm 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 anf flower extract - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 05.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedokalm (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.

Sertovit Şərbət 150 ml

Fish oil dry (omega3) - 125 mg, Calcium carbonate - 500 mg, Vitamin C - 
250 mg, Magnesium sulphate - 125 mg, Vitamin E - 100 mg, Zinc 

gluconate - 7.5 mg, İron fumarate - 5 mg, Vitamin B3 - 3.3 mg, Vitamin B5 
- 2 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin A - 0.5 mg, Vitamin B2 - 0.3 mg, Folic 

acid - 0.2 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Biotin - 12.5 mcg, Vitamin D - 2.5 
mcg, Vitamin B12 - 1 mcg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Jungle fruit aroma

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

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

Qeyd: Qablaşma üzərində ingilis dilində olan yazılar azərbaycan dili ilə 
uyğunlaşdırılmalı, istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunmalıdır. 

Siberian Super Natural Sport Omega - 
3 Ultra Kapsul 1 Omega - 3 - 2144 mg, DHA - 520 mg, EPA - 1316 mg, Vitamin E - 14.6 

mg Gelatin, Glycerine, Water Laboratoriya sovremennogo 
zdorovya MMC Rusiya 04.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Siberian Super Siberian Super Natural 
Sport Omega - 3 Ultra (kapsul № 120) adlı məhsul idmançılar üçün 

omeqa - 3 doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

Qeyd:Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan stikerdə 
Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Si-Klim Bio Tablet 3 x 20 Actaea racemosa - 20 mg

Calcium stearate, Starch, Colloidal 
silica, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide, Natural food 
coloring, Polyethylene glycol

Evalar QSC Rusiya 12.09.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Si-Klim Bio (tablet №60) adlı məhsul  
qadın xəstəliklərində tövsiyə olunan  məhsul olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan 

Actaea racemosa (Actaea L. bütün növləri və hissələri)  bitkisi BFMQƏ -
in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir

Silentex Tablet  2 x 15

Valeriana officinalis L. (rhizome and root dry extract) - 125 mg. Hawthorn 
((Crataegus oxyacantha and Crataegus monogyna) flower and leaf dry 

extract) - 125 mg, Melissa officinalis L. (leaf dry extract) - 100 mg, 
Hypericum perforatum L. (flowering herb dry extract) - 100 mg

Vegetal magnesium stearate (E 470b), 
Silica (E 551), Microcrystalline 
cellulose (E 460), Maltodextrin, 
Glazing agents; Pregelatinized 

modified starch (E 1420), talc (E 
470b), glycerol (E 422), shellac (E 

904)

Gricar Chemical SRL İtaliya 20.09.2019 Müsbət

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

MSS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. 



Silima-B Tablet 3

L-ornithine-L-aspartate - 100 mg, L-methionine - 100 mg, Choline (as 
choline bitartrate) - 50 mg, Milk thistle extract husk (Silybum marianum L. 

Gaertn. min 70% silymarin) - 14.29 (10 mg silymarin), Vitamin B1 (as 
thiamine hydrochloride) - 5 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 mg, 

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone PVP K30, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 02.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silima-B(№ 30) adlı məhsul  

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada  Azərbaycan dilində  bitki 
mənşəli inqredientinin adının düzgün yazılması zəruridir(Adi alaqanqal  

ekstraktı)


Silimart Hepa Tablet 3 x 10

Silybum marianum fruit dry extract tit. 70% in total silimarin - 142.86 mg, 
Cynara scolymus leaf dry extract tit. 7% in caffeoylquinic acids as 

chlorogenic acid - 100 mg, Soy lecithin - 100 mg, Taraxacum officinale 
root dry extract tit. 2% in fructans as inulin - 50 mg, Phyllanthus niruri 

aereal parts dry extract tit.15% in total tannins as gallotannic acid - 20 mg, 
Camellia sinensis leaf dry extract tit.40% in total polyphenols - 20 mg

Cellulose, Calcium phosphate, 
Magnesium stearate, Hydroxypropyl 

cellulose, Silicon dioxide, Tablet 
coating (Hydroxypropylmethyl 

cellulose, Tiatnium dioxide, Glycerol)

BioDue Spa İtaliya 19.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silimart Hepa (tablet , № 30) adlı 
məhsul  qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Simonel Tablet 2 Vitex Agnus castus (Agnuside≥0.5 %) - 200 mg, Passion flowers extract 
(Vitexine≥0.5 %) - 70 mg, Soybean extract (Isoflavone≥40%) - 30 mg 

Calcium phosphate dibasic, Silicone 
oxide, Talc Grida LTD Litva 11.09.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd 1:Qablaşmada və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr  
istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən verilsin("talk" maddəsi  

tərkibdə m övcud deyil);

Qeyd 2:istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun 
olaraq yazılsın, məhsulun üm um i xüsusiyyətlərinin göstərilm əsi zəruridir.

Slipan Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 125 mg, Glutamic acid - 100 mg, 
Glycine - 75 mg, Magnesium  - 100 mg, Vitamin  B6 - 0.5 mg

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

Sodium benzoate, Citric acid, 
Sucralose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

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

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. 

Solidum Tablet 3 x 10 Calcium citrate - 800 mg, Zinc oxide - 5 mg, Magnesium oxide - 150 mg, 
Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate 
(TCP), Magnesium salts 

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 30.08.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solidum (tablet №30) adlı məhsul 
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Sperokard Kapsul 3 x 10 Acetyl - L- carnitine hydrochloride - 250 mg, Alpha lipoic acid (Thioctic 
acid) - 300 mg, Coenzyme Q10 - 200 mg Corn starch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.09.2019 Müsbət

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

orqanizmin metabolik proseslerini 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.

Sundevit məhlul 5 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (50000 IU)
(1ml (25 drops) - 0.25 mg (10000 IU), 1 drop - 0.01 mg (400 IU)) Pure Olive Oil Sepe Natural Organik Ürünler 

San. ve Tic. A. Ş Türkiyə 12.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sundevit (məhlul 5 ml) adlı məhsul 
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.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Supracal Tablet 2 x 15

Calcium citrate - 1000 mg, Magnesium hydroxide (eq to Magnesium - 100 
mg ) - 239.923 mg, Zinc sulphate monohydrate (eq to Zinc - 4 mg) - 
10.974 mg, Vitamin D3 CWS-SD (Cholecalceferol - 100.000 IU/g) 

stabilized (With out gelatin) - 2.6 mg

Povidone (PVP K-30), Maize starch, 
Methyl paraben, Propyl paraben, 
Purified water, Croscarmellose 

sodium, Microcrystalline cellulsoe 
powder, Magnesium stearate

Bioplus Life Scienas PVT.Ltd. Hindistan 06.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Supracal (tablet, №30) adlı məhsul D 
vitamini, kalsium, sink və maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" bəndində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi 

zəruridir.



Sustalife akvivator mühitdə olan 
kapsul 5 ml

Kapsul: Velvet extract (Velvet extract is an extract of the velvet of the Red 
deer, Cervus elaphus) – 100 mg, Mastigoteuthis flammea extract – 100 

mg, Cordyceps extract – 25 mg, Artemia extract – 25 mg, Comarum 
palustre root extract – 25 mg, Salix alba bark extract – 25 mg, Laurus 

nobilis leaf extract – 5 mg, Juglans regia septum extract – 5 mg, 
Vaccinium vitis-idea fruit extract – 5 mg, Melissa officinalis herb extract – 
5 mg, Arctium lappa root extract – 5 mg, Trifolium pretense flower extract 

– 5 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 5 mg, Hypericum perforatum herb 
extract – 5 mg, Castanea sativa fruit extract – 5 mg, Mumii – 5 mg, 

Chondroitin sulfate – 100 mg
Aktivator: Amarantus caudatus seed oil – 1000 mg, Hippophae 

rhamnoides fruit oil – 1000 mg, Ilex latifolia leaf extract – 500 mg, Fucus 
distichus leaf extract – 500 mg, Mastigoteuthis flammea extract – 500 mg, 

Potentilla alba rhizomes extract – 500 mg, Plantago major root extract – 
100 mg, Rosa cinnamomea fruit/root extract – 100 mg, Castoreum extract 

– 100 mg, Trigonella foenum-graecum seed extract – 100 mg, Sinapis 
alba fruit extract – 100 mg, Curcuma longa root extract – 100 mg, Zingiber 

officinale root extract – 100 mg, Marine collagen sea extract – 100 mg, 
Hyaluronic acid – 100 mg, Glucosamine hydrochloride – 100 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sustalife(akvivator mühitdə olan 

kapsul №10) adlı məhsul dayaq və hərəkət 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.

Swiss Energy Hair, Nail & Skin Kapsul 1

Vitamin B1 (as Thiamin HCI) – 5 mg, Vitamin Вб (аs Pyridoxine HCI) – 5 
mg,  Niacin – 25 mg, Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 15 

mg, Biotin – 150 mcg, Zinc (as Zinc Oxide) – 10 mg, lron (as Ferrous 
Fumarate) – 5 mg, Medical yeast extract – 75 mg, L-Cysteine – 50 mg , L-

Methionine – 100 mg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, 
Microcrystalline, 

Cellulose,Ethylcellulose, PVP-KЗ0, 
Corn Starch & Lac

Gelpell AG İsveçrə 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Hair, Nail & Skin 

(kapsul №30) adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu 
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 dərm an vasitəsi deyil.

Swiss Energy Hello Kitty Çeynəmə tablet 1 x 12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 
- 0.110 mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 

0.077 mg, Vitamin E - 1mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C - 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, 
Natural orange flavour, Magnesium 
stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon 
dioxide

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 04.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Hello Kitty (çeynəmə 
tablet № 12) adlı məhsul sink və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə 
və profilaktikası" ifadəsinin "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə və 

profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi ilə 
əvəz olunm ası zəruridir.

2) Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stikerə "Məhsulun tərkibindəki 
komponentlərdən hər hansı birinə qarşı hiperhəssaslıq" məzmunlu əks 

göstərişlər bəndinin əlavə olunm ası zəruridir.

Swiss Energy Spider Man Çeynəmə tablet 1 x 12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 
- 0.110 mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 

0.077 mg, Vitamin E - 1 mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C - 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, 
Natural orange flavour, Magnesium 
stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon 
dioxide

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 04.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Spider Man (çeynəmə 
tablet № 12) adlı məhsul sink və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə 
və profilaktikası" ifadəsinin "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə və 

profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi ilə 
əvəz olunm ası zəruridir.

2)Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stikerə "Məhsulun tərkibindəki 
komponentlərdən hər hansı birinə qarşı hiperhəssaslıq" məzmunlu əks 

göstərişlər bəndinin əlavə olunm ası zəruridir.

Swiss Energy Spongebob Square 
Pants Çeynəmə tablet 1 x 12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 
- 0.110 mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 

0.077 mg, Vitamin E - 1mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C - 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, 
Natural orange flavour, Magnesium 
stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon 
dioxide

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 04.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Spongebob Square 

Pants (çeynəmə tablet № 12) adlı məhsul sink və bəzi vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə 
və profilaktikası" ifadəsinin "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə və 
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi ilə 

əvəz olunm ası zəruridir.

2)Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stikerə "Məhsulun tərkibindəki 
komponentlərdən hər hansı birinə qarşı hiperhəssaslıq" məzmunlu əks 

göstərişlər bəndinin əlavə olunm ası zəruridir.



Swiss Energy Teenage Mutant Ninja 
Turtles Çeynəmə tablet 1 x 12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 
- 0.110 mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 

0.077 mg, Vitamin E - 1mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C - 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, 
Natural orange flavour, Magnesium 
stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon 
dioxide

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 04.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Teenage Mutant Ninja 

Turtles (çeynəmə tablet № 12) adlı məhsul sink və bəzi vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə 
və profilaktikası" ifadəsinin "Hipovitaminoz və avitaminozun müalicə və 

profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi ilə 
əvəz olunm ası zəruridir.

2)Azərbaycan dilində tərtib olunmuş stikerə "Məhsulun tərkibindəki 
komponentlərdən hər hansı birinə qarşı hiperhəssaslıq" məzmunlu əks 

göstərişlər bəndinin əlavə olunm ası zəruridir.

Syntha-6 Ultra Premium Protein 
Matrix (chocolate milkshake) toz 2.27 kq

Protein Matrix Comprised of (Whey Protein Concentrate, Whey Protein 
Isolate, Calcium Caseinate, Micellar Casein, Milk Protein Isolate, Egg 

Albumen, Glutamine Peptides) – 44 g,  Polydextrose – 10 g, Sunflower 
Creamer (Sunflower Oil, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate, Mono- 
and Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Soy 

Lecithin, Tocopherols) – 10 g

Natural and Artificial Flavor, MCT 
Powder (Medium Chain Triglycerides, 
Nonfat Dry Milk, Disodium Phosphate, 

Silicon Dioxide), Acesulfame 
Potassium, Sucralose, Cellulose Gum, 

Salt, Enzyme blend( Papain, 
Bromelain)

Bio-Engineered Supplements & 
Nutrition Inc ABŞ 24.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Syntha-6 Ultra Premium Protein 

Matrix (chocolate milkshake) (toz 2.27 kq) adlı məhsul idmançılar üçün 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Tanapar Forte Kapsul 6 Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər

Bədirov Xaliq Nəriman oğlu tərəfindən şirkətinin 15.08.2019-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan TF 00305 seriyalı 
Tanapar Forte ( kapsul №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda ginkgo biloba 
aşkar olunmadı. 

Eyniliyin təyini: qinkqo biloba -- aşkar edilm ədi U Y Ğ U N  D E Y İL

         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   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.




TauRetina Kapsul 3
Taurine - 100 mg, Coenzyme Q10 - 5 mg, Tagetes erecta dry extract tit. 

10 % in luthein ester and  4 % zeaxanthin - 100 mg, Zinc gluconate - 
101.7 mg, Copper gluconate - 3.65, Curcuma longa tit. 95 % - 52.63 mg

Dibasic calcium phosphate, Silicon 
dioxide, White acid resistant vegetable 

capsule size 0
BioDue Spa İtaliya 18.09.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Tagetes erecta  bitkisinin 
tərçüm əsi düzgün verilsin- D üzqalxan m əxm ərgülü. 

Taym Ekspert Tablet 1 X 20 Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin E - 10 mg TE

Calcium carbonate, Calcium stearate, 
Colloidal silica, Croscarmellose 

Sodium, Rice starch, Microcrystalline 
Cellulose

Evalar QSC Rusiya 09.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Taym Ekspert (tablet №20) adlı 

məhsul vitamin E və koenzim Q-ün əlavə mənbəi 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.

Tianshi Grape Extract Kapsul 1 Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 06.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər

Tianshi Zinc Capsules Kapsul 1 Zinc lactate (Zinc - 1 mg) - 4 mg, Egg white powder - 50 mg
Anhydrous glucose, Separating agent 

talc, Separating agent magnesium 
stearate

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 27.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Zinc Capsules (kapsul №60) adlı 
məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

Tixamel Stress Şərbət 150 ml
Magnesium citrate - 100 mg, Chamomilla recutita flower extract - 50 mg, 

Melissa officinalis leaf extract - 50 mg, Tilia cordata flowers and leaf 
extract - 50 mg, Vitamin B6 - 1 mg

Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Raspberry flavour, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənTixamel Stress (şərbət,150 ml) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Tonikale Şərbət 150 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium orotate - 60 mg, Zinc gluconate - 10 
mg, Ergocalciferol - 10 mcg

Purified water, blueberry juice, 
oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 17.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonikale (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
kalsium mineralının və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Triflora Kapsul 6 x 10
Omega-3 Fish Oil - 500 mg (Eicosapentaenoic acid (EPA) - 150 mg, 

Docosahexaenoic acid (DHA) - 100 mg), α-tocopherol (Vitamin E) - 7.5 
IU, Folic acid (Vitamin B9) - 200 mcg

Natural Gelatin, Aerosil 200, 
Sunflower oil Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triflora (kapsul №60) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşuları 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.

Troyased Tablet 6 x 10
Melatonin - 1 mg, Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana 

officinalis root extract - 150 mg, Humulus lupulus flowers extract - 70 mg, 
Magnesium sulfate - 150 mg, Vitamin B6 - 5 mg, L - tryptophan - 50 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 20.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Troyased (tablet, №60) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və dozanın rəyə uyğun olaraq yazılması 
zəruridir.

Urolif Kapsul 3 x 10

Bear berry leaf extract (Arctostaphylos uva-ursi) - 80 mg, Corn silk extract 
(Zea mays) - 80 mg, Cranberry fruit extract (Vaccinium oxycoccos) - 80 
mg, Horse tail herb extract (Equisetum arvense) - 80 mg, Dandelion root 
extract (Taraxacum officinale) - 40 mg, Bilberry fruit extract (Vaccinium 

myrtillus) - 40 mg

Gelatin, Titanium oxide S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 04.09.2019 Müsbət

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

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Xüsusiyyətləri bəndində "preparatı uzun müddət qəbul etmək olar" 
ifadəsi  "preparatı 1-2 həftədən artıq qəbul etmək olmaz" ilə əvəz 

olunsun.

Valensa Tablet 3 x 10

Glutamine - 50 mg, Magnesium oxide - 60 mg, Calcium carbonate - 200 
mg, Vitamin A - 3 mg, Vitamin B1 - 600 mcg, Vitamin B2 - 650 mcg, 

Vitamin B5 - 2.5 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Vitamin B7 - 150 mcg, Vitamin 
B12 - 0.8 mcg, Folic acid - 100 mcg, Valeriana officinalis root dry extract - 

100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 50 mg, Humulus lupulus 
flower dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate, PVP

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 16.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Valensa (tablet, №30) adlı məhsul MSS-
nin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Vetixol Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Citicoline - 100 mg, Ginkgi biloba leaves f.e. - 50 mg
Glucose syrup, Citric acid, Potassium 
sorbate,Sodium benzoate, Sucralose, 

Flavouring
Gricar Chemical SRL İtaliya 03.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vetixol (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) 
adlı məhsul MSS nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 
göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda əsas 

təsiredici maddə olan Ginko biloba bitkisinin xammalının Azərbaycan 
dilində tərcüməsinin (yarpaq), köməkçi maddələrin siyahısının qeyd 

edilməsi,həmçinin, "əks göstərişlər" bəndində "18 yaşa qədər uşaqlar 
üçün həkimin tövsiyəsi olmadan istifadəsi nəzərdə tutulmur" yazısının 
qeyd edilməsi zəruridir.Bundan başqa, qablaşma üzərində məhsulun 

istifadə qaydasının qeyd edilm əsi zəruridir.

Vinorm Kapsul 3

Gamma-aminobytiric acid - 160 mg, Choline alfoscerate - 80 mg, Ginkgo 
biloba leaf dry extract - 40 mg, L-glutamine - 50 mg, Hypericum 

perforatum plant dry extract - 50 mg, Lechitin - 50 mg, Vitamin B2 - 2.5 
mg, Vitamin B6 - 1.6 mg, Vitamin B3 - 27 mg, Vitamin B12 - 1.6 mcg, 

Folic acid - 150 mcg, Alpha lipoic acid - 30 mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2019 Xitam verilən 

müraciətlər

ekspertizanın sorğu məktubuna  təqdim olunmuş sənədlər qənaətbəxş 
hesab olunmamışdır.

Virotin Şərbət 120 ml L-carnitine - 200 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg
Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Raspberry flavour, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

CosmoActive Kozmetik San. 
Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.09.2019 Müsbət

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

orqanizmin metabolizm proseslərini gücləndirən 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.

Vismed Gel Multi Göz üçün damcı 10 ml Sodium hyaluronate-0.3%

Sodium Chloride, Potassium chloride, 
Calcium chloride dihydrate, 

Magnesium chloride hexahydrate, 
Disodium phosphate dodecahydrate, 
Sodium citrate, Water for injections

TRB Chemedica AG Almaniya 03.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Vismed Gel Multi, 10ml Göz üçün damcı, 
plastik flakonda" adlı məhsul quru göz simptomlarının aradan 

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

Vismed Multi Göz üçün damcı 10 ml Sodium hyaluronate-0.18%

Sodium Chloride, Potassium chloride, 
Calcium chloride dihydrate, 

Magnesium chloride hexahydrate, 
Disodium phosphate dodecahydrate, 
Sodium citrate, Water for injections

TRB Chemedica AG Almaniya 03.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Vismed Multi, 10ml Göz üçün damcı, 
plastik flakonda" adlı məhsul quru göz simptomlarının aradan 

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



Vitakal Kapsul 2 x 15 Vitamin D - 400 IU, Calcium - 1000 mg Capsulac 60 (Lactose monohydrate) Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 17.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitakal (kapsul №30) adlı məhsul D3 

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1. İstifadə qaydaları və dozanın rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

2. Məhsulun buraxılış forması kapsul olduğundan Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş "İstifadə üzrə təlimat"da "İstifadə qaydaları" hissəsində 

tablet yazısının kapsul ilə əvəz olunması, “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 

uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə təlimatında tərkibində göstərilən 
komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin isə miqdarının 

göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi zəruridir.

VitaSip Kids Cherry 
Flavoured Magnesium & B6 / 
VitaSip Uşaqlar Üçün Albalı 
dadı ilə Magnesium və B6

Qranul / Tablet 1 Magnesium - 188 mg, Riboflavin - 0.7 mg, Vitamin B6 - 0.7 
mg

Sweeteners, Citric acid, Maize 
starch, Acidy regulator, 

Flavouring, Microcrystalline 
cellulose, Colours

ViteCer Kft. Macarıstan 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Cherry Flavoured Magnesium & B6 / VitaSip 
Uşaqlar Üçün Albalı dadı ilə Magnesium və B6 (Qranul / 
Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün 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.
VitaSip Kids Forest Fruit 
Flavoured Multivitamin / 

VitaSip Uşaqlar Üçün Meşə 
Giləmeyvələri ilə Multivitamin

Qranul / Tablet 1 Vitamin A - 800 mcg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Biotin - 50 mcg, Vitamin 
C - 80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 10 

mg, Iodine - 150 mcg, Calcium - 120 mg

Sweeteners, Citric acid, Maize 
starch, Acidy regulator, 

Flavouring, Microcrystalline 
cellulose, Colours

ViteCer Kft. Macarıstan 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Forest Fruit Flavoured Multivitamin / VitaSip Uşaqlar 
Üçün Meşə Giləmeyvələri ilə Multivitamin (Qranul / 

Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün 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.

VitaSip Kids Orange 
Flavoured Multivitamin / 

VitaSip Uşaqlar Üçün 
Portağala dadı ilə 

Multivitamin

Qranul / Tablet 1 Vitamin A - 800 mcg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Biotin - 50 mcg, Vitamin 
C - 80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 10 

mg, Iodine - 150 mcg, Calcium - 120 mg

Sweeteners, Citric acid, Maize 
starch, Acidy regulator, 

Flavouring, Microcrystalline 
cellulose, Colours

ViteCer Kft. Macarıstan 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 
Kids Orange Flavoured Multivitamin / VitaSip Uşaqlar 
Üçün Portağala dadı ilə Multivitamin (Qranul / Tablet-
stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün 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.

VitaSip Kids Raspberry 
Flavoured Calcium & Vitamin 

D / VitaSip Uşaqlar Üçün 
Moruq dadı ilə Kalsium və 

Vitamin D 

Qranul / Tablet 1 Calcium - 240 mg, Vitamin D - 2.5 mcg Erythritol, Sodium hydrogen 
carbonate, Citric acid, Maize 

starch, Flavourings 
(Raspberry), Colours, L-
ascorbic acid, Sucralose, 

Black carrot juice concentrate, 
Beetroot powder

ViteCer Kft. Macarıstan 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Raspberry Flavoured Calcium & Vitamin D / VitaSip 
Uşaqlar Üçün Moruq dadı ilə Kalsium və Vitamin D 

(Qranul / Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün 
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.

Vitten Hydro inyeksiya üçün gel 3 ml Sodium Hyaluronate-24mg Phosphate Buffered Saline Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 03.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Vitten Hydro, inyeksiya üçün gel, 3x3.0 
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Vitten Hydro Plus inyeksiya üçün gel 3 ml Sodium Hyaluronate-24mg, BDDE- ≤ 2ppm Phosphate Buffered Saline Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 03.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Vitten Hydro Plus, inyeksiya üçün gel, 
3x3.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada 
üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



Vuka Vuka Tablet 2 Securinega virosa(root extractum) - 100 mg, 
Heteromorpha arborescens - 100 mg, Cfrissa edulis - 80 
mg, Triumfetta welwitschii - 80 mg, Ozorea reticulata - 40 

mg, 

Lactose, Calcium stearate Vitamer MMC Rusiya 23.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vuka 
Vuka(tablet № 20) adlı məhsul   yetkin  kişilərdə cinsi 

zəifliyi zamanı tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Wellkid Multı - Vıtamın Lıquıd / Velkid 
Multivitamin Məhlul məhlul 150 ml

Vitamin A (667 IU) - 200 mcg RE, Vitamin D3 (as D3 400 IU) - 10 mcg, 
Vitamin E - 5 mg α-TE , Thiamin (Vitamin B1) - 0.7 mg, Riboflavin 

(Vitamin B2) - 0.8 mg, Vitamin B6 - 0.8 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Niacin 
(Vitamin B3) - 8 mg NE, Folic acid - 100 mcg, Pantothenic acid - 2 mg, 
Vitamin C - 12 mg, Iron - 5 mg, Zinc - 4 mg, Copper - 150 mcg, Iodine - 

40 mcg, Malt extract - 500 mg

Xanthan gum, Keltrol, Sodium 
hydroxide, Glucose liquid, Citric acid, 
Potassium sorbate, Orange oil 5 Fold 
extract, Raw cane sugar, Granulated, 

Purified water

Laleham Healthy and Beauty Böyük Britaniya 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı - Vıtamın Lıquıd / Velkid 
Multivitamin Məhlul(məhlul, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və stikerdə 

məhsulun istehsalçısının və təsiredici maddələrin qablaşma eskizi, 
tərkibə aid sənədə  və rəyə müvafiq olaraq düzgün qeyd edilməsi 

zəruridir.


Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid 

Multivitamin Smart Çeynəmə 
tablet

Çeynəmə tablet 3 x 10 Vitamin A - 400 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 10 
mg, Vitamin B1 - 0.9 mg, Vitamin B2 - 0.8 mg, Vitamin B6 - 

0.7 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Niacin - 9 mg, Folic acid - 
200 mcg, Biotin - 25 mcg, Pantothenic acid - 4 mg, 

Vitamin C - 40 mg, Magnesium - 75 mg, Iron - 7 mg, Zinc - 
7.5 mg, Copper - 0.2 mg, Manganese - 0.3 mg, Iodine - 75 
mcg, Selenium - 20 mcg, Chromium - 10 mcg, Flax seed 

oil powder - 114 mg

Apple powder flavouring, 
Strawberry powder flavouring, 

Sucralose, Natural lemon 
flavour, Raspberry flavour, 

Syloid (Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Magnesium stearate, 

Stearic acid, Xylitol, 
Maltodextrin, Beetroot 

powder, Citric acid

Thompson and Capper 
ltd

Böyük Britaniya 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid Multivitamin Smart Çeynəmə tablett 

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

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

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

Xiloial Zero Göz üçün damcı 10 ml Sodium Hyaluronate-2.0g, TS Polysaccharide (or Galacto-
Xyloglucan)-2.0g, Sodium Citrate-8.0g, Citric Acid 

Monohydrate-0.10g, Mannitol-28.0g, Water for injections 
up to-1000 ml

Ayrica qeyd edilməmişdir Farmigea SpA İtaliya 14.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Xiloial Zero, göz üçün 
damcı, 10 ml plastik flakonda, adlı məhsul göz quruluğu 

sindromunun müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Yaguar Kapsul 1x10
L-arginine - 300 mg, Ginseng (Eleutherocococcus senticosus) extract - 
250 mg, Muira Puama (Ptychopetalum) extract - 250 mg, Epimedium 

extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hidroksipropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 13.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yaguar(kapsul № 10) adlı məhsul kişi 
cinsi-reproduktiv orqanlarının fəalyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada  rəyə uyğun olaraq yaş 
həddi və köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.

Yantarex Kapsul 3 x 10 Succinic acid – 200 mg, Milk serum (whey) – 85 mg, 
Ginkgo biloba – 60 mg, Coenzyme Q10 – 50 mg, 

Magnesium oxide – 50 mg, Garlic (Allium sativum) – 50 
mg

Calcium stearate İTF Farmakom MMC Ukrayna 27.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Yantarex (kapsul № 30) adlı məhsul  orqanizmdə qan 
dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd1: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin istifadə 

təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin isə miqdarının 
göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) 
bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında 

BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adlarının göstərilm əsi zəruridir.

Qeyd2: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.



Zedora Daxilə qəbul üçün 
məhlul

15 ml Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU) Vitamin E acetate oil, Orange 
essential oil, Rosemary 

essential oil, Sunflower oil

BioDue Spa İtaliya 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zedora ( 

daxilə qəbul üçün məhlul,15 ml) adlı  məhsul   D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 

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