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

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 23.09.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L2188; 
İstehsal tarixi: 07.07.2022; Son istifadə tarixi: 07.01.2025) 
adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.09.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L2181; 
İstehsal tarixi: 30.06.2022; Son istifadə tarixi: 30.06.2025) 
adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.09.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L2182; 
İstehsal tarixi: 01.07.2022; Son istifadə tarixi: 01.01.2025) 
adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 23.09.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L2180; 
İstehsal tarixi: 29.06.2022; Son istifadə tarixi: 29.12.2024) 
adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C toz 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, 
Apple fruit powder, Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.09.2022 Müsbət

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

Mix+Vitamin C (toz, paket №10) (Seriya nömrəsi: L2189; 
İstehsal tarixi: 08.07.2022; Son istifadə tarixi: 08.01.2025) 
adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ademax Kapsul 6x10

L-ornithine-L-aspartate - 120 mg, Glutathione - 120 mg, Soy 
lecithin - 120 mg, Ademetionine - 100 mg, 

Phosphatidylcholine - 100 mg, Cynara cardunculus leaf 
extract - 50 mg, Silybum marianum fruit extract - 50 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 13.09.2022 Müsbət

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

məhsul qaraciyəriin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Adersil Kapsul 3x10

Ademethionine - 100 mg, L-ornithine-L-aspartate - 200 mg, 
Vitamin E (D-alpha tocopherol acetate) - 60 mg, Choline 
bitartrate - 100 mg, Silybum marianum  fruit extract - 70 

mg, Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Sorbitol, Gelatin Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdrmaq 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.

Adetolin Kapsul 3x10 Ademetionin (S-adenosyl-L-methionine) - 300 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 75 mg, Inositol - 100 mg

Magnesium stearate,Hydroxypropyl methylcellulose 
(E 464) Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adetolin(kapsul, № 30 ml) 
adlı  məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Agrippo toz 1
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 
1%( 1,440 mg) and alliin 2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin 
C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot 
powder, Raspberry juice reconstituted from 

concentrated raspberry juice, Flavours, Black tea 
dry extract, Silicon dioxide, Sucralose, Steviol 

glycosides

Polski Lek Sp. z o.o. Polşa 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo (toz-saşe, 5 g № 
14) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

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

Akvenol Tablet 2x15
Citrus lemon extract - 0.504g (Hesperidin -0.4032g, 

Izonaringin - 0.0504g, Eriocitrin - 0.03528g, Diosmin - 
0.01512g)

Lactose, Starch, Microcrystalline cellulose, 
Carboxymethylcellulose, Aerosil, Calsium stearate Krasata i Zdorovye MMC Ukrayna 14.09.2022 Müsbət

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

məhsul damar divarlarını möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

Alfalizin Kapsul 2x15 Indole-3-carbinol - 300 mg Lactose Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 22.09.2022 Müsbət

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

məhsul qadın sağlamlığını  qorumaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

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

Alfaser Kapsul 3x10

Magnesium oxide - 99.5 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 50 
mg, Dimethylglycine - 50 mg, Inositol - 50 mg, 

Phosphatidylcholine - 50 mg, Phosphatidylserine - 20 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 4.8 mg, Vitamin 
B2 (as Riboflavin 5 - phosphate) - 2 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, GABA - 50 mg 

Magnesium stearate / Calcium Stearate, Lactose, 
Gelatin Verteks MMC Ukrayna 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfaser (kapsul N30) 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.

Alpikol Şərbət 120 ml
Sambucus nigra fruit extract - 4 mg, Yestimun® β-Glucan - 
500 mg, Pelargonium sidoides root extract - 300 mg, Zinc 

sulfate-1-hydrate (Zinc - 25 mg) - 68.75 mg

Invert sugar syrup, Water, Citric acid, Natural 
flavour type raspberry, Raspberry fruit powder

Dr. Gustav Klein GmbH &  Co. 
KG Almaniya 31.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alpikol (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alqa Petra Kapsul 1

Polygonum aviculare herb powder – 120 mg, Urtica dioica 
leaf powder – 110 mg, Fucus vesiculosus thallus powder – 

100 mg, Equisetum arvense herb powder – 80 mg, 
Taraxacum officinale root powder – 50 mg, Laminaria 

saccharina thallus powder – 40 mg

Starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa Petra (kapsul № 50) 

adlı məhsul  orqanizmdə birləşdirici toxuma 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. 

Alqa Validis Kapsul 1 Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 29.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Okas MMC” tərəfindən 29.08.2022-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Rusiya “Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti” şirkətinin istehsalı olan 2203007A1 seriyalı Alqa Validis 

(Kapsul№50) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

Orta çəkisi: 0.5837 q  (0.50q ± 0.05q); tərkibi: 0.4904 q  
(0.0001665246* )  (Uyğun deyil)

Təsiredici maddələrin dozası qablaşma və tərkibə aid sənəddə 
fəqli göstərilmişdir.

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Amiglobin Tablet 1
Iron gluconate (19 mg elemental Fe) - 159 mg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin B12 

(Cyanacobalamin) - 2 mcg
Magnesium stearate, Sorbitol Maximum Sağlık Ürünleri San 

ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amiglobin (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi 

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

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

AminoMax 8000 Tablet 1
AminoMax 8000 blend (Whey protein concentrate, Creatine 

monohydrate, Taurine, Micellar casein, Glutamine, L-leucine, 
Isoleucine, L-valine, Whey protein hydrolysate) - 8276 mg

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

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

Silicon dioxide 


Natural Vitamins Laboratory 

(for Gaspari Nutrition)
ABŞ 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AminoMax 8000 (Tablet, 

№325) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Andron-L Kapsul 6x10

L-Arginine - 500 mg, L-Carnitine - 150 mg, Coenzym Q10 - 
30 mg, L-Glutathione - 70 mg, Vitamin E (DL-alpha-

tocopheryl acetate) - 40 mg, Folic acid - 75 mcg, Zinc (as 
Zinc sulfate - 69.25 mg) - 25 mg, Selenium (as Sodium 

selenite - 163.75 mcg) - 75 mcg, Epimedium grandiflorum 
leaf dry extract - 100 mg, Diospyros kaki fruit powder - 75 
mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 20 mcg, Vitamin A (as 

Retinyl acetate) - 120 mcg, L-methylfolate - 240 mcg

Corn starch, Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Andron-L (kapsul, № 60) 

adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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



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

Anfodex Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) - 150 mg, L-Glycine - 100 
mg, Ginkgo Biloba leaf extract - 80 mg, D-Calcium 

Pantothenate (equiv to 5 mg Vitamin B5) - 16.3 mg, 
Pyridoxine HCl (Equiv. to 5.2 mg Vitamin B6) - 7.29 mg, 

Magnesium Sulfate Anhydrous (equiv to 40.4 mg elemental 
Magnesium) - 200 mg, Inositol (Vitamin B8) - 100 mg

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Stevia, 
Erythritol, Sugar, Sucralose, Banana Flavor, 

Deionized Water

AD Medline Sağlık Ürünləri 
San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

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

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

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

Angisam Sorma Pastil 2x12

Honey - 216.96 mg, Echinacea sp. leaves oil - 28.80 mg, 
Lemon flavor - 23.68 mg, Echinacea sp. leaves extract - 

17.28 mg, Propolis extract - 9.6 mg, Menthol flavor - 5.12 
mg, Orange flavor - 3.84 mg, Citrus lemon fruit oil - 3.20 mg

Sugar, Gum arabic, Maltose, Citric acid, Curcumin Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Angisam (sorma pastil, № 

24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs  orqanlarının 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. 
Qeyd: İstifadə qaydası və tərkib rəyə uyğun göstərilsin

Anti colic Daxilə qəbul üçün damcı 30 ml Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. Türkiyə 22.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

 Qaracayev Ayxan Məzahir oğlu tərəfindən göndərilən 
22.08.2022-ci il tarixli 12 nömrəli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyə “Honor İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” 

şirkətinin istehsalı olan Anti colic (Daxilə qəbul üçün damcı 30 
ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH: 6.50  (NS-də pH= 3.00 -- 5.60) UYĞUN DEYİL
H əmçinin, məhsulun tərkib haqqında sənədində bitki tərkibli 
inqrediyentlərin  Beynəlxalq adının, növünün, istifadə olunan 

xammalının və alınma növünün (ekstrakt, toz və s.) qeyd 
edilməsi zəruridir. Adı çəkilən məhsulun 1 ml-də damcıların 

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.


Argystrong Kapsul 3x10 Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Muradova Nərmin Mirzəbala qızı” tərəfindən göndərilmiş 
15.08.2022-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin “Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.” 
şirkətinin istehsalı olan Argystrong (kapsul, №30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı məhsulun xarici görünüşü 
ağ/qırmızı rəngli (NS-də -- qırmızı rəngli), iki hissəli kapsul; 

tərkibi: ağımtıl rəngli, qəhvəyi hissəciklər olan toz, orta çəkisi 
790.2mg (NS-də: 530 -- 625mg ); tərkibi: 669.2mq (NS-də: 
400 -- 495mq)  (0.0001665246*) olaraq aşkar edilmişdir.Bu 
da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə uyğun deyil..

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 


Armogren Tablet 3x10

Glucosamine sulphate potassium chloride (eq.to 250 mg of 
Glucosamine sulphate) - 351 mg, Chondroitin sulphate 90% 

(eq.to 200 mg of Chondroitin sulphate) - 222.22 mg, 
Calcium carbonate (eq.to 50 mg of Calcium) - 128.87 mg, 
Methylsulfonylmethane - 100 mg, Melon papaya (Carica 

papaya) fruit extract - 100 mg, Boswellia (Boswellia serata) 
gum extract - 100 mg, Cholecalciferol (eq. to 400 IU or 10 

mcg of Vitamin D3) - 4 mg

Croscarmellose sodium, Microcrystalline celulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide
AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 31.08.2022 Müsbət

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

Arovit C Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Vitamin A(as retinol) – 1000 IU, Vitamin B1(as Thiamine 
hydrochloride) – 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin)- 1 mg, 

Vitamin B3 (Niacinamide)- 2,5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-
pantothenate)- 0,25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)- 1 mg, Vitamin B12( Cyanocobalamin)- 0.001 
mg, Vitamin C ( as l-ascorbic acid)- 10 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol)- 100 IU, Vitamin E( as D-alfa-tocopherol) – 
0 75mg  Zinc (as Zinc sulphate heptahydrate) - 1 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Blackberry  
aroma, Xanthan gum, Deionized water 

Ensa MNS GIDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arovit C ( daxilə qəbul üçün 
məhlul,150 ml ) adlı  məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 

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

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



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

Artropem Plyus Tablet 1

Pure Eggshell Membrane (PEM ) - 300 mg, Harpagophytum 
Procumbens (Devil' s Claw) - 110 mg, Curcuma Longa 

(Turmeric) Extract - 50 mg, Undenaturated Type II Collagen 
- 40 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpolypyrrolidone, 
Crosslinked sodium carboxymethyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artropem Plyus (tablet  № 
30) (Seriya nömrəsi: 22010121; İstehsal tarixi: 01.02.2022; 
Son istifadə tarixi: 01.02.2025) adlı məhsul dayaq-hərəkət 

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

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

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

Asbon Tablet 3x10

Calcium Citrate - 800 mg, Tricalcium Phosphate - 200 mg, 
Magnessium Citrate - 100 mg, Zinc Sulphate - 20 mg, 
Vitamin K2 (Menaquinone 7) - 50 mcg, Vitamin D3 (as 

Cholecalciferol) - 400 IU

Maltodextrin, Magnesium Stearate, Corn Starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asbon (tablet, N30) adlı 

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

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

Asetilmax toz 1 N-acetylcysteine- 250 mg, Thymus serpyllum leaf extract - 
60 mg, Althaea officinalis leaf extract - 25 mg

Cranberry concentrate, Stevia extract, 
Oligofructrose Saşera-Med MMC Rusiya 13.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul tənəffüs sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 
öskürəyi yüngülləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil 

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

Askoliv Kapsul 2x15

L-Ornithine - 150.05 mg, Cynara scolymus leaf extract 3 % 
(eq. to 2.12 mg Cynarins) - 70.55 mg, Silybum Marianum 

seed extract 50% (eq. to 30.125 mg Silymarin) - 60.25 mg, 
L-Glutathione - 0.1 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Gelatin

AD Medline Sağlık Ürünləri 
San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Askoliv (kapsul, №30) adlı məhsul 

qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma üzərində "Cynarin" 
sözünün tərcüməsi düzgün verilsin. 

Asneyro Kapsul 2x15

Passiflora incarnate herb extract- 100 mg; Crataegus 
laevigata leaf extract- 100 mg; Melissa officinalis leaf  

extract- 100 mg;Hypericum perforatum herb  extract- 100 
mg; Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL)- 6 mg; Magnesium 

lactate- 200 mg.
jodbnbub! ifsc! fyu/

Natural Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Asneyro (kapsul № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Baby Care Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Levocarnitine - 300 mg, L-lysine HCl - 100 mg, Vitamin B5 
(as Calcium pantothenate) - 15 mg, L-threonine - 0.85 mg, L-

leucine - 3.66 mg, L-methionine - 1.84 mg, L-isoleucine - 
1.18 mg, L-tryptophan - 1 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baby Care (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 

aminturşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə edilən BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

BBVİT Kapsul 3x10

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 5 mg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) - 20 mg, 

Vitamin B5 (as D-Sodium Pantothenate) - 10 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B9 (Folic Acid) 
- 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg, Biotin - 

100 mcg

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BBVİT (tablet, № 30) adlı 
məhsul B qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Beblok Tablet 3x15

Thiamine HCl (Equiv to 3 mg Vitamin B1) - 4.01 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) - 5 mg, Niacinamide (Vitamin B3) - 

40 mg, D-Calcium Pantothenate (equiv to 5 mg Vitamin B5) - 
 5.43 mg, Pyridoxine HCl (equiv to 5,3 mg Vitamin B6) - 

6.51 mg, Inositol (Vitamin B8) - 0.008 mg, Folic Acid 
(Vitamin B9) - 0.4 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 

0 004 mg

Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, 
Polyvinylpyrrolidone, Croscarmellose Sodium, 

Dicalcium Phosphate DC, Microcrystalline Cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beblok (tablet, № 45) 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.

Befantal Tablet 3x10

Humulus lupulus  strobiles dry extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf 
dry extract - 100 mg, Passiflora incarnata herb dry extract - 

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

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
PVP K30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BEFANTAL (tablet, № 30) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olara göstərilsin;

         2)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”-nın tələblərinə görə 

təqdim olunsun.



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

Berimax Kapsul 3x10
Betaine hydrochloride- 200 mg;Papain- 100 mg; Pancreatin - 

100 mg;Amylase- 100 mg;Lipase - 50 mg;Protease- 50 
mg;Bromelain- 50 mg; Pepsin- 20 mg;

Cornstarch, Natural Gelatin(capsula shell) Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Berimax(kapsul, №30) adlı 
məhsul həzm  prosesini yaxşılaşdrrmaq məqsədi  ile  tövsiyə  

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin

Berocid Tablet 3x10

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

mg, Trypsin - 35 mg, Chymotrypsin - 2 mg, Rutozid 
trihydrate - 100 mg, Serratiopeptidase - 15000 IU, Sodium 

bicarbonate - 325 mg, Anethum graveolens fruit dry extract - 
 83.5 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Corn 
starch, Magnesium stearate, Plyvinylpyrrolidone K 

30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

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

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

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

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

Betanav Şərbət 200 ml

Beta glucans - 1.3/1.6 – 20 mg, Zinc (as Zinc citrate - 45.16 
mg) – 14 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 50 mg, Vitamin E 

(as DL-alpha-tocopherol acetate) – 35 mg, Selenium (as 
Sodium selenite - 272.92 mcg) – 125 mcg, Lactoferrin – 100 

mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Betimun Şərbət 120 ml

Beta glucan - 125 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 125 
mcg, Zinc (as Zinc sulfate monohydrate) - 21 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 90 mg, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 

35 mg

Polysorbate 80, Deionized water, Glycerine, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Sucralose

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
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.

Bewlife Kapsul 2x15
Phospholipids (Soybean phospholipids) - 150 mg, Silybum 
marianum fruit dry extract - 150 mg, Cynara scolymus leaf 

dry extract - 180 mg
Corn strach, Natural gelatin Delta Labs MMC Azərbaycan 14.09.2022 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin funksional 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. 

Bifidion toz 1 Fructooligosaccharide - 120 mg,  Lactobacillus acidophilus - 
2 x 10⁹ CFU,  Bifidobacterium bifidum - 2 x 10⁹ CFU Mannitol (E 421), Strawberry flavor Aktif Pharma İlaç Medikal San. 

Tic. A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifidion (toz/saşe № 10) adlı 

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

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

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

Bifidion Forte Kapsul 2x10

Saccharomyces boulardii - 250 mg (5x10⁹ CFU), 
Lactobacillus acidophilus - 10 mg (1x10⁹ CFU),  
Lactobacillus rhamnosus - 2.5 mg (1x10⁹ CFU), 
Bifidobacterium longum -  10 mg (1x10⁹ CFU), 

Streptococcus thermophilus - 2.5 mg (0.5x10⁹ CFU), Inulin - 
25 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Gelatin

Aktif Pharma İlaç Medikal San. 
Tic. A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifidion forte (kapsul № 20) 
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Biflor toz 1

Inuline – 1000 mg, Lactobacillus rhamnosus – 2.75 mg 
(0.55 x 10⁹ CFU), Lactobacillus acidophilus – 1.5 mg (0.3 x 
10⁹ CFU), Bifidobacterium infantis – 0.75 mg (0.15 x 10⁹ 

CFU)

Maltodextrin, Isomalt, Banana flavour, Sucralose Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biflor (toz, N15 saşe) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bikom-B Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.7 mq, Vitamin 
B2 (Riboflavin) - 0.7 mq, Vitamin B3 (as Nicotinamid) -1.5 
mq, Vitamin B5 (Pantothenic acid) -1.15 mq, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 0.6 mq, Vitamin B7 (Biotin) - 
0.02 mq, Vitamin B9 (Folic acid) - 0,13 mq, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 0.0012 mq

Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Purified water Azərfarm LTD Azərbaycan 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bikom-B (Daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, şüşə flakonda 50 ml) adlı məhsul B qrup 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bio Calma Tablet 3x10
Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis 

leaf extract - 100 mg, Crataegus sp.leaf extract - 50 mg, 
Passiflora incarnata flower extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, 
Calcium stearate Bioterra MMC Belarus 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio Calma (tablet № 30) adlı 
məhsul MSS-nin faəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Bio-İmutan Plus Şərbət 100 ml
Tilia cordata flower liquid extract – 11.5 ml, Rosa canina 

fruit liquid extract – 11.5 ml, Thymus vulgaris herb distillate 
– 8.62 ml 

Ribes nigrum fruit juice, Distilled water, Sucrose, 
Citric acid (E330), Pectin (E440), Sodium benzoate 

(E211), Glycerin (E422)
Herba Flora MMC Azərbaycan 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-İmutan Plus (şərbət, 100 

ml) adlı məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bio-Kalsi Şərbət 100 ml Calcium chloride - 5 g
Diospyros kaki fruit juice, Distilled water, Sucrose, 
Citric acid (E330), Pectin (E440), Sodium benzoate 

(E211), Glycerin (E422). 
Herba Flora MMC Azərbaycan 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio- Kalsi (şərbət, 100 ml) 
adlı  məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəsi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:"İstifadə sahəsi və göstərişlər" rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Bio-Laks Şərbət 100 ml Planatago major leaf liquid extract - 14 ml, Foeniculum 
vulgare fruit distillate - 8 ml

Prunus armeniaca fruit juice, Prunus domestica 
fruit juice, Distilled water, Sucrose, Citric acid 

(E330), Pectin (E440), Sodium benzoate (E211), 
Glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-Laks (şərbət, 100 ml) 

adlı məhsul mədə-bağırsaq sistemində peristaltikanı 
tənzimləyən 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.

Bio-Uroson Plus Şərbət 100 ml
Calendula officinalis flower liquid extract – 16 ml, Betula 

pendula leaf liquid extract – 12.5 ml, Thymus vulgaris herb 
distillate – 11.5 ml

distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-Uroson Plus (şərbət, 100 

ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşlaşdırmaq 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.

BisFer Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Ferrous bisglycinate - 50 mg (eq.to 9 mg Ferrous) Potassium sorbate, Sodium benzoate, Glycerol, 

Blackberry flavor, Deionized water 
Aktif  Pharma İlaç Medical San 

Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BisFer (Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir elementinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Boneron Şərbət 200 ml

Calcium citrate - 400 mg, Phosphorus (as Calcium 
phosphate) - 200 mg, Magnesium (as Magnesium gluconate) 

- 150 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 6 mg, Vitamin K (as 
Menaquinone) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 

mcg, Phytin - 100 mg 

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 01.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyyə edilən BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Bronchosan Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Glycyrrhiza glabra root extract - 145 mg, Althaea officinalis 
root dry extract - 33.5 mg, Ocimum basilicum herb dry 

extract - 26 mg, Alpinia galanga rhizome dry powder - 15 
mg, Curcuma longa rhyzome dry extract - 15 mg, Piper 

longum fruit dry extract - 11 mg, Cydonia oblonga leaf dry 
extract - 9.5 mg, Pyrus malus fruit liquid extract - 6 mg, 

Mentha piperita leaf dry extract - 5 mg, Zingiber officinale 
rhyzome dry extract - 5 mg, Vitis vinifera seed dry extract - 
6 mg, Curcuma zedoria root dry extract - 6 mg, Plantago 

lanceolata leaf dry extract - 3.5 mg, Piper nigrum seed dry 
extract  2 5 mg  Thymus vulgaris leaf dry extract  2 mg

Deionized water, Lemon aroma, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Stevia, Xanthan gum CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

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

üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 

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

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

Broncolin Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 100 mg, Zinc gluconate (Zinc - 1.5 mg) - 
11.5 mg, Grindelia robusta herb extract - 62.5 mg, Thymus 
vulgaris herb extract - 41.5 mg, Hedera helix leaf extract - 

10.5 mg, Drosera ramentacea herb extract - 20.5 mg

Water, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Fructose, Sucralose, Flavor, 

Potassium citrate

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul yuxarı tənəffüs sistemi orqanları fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Bronkoff Şərbət 100 ml

 Althaea officinalis root liquid extract - 12.65 ml, Origanum 
vulgare herb liquid extract - 10.35 ml, Malva sylvestris herb 
liquid extract - 11.5 ml, Thymus vulgaris herb distillata - 6.9 

ml, Foeniculum vulgare fruit distillata - 4.6 ml

Sucrose, Glycerin, Citric acid, Pectin, Sodium 
benzoate, Distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 20.09.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul tənəffüs sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Bronvit neo Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 100 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 20 mg, 
Thymus serpyllum herb dry extract - 100 mg,  Althaea 

officinalis root dry extract - 50 mg, Plantago lanceolata leaf 
dry extract - 50 mg

Xanthan gum, Sucralose, Sugar syrup, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Caramel flavour, 

Citric acid, Purified water, Glycerol
Fito Lab MMC Azərbaycan 09.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul tənəffüs sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, 
bəlğəmin ifrazını artırmaq və öskürəyi yüngülləşdirmək 

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

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

BronxoMiks Şərbət 100 ml
Thymus vulgaris herb liquid extract-1.5 ml; Malva sylvestris 
flower and leaf liquid extract- 1.5 ml; Althaea officinalis root 

liquid extract-1.0 ml; Origanum vulgare herb-0,6 ml.
Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BronxoMiks (şərbət 100 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏƏ 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: 1)Məhsulun qablaşmasının üzərində  onu  ГОСТ 28499-

2014 tələblərinin əsasında hazırlanması haqqında məlumat 
təqdim olunsun;

2)İstifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

BSK1 Multipeptides HA kosmetik steril məhlul 10 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 08.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14468 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK14 Tranex Pro kosmetik steril məhlul 5 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14316 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK27 Phosphatidylcholine kosmetik steril məhlul 10 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14481 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK3 Botopeptides kosmetik steril məhlul 10 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 08.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14472 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK31 Lips Shine Pro kosmetik steril məhlul 5 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14477 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK32 Eye Pro Contour kosmetik steril məhlul 3 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14318 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK5 Hyaluronic Acid 3% kosmetik steril məhlul 5 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 08.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14467 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK7 Brightpro Glutathione+HA+C 
Vitamin kosmetik steril məhlul 5 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 08.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər MİHO-14370 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK70 Melano Pro Krem 50 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 08.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14473 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK77 Tranex Pro Cream Krem 50 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 08.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14466 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK78 Crema Fotoprotectora SPF 
50+ Krem 50 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər MİHO-14470 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK79 Sunblock Cream SPF50+ Krem 50 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14315 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK87 Peelpro Brightening məhlul 50 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14469 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK89 Glycolic Gel 20% Gel 50 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14374 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK9 Hairpro kosmetik steril məhlul 10 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14369 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

BSK93 Post-Meso Cream Krem 300 ml Bioskin Dermolife Cosmetic S.L. İspaniya 07.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər MİHO-14482 nömrəli bildirişə əsasən prosesə xitam verilmişdir.

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

dihydrate - 16 mg Maltodextrin, Starch (corn) Abela Pharm d.o.o. Serbiya 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bulardi® Junior / Bulardi® 
uşaqlar üçün (toz 2 q, saşe  № 10, seriya nömrəsi: 220693, 

istehsal tarixi: 01.06.2022, son istifadə tarixi: 01.06.2024) adlı 
məhsul mədə-bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırmaq 

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

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



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

Calcinam məhlul 200 ml
Calcium (as Calcium Carbonate 1000 mg) - 400 mg, Zinc (as 
Zinc oxide 12.5)  - 10 mg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 

50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Sugar, Orange flavor, Glycerin, Xanthan 
gum, Polyvinyl prolidone, Microcrystalline celulose

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcinam (məhlul 200 ml) 

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

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

Qeyd: buraxılış forması rəyə uyğunlaşdırılsın.

Calcinol Şərbət 150 ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 23.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

 “ABC-Pharm MMC” şirkəti tərəfindən göndərilən 11.08.2022-ci 
il tarixli 176 nömrəli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyə “KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Calcinol  
(Şərbət 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH: 6.75  (NS-də 3.5 --5.0)  (0.02714674*) -- UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.


Calsi Multi Kids Şərbət 200 ml
Calcium (as Calcium citrate) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium oxide) - 50 mg, Zinc (as Zinc Sulphate) - 5 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 5 mcg

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

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calsi Multi Kids (Şərbət 200 
ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

Caputan Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Magnesium sulfate heptahydrate - 150 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) - 0.5 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GIDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caputan (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 100 ml)) adlı məhsul maqnezium və vitamin B6-nın 

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

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

Cell Activator / Hüceyrə Aktivatoru Kapsul 1
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.47 mg,   

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

Vegetable capsule, Purified Aloe vera concentrate 
(ınner leaf), Magnesium stearate, Pycnogenol, 
Microcrystalline cellulose, Shııtake mushroom 

powder, Grape extract (92% polyphenols) and 100 
PPM trans - resveratrol 

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cell Activator / Hüceyrə 

Aktivatoru (kapsul, № 90) adlı məhsul metabolik prossesləri 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 

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

dərman vasitəsi deyil.

Centrodep Kapsul 3x10

Gamma-aminobutyric acid (GABA) - 125 mg, Glutamine - 50 
mg, Glycine - 75 mg, Magnesium sulfate - 14.96 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 4.92 mg, Succinic 
acid - 1 mg

Calcium stearate, Lactose Verteks MMC Ukrayna 26.09.2022 Müsbət

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

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

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Cereox Şərbət 100 ml

Glutamine - 300 mg, L-carnitine - 250 mg, GABA (Gamma 
aminobutyric acid) - 100 mg, Choline - 200 mg, Magnesium 
sulphate (Magnesium - 30.3 mg) - 150 mg, Calcium citrate 
(Calcium - 117.5 mg)- 150 mg, Glycine - 50 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride - 2 mg) - 1.64 mg, Folic acid - 

25 mcg

Strawberry aroma, Potassium sorbate, Xanthan 
gum, Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cereox (şərbət 100 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Cerovin Kapsul 1
Nurs Lokman Hekim Gida Bitki 
ve Botanik Med. San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə Xitam verilən 

müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam 

verilmişdir

Cevitan Vitamin C 900 mg Fışıldayan tablet 2x10 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg
Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, Sodium saccharin, 
Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cevitan Vitamin C 900 mg 

(tablet №20 (2x10)) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

dərman vasitəsi deyil

Chondra ERA Tablet 1 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitine sulfate - 400 
mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Sorbitol, Talc

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chondra Era  (tablet №30) 
adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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



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

Cogniton məhlul 150 ml

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

Phosphatidylethanolamine - 4.5 mg), Bacopa monnieri leaf 
extract - 50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 100 mg, 

Coenzyme Q10 - 6 mg, Vitamin B6 - 5 mg


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

Xanthan gum

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cogniton (məhlul, 150 ml) 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: buraxılış forması rəyə uyğun tərtib olunsun.

Colisoft Kapsul 3x10

Aloe vera leaf dry extract-100 mg; Cassia angustifolia leaf 
dry extract-30 mg; Prunus domestica fruit dry extract- 50 

mg; Fructooligosaccharides- 80 mg; Foeniculum vulgare fruit 
dry extract- 12 mg; Rheum tanguticum var. tanguticum root 

dry extract- 50 mg; Gentiana lutea root and rhizome dry 
extract- 30 mg; Rhamnus cathartica cortex dry extract -15 

mg.

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colisoft(kapsul, № 30) adlı 
məhsul mədə-bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, belə ki Tangut 
rəvəndinin qəbul olunmuş müasir elmi adı-  Rheum tanguticum 

var. tanguticum

Complefin Kapsul 6x10

L-arginine - 1000 mg, Acetyl l-carnitine - 600 mg, Vitamin E 
(as D-Alpha tocophery acetate) - 100 mg, Zinc (as Zinc 

sulphate - 55.4 mg) - 20 mg, Folic acid - 400 mcg, Lycopene 
- 15 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Epimedium 

sagittatum herb dry extract - 150 mg, Ceratonia siliqua fruit 
dry extract - 100 mg, Vitamin A (as Retinyl acetate) - 1000 
IU, Lepidium meyenii root dry extract - 100 mg, Coenzyme 
Q10 - 40 mg, Selenium (as Sodium selenite - 54.58 mcg) - 
25 mcg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg, Serenoa 

repens fruit dry extract - 50 mg  Fructose - 100 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, PVP k30, Magnesium 
stearate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

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

Fluid extract of Heather (Саlluпа vulgaris L.,flowering tops) - 
1107mg,  Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi 
Sprengel, leaves) - 1041mg,  Fluid extract of Birch (Betula 

alba L., leaves) - 954mg, Essential oil of pine (Pinus 
sylvestris L. leaves) - 8.41 mg

Glycerin (E:422) - 315mg, Water - 249mg Soria Natural S.A İspaniya 07.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 Uva-ursi 

complex (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) l(Seriya nömrəsi: 
0203 , istehsal tarixi: 01.05.2022, son istifadə tarixi: 

01.05.2025)  adlı məhsu sidik-ifrazat sisteminin fəaliyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

D Power Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (50 000 IU) Olive oil Aktif Pharma İlaç Medikal San. 

Tic. A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 29.08.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

D3 Red Okan məhlul-damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50 000 IU), 
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl acetate) - 2 mcg Olive oil, Rosa canina fruit extract Farmakom PTF MMC Ukrayna 21.09.2022 Müsbət

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

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

D3+Mineral Forte Kapsul 1
Vitamin D3 - 5 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) - 400 
mg, Magnesium (Magnesium oxide) - 375 mg, Zinc (Zinc 

citrate) - 10 mg, Selenium (Sodium selenite) - 55 mcg

Hydroxy propyl methyl cellulose, Magnesium salts 
of fatty acids, Silicon dioxide

Anona GmbH (for Konzept 
Nutrition GmbH) Almaniya 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3+Mineral Forte (kapsul 

№60) 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.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Dakin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 0.0933 mg (3733.3 IU) (1 

ml/20 drop)
Deionized water, Potassium sorbate, Glycerol ester 

of wood rosin Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib və istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

DanZED Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase enzyme - 15 000 IU, Nattokinase - 7000 IU Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicone dioxide 

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DanZED Forte (kapsul № 

30) adlı məhsul serratiopeptidaza və nattokinaza fermentinin 
çatışmazlığı hallarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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



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

Daseron Forte Tablet 3x10 Serratiopeptidase (100 000 IU/g) - 800 mg, Nattokinase 
(100 000 IU/g) - 50 mg, Essential phospholipids - 30 mg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Daseron Forte (tablet № 30) 

adlı məhsul serratiopeptidaza və nattokinaza fermentinin 
çatışmazlığı hallarında 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.

Dea-Sept Sorma Pastil 2x12 Menthol 0.2 % - 5.6 mg, Peppermint oil – 2.8 mg
Sugar, Maltose Syrup, Flavor of Eucalyptus-

menthol, Orange oil, Clove oil, Thickening agent, 
Emulsifier, Food color

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dea-Sept (sorma pastil 

№24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq  məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Defromax Kapsul 3x10
Ferric III Ammonium citrate - 175 mg (eq. to 20 mg Iron), 

Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 120 mg, Folic acid - 0.3 mg, 
Cyanocobalamin - 3.7 mcg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Gelatin Verteks MMC Ukrayna 12.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Dekazol Şərbət 100 ml

Ceratonia siliqua fruit liquid extract – 10 ml,Cucurbita pepo 
seed liquid extract – 8 ml,Achillea millefolium herb liquid 

extract – 8 ml,Tanacetum vulgare flower liquid extract – 8 
ml,Allium sativum bulb liquid extract – 6 ml,Cassia 

acutifolialeaf liquid extract – 6 ml

Distilled water,Sucrose,Citric acid,Pectin,Sodium 
benzoate,Glycerin Herba Flora MMC Azərbaycan 01.09.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul qurd invaziyalar zamanı qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün  tövsiyə olunan BFMQƏ  

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

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

QEYD:Məhsulun istifadə üzrə təlimatı Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın  tələblərinə əsasən 

düzgün tərtib olunsun  və nəzərə alınsın ki BFMQƏ-lər 
xəstəliklərin müalicəsi və profilakası zamanı istifadə oluna 

bilməz!

Delarest Şərbət 200 ml Lactulose - 60 ml Sorbitol (70%) Verteks MMC Ukrayna 06.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Demarin (Pantolin 75) Məlhəm 75 ml D-Panthenol – 4%, vitamin A – 0,05%

qliserin (glycerin), natrium poliakrilat (sodium 
polyacrylate), zeytun yağı (olea Europaea (Olive) 
Fruit oil), fenoksietanol (phenoxyethanol), kaprili 

(caprylyl), qlikol (glycol), deionlaşdırılmış su 
(deionized water).

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

     ç   y   ş   ş  
etibarnamə üzrə nümayəndəsi Cəlili Xumarə Arif qızının 

10.08.2022-ci il tarixli 75.2 nömrəli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi” şirkətinin istehsalı olan Demarin (75 ml, 
məlhəm) adlı məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Sizə ünvanlanmış 20.07.2022-
ci il tarixli sorğu məktubuna cavab məktubunuz ilə birgə 
təqdim olunan sənədlər ekspertizanı qane etməmişdir.

Bununla bağlı onların dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi üçün azad satış 

sertifikatının (Free Sale certificate) və qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin (Certificate of registration)   təqdim 

edilməsi zəruridir.




Rəy
Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pantolin 75, məlhəm plastik 
flakonda №1, aplikatorlar ilə, karton qutu qablaşmada” adlı 
məhsul müxtəlif mənşəli  rinitlərdə, cərahi əməliyyatlardan 
sonra selikli qişanın regenerasiyasını sürətləndirmək istifadə 

olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli





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

San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DepoMax Active D3 (daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı N2, 15 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib 

ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



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

Desol Multivit Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 
1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin B5 

(as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 

160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, 
Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg  Vitamin D (as 

Sodium saccharine, Glycerol, Citric acid, Xanthan 
gum, Tween 80, Potassium sorbate, Deionized 

water

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol Multivit (şərbət, 150 

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

Desol Omega 3 Şərbət 150 ml

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

tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 
200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

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

Deionized water

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol Omega 3 (şərbət, 150 

ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşuları, vitaminlər və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

DesolVita Complex Tablet 3x10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper 
(II) sulfate anhydrous - 2.51 mg) - 1000 mcg, Iodine (as 
Potassium Iodide - 366 mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) 

sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, Calcium (as Calcium carbonate - 
250 mg) - 100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate - 
520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium selenate -71.73 

mcg) - 30 mcg, Natural Mixed Carotenoids - 2 mg, Zinc (as 
Zinc oxide - 18.7 mg) - 15 mg,Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, 
Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as 

Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Sugar, 
Corn starch, Gum Arabic, Magnesium stearate

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DesolVita Complex (tablet, 
№30) adlı məhsul mineral və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

DetriBus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (50 000 IU) Olive oil Aktif Pharma İlaç Medikal San 

Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 18.08.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Devrical Şərbət 150 ml
Calcium citrate – 400 mg ( eq.to 96 Calcium), Magnesium 
sulfate heptahydrate – 100 mg (eq.to 9.8 Magnesium), 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 200 IU, Inositol - 100 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sugar syrup, Banana flavor Fito Lab MMC Azərbaycan 13.09.2022 Müsbət

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

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

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

Dias B Şərbət 120 ml

Pepsin - 30 mg, Diastase - 100 mg, Papain - 10 mg, Betaine 
hydrochloride - 5 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.5 mg, 
Vitamin B3 (Niacinamide) - 10 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dias B (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Difend-3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Cholecalciferol - 50000 IU Cedar oil Saşera-Med MMC Rusiya 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Difend-3 (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

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

D-Vitan Vitamin D3 10000 BV Çeynəmə tablet 3x10 West-Coast Pharmaceutical 
Works Ltd. Hindistan 23.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Tetrada MMC” tərəfindən göndərilən 11.08.2022-ci il tarixli 
0148-22 nömrəli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Hindistanın “West-Coast Pharmaceutical Works Ltd.” şirkətinin 
istehsalı olan D-Vitan Vitamin D3 10000 BV (Çeynəmə tablet 
№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 
olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Məhsulun tərkibində D3 vitamini göstərildiyi halda laboratoriya 
analizləri zamanı aşkar olunmayıb (Eyniliyin təyini:  vitamin D3 

-- qeyri-məqbul test). 
Həmçinin, istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə 

əsasən Vitamin D3 inqrediyentinin miqdarı 250 mkq təşkil edir, 
bu, da 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 

yuxarı yol verilən həddini(30 mkq) aşır. 
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.



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

D-Vitan Vitamin D3 5000 BV Tablet 3x10 West-Coast Pharmaceutical 
Works Ltd. Hindistan 23.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Tetrada MMC” tərəfindən göndərilən 11.08.2022-ci il tarixli 
0148-22 nömrəli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Hindistanın “West-Coast Pharmaceutical Works Ltd.” şirkətinin 
istehsalı olan D-Vitan Vitamin D3 5000 BV ( tablet №30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 
olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 


Miqdarı təyini: Vitamin D3 -- 2.73% (min.90.0%) UYĞUN 

DEYİL
Həmçinin, istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə 

əsasən Vitamin D3 inqrediyentinin miqdarı 125 mkq təşkil edir, 
bu, da 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 

yuxarı yol verilən həddini(30 mkq) aşır. 
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.


Echinol Hot toz 1

Echinacea purpurea herb extract - 300 mg, Salix alba L. 
(Willow bark) extract - 250 mg, Menthol - 50 mg, Vitamin C 

(as L-ascorbic acid) - 120 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 3.6 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 3 mg

Maltodextrin, Lemon flavour, Sodium bicarbonate, 
Citric acid, Tartrazine, Sucralose

Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Echinol Hot (toz, saşedə № 

10) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran, 
soyuqdəymə və qripin simptomlarını yüngünləşdirən 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. 

Efescor Kapsul 1 L-carnitine L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 25 mg, 
Coenzyme Q10 - 40 mg

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silicone dioxide

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

Şirketi
Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

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

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

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

Ekzamin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Muradova Nərmin Mirzəbala qızı tərəfindən 10.08.2022-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aspar 

İlaç, Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan 
Ekzamin (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhlulun 
xarici görünüşü narıncımtıl sarı rəngli, qeyri şəffaf, xarakterik 

qoxulu  (Sertifikata görə bulanıq ağ rəngli məhlul olmalı), 
həcmi 53.0 ml (NS-də (24.0 - 33.0 ml)) təyin olunmuşdur ki, 

bu da normativ sənədlərin göstəricilərinə əsasən uyğun 
deyildir.

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Elsinorm Kapsul 3x10
Cytidine-5-monophosphate disodium salt – 100 mg, Uridine-

5-monophosphate disodium salt – 100 mg, B 12 ( 
Cyanocobalamin ) - 2.5 mcg

Natural gelatin, Corn Starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elsinorm (Kapsul №30) adlı 
məhsul  MSS-in fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Elsokids Şərbət 150 ml

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

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

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

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

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

1 5 mg  Molybdenum (Sodium molybdate)  22 mcg  

Deionized water, Caramel colouring, Banana 
aroma, Xanthan gum, Sodum benzoate, Glycerin

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 

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



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

Environ şam/kapsul 2x10

Şamın tərkibi: çobanyastığı ekstraktı – 20 mq, kakao yağı; 
Kapsulun tərkibi: Lactobacillus sporogenes – 150 mlrd,  

Lactobacillus rhamnosus – 573 mlrd, Natrium hialuronat – 5 
mq, Sink oksid – 20 mq.


Şamın tərkibi: çobanyastığı ekstraktı – 20 mq, kakao yağı; 
Kapsulun tərkibi: Lactobacillus sporogenes – 150 mlrd,  

Lactobacillus rhamnosus – 573 mlrd, Natrium hialuronat – 5 
mq  Sink oksid – 20 mq 

Şamın tərkibi: çobanyastığı ekstraktı – 20 mq, 
kakao yağı; Kapsulun tərkibi: Lactobacillus 

sporogenes – 150 mlrd,  Lactobacillus rhamnosus 
– 573 mlrd, Natrium hialuronat – 5 mq, Sink oksid 

– 20 mq.
Oliqofruktoza

Saşera-Med MMC Rusiya 09.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Environ şam/kapsul 
№10+№10, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul ginekoloji 

gigiyenik vasitə kimi istifadə olunur, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Enzyment Kapsul 2 x 15

Pancreatin (Lipase - 6750 PhEur; Amylase 6300 PhEur; 
Protease - 450 PhEur) - 150 mg, Pepsin - 10 mg, Bromelain - 

 100 mg, Papain - 100 mg, Anethum graveolens fruit dry 
extract - 30 mg, Trypsin (360 FIP) - 10 mg, Chymotrypsin 

(300 FIP) - 2 mg

Natural gelatin, Cornstarch Delta Labs MMC Azərbaycan 31.08.2022 Müsbət

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

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

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

Epagem Şərbət 100 ml Iron fumarate - 50 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 3 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg

Xanthan gum, Sugar syrop, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, Purified water, 

Sorbitol
Fito Lab MMC Azərbaycan 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epagem (Şərbət 100 ml) adlı 
məhsul qanazlığı ilə müşayiət olunan hallarda köməkçi vasitə 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsun

Epam 1000 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Valerianae officinalis rhisomata cum radicibus  - 0.48 g, 
Rhodiolae roseae rhizomata et radices - 0.45 g, 

Eleutherococci senticosi rhizomata et radices - 0.45 g, 
Leonuri herba  - 0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, Propolis - 0.2529 
g, Chamomillae recutitae flores - 0.051 g, Equiseti arvensis  

herba - 0.051 g, Calendulae officinalis flores - 0.045 g, 
Menthae piperitae folia - 0.045 g, Vaccinii vitis - idaea folia - 

0.042 g, Betulae pendulae  gemmae - 0.042 g

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Potable water Qeonek-Sib MMC Rusiya 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 1000 (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı 30 ml) (Seriya:20, istehsal tarixi: 
01.04.2022, son istifadə tarixi: 31.03.2024) adlı məhsul MSS-
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Epam 11 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Folia Cassiae - 510 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 
210.6 mg, Rhizomata Bergeniae crassifoliae - 60 mg, Folia 
Urticae dioicae - 60 mg, Styli cum stigmatis maidis - 60 mg, 
Folia Menthae piperitae - 60 mg, Radices Taraxaci officinalis - 
 60 mg, Folia Plantaginis majoris - 60 mg, Glycyrrhiza glabra 
L. rhizomata et radices - 60 mg, Herba Achilleaea millefolii - 

60 mg, Folium Salviae officinalis - 60 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 15.09.2022 Müsbət

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

məhlul 30 ml) (Seriya:19, istehsal tarixi:02.02.2022, son 
istifadə tarixi:01.02.2024)adlı məhsul həzm sisteminin 

funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Epam 24 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Glycyrrhiza glabra L. rhisomata et radices - 0.6 g, Fructus 
Crataegi - 0.45 g, Eleutherococci senticosi rhizome et radix -  
 0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, Propolis - 0.2106 g, Rhizomata 
Bergeniae crassifoliae - 0.06 g, Viburni opuli fructus - 0.06 

g, Urticae dioicae folia - 0.06 g, Flores Chamomillae 
recutitae - 0.06 g, Herba Polygonum aviculare - 0.06 g, 
Herba Achilleaea millefolii - 0.06 g, İnonotus obliquus  

(Fungus betulinus) - 0.06 g, Fructus Rosae majalis - 0.06 g

Glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol from food 
raw material, Potassium sorbate (E202), Potable 

water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 24 (daxilə qəbul üçün 

məhlul 30 ml) (Seriya:19, istehsal tarixi: 05.04.2022, son 
istifadə tarixi: 04.04.2024) adlı məhsul klimaks dövründə 

hormonl disbalansın nəticəsində yaranan əlamətləri 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. 

Epam 31 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Fruits of yellow Hawthorn (Fructus Crataegi) - 0.45 g, Leaf 
of Lingonberry (Folia Vaccinii vitis - idaea) - 0.45 g, 
Rhizomes and roots of Licorice (Glycyrrhiza glabra L. 

rhisomata et radices) -  0.42 g, Royal jelly - 0.30 g, Propolis - 
 0.2529 g, Roots of Wolly burdock (Arctium tomentosum 
Mill.radices) - 0.063 g, Herb of Common yarrow (Herba 

Achillea millefolii) - 0.054 g, Fruits of Lingonberry (Fructus  
Vaccinii vitis idaea) - 0.051 g, Fruits of Guelder rose (Fructus 

Viburni opuli) - 0.048 g, Leaves of Common Nettle (Folia 
Urticae dioicae) - 0.048 g, Ghaga mushroom (Fungus 

betulinus İnonotus obliquus)  0 045 g  Buds of Silver birch 

Purified glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol 
from food raw material, Potassium sorbate (E202), 

Water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 31 (daxilə qəbul üçün 

məhlul 30 ml) (Seriya:19, istehsal tarixi:02.02.2022, son 
istifadə tarixi:01.02.2024) 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. 

Epam 4 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Valerianae officinalis 
rhizomata cum radicubus - 600 mg, Royal jelly - 300 mg, 

Propolis - 210.6 mg, Betulae pendulae folia - 60 mg, 
Althaeae officinalis radices - 60 mg, Inulae helenii rhizomata 
et radices - 60 mg, Hyperici perforati herba - 60 mg, Urticae 

dioicae folia - 60 mg, Maidis styli cum stigmatis - 60 mg, 
Menthae piperitae folia - 60 mg, Taraxaci officinalis radices - 

60 mg, Achilleaea millefolii herba - 60 mg, Rosae majalis 
fructus - 60 mg  Mumijo - 60 mg

Purified glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol 
from food raw material, Potassium sorbate (E202), 

Potable water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 4 (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 30 ml)  adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Epam 7 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Herba Echinaceae purpureae - 810 mg, Fructus crataegi 
chlorocarpae - 630 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 

252.9 mg, Mumijo - 60 mg, Herba Thymi serpylli - 45 mg, 
Flores Helichrysi arenarii - 45 mg, Herba Achilleae millefolii - 

45 mg, Herba Origani vulgaris - 45 mg, Herba Hyperici 
perforatii - 45 mg, Folia Urticae dioicae - 45 mg, Foliae 

Menthae piperitae - 45 mg, Folia Plantaginis majolis - 45 
mg, Herba Leonuri quinquelobati - 45 mg, Flores 

Chamomillae recutitae - 45 mg  Rhizomata Berginae 

Glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol from food 
raw material, Potassium sorbate (E202), Potable 

water 
Qeonek-Sib MMC Rusiya 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 7 (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 30 ml)  adlı məhsul orqanizmin müdafiə 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 istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Epam 96 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Helichrysi arenarii flores - 600 mg, Leonuri cardiaca herba - 
600 mg, Eleutherococci senticosi rhizome et radices - 450 
mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 294 mg, Bergeniae 

crassifoliae rhizomata - 60 mg, Origani vulgaris herba - 60 
mg, Hypericum perforati herba - 60 mg, Urticae dioicae folia 
- 60 mg, Juniperus communis fructus - 60 mg, Plantaginis 

majoris folia - 60 mg, Chamomillae recutitae flores - 60 mg, 
Carum carvi fructus - 60 mg, Achilleae millefolii herba - 60 
mg  Thymi serpylli herba - 60 mg  Betulae pendulae folia et 

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate 
(E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 96 (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 30 ml)  adlı məhsul böyrək və sidik-sisteminin 
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 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Eqloforin Kapsul 1

Magnesium lactate - 60 mg, Powder from flowers of Passion-
flower (Passiflora incarnata) - 40 mg, Hope powder (Strobuli 

lupuli) - 40 mg, Powder from Siberian ginseng 
(Eleutherococcus senticosus) root - 50 mg

Hypromellose S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 23.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.   

Ergaten Kapsul 3x10 L - carnitine tartrate (of which L-Carnitine 150 mg) - 214 
mg, Coenzyme Q10 - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium 
stearate, Talc, Capsule: Gelatin, Calcium carbonate 

(E170)
Gricar Chemical S.r.l İtaliya 19.09.2022 Müsbət

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

Esitrox Fresh Gel gel 100 ml

Troxerutin – 2%, Arnica montana flower extract -0,091 %, 
Aloe barbadensis leaf juice – 0,085%, Ginkgo biloba leaf 

extract – 0,0155%, Rutin – 0,015, Escin – 0,095%, Caffeine 
– 0,07 %,  Bromelain – 0,037 %, Citrus aurantifolia oil – 
0.05 %, Zingiber officinale root extract – 0,02 %, Ananas 

sativus fruit extract – 0,08%, Aesculus hippocastanum seed 
extract – 0,0755%, Vitamin E (of tocopheryl acetate) – 
0,0845%, Vaccinium myrtillus fruit extract – 0,0835 %, 
Melilotus officinalis extract – 0 054%  Centella asiatica 

Pentylene glycol, Polyglyceryl-3 cocoate, 
Polyglyceryl-6 caprylate, Polyglyceryl-4 caprate, 
Polygliceryl-6 ricinoleate, Acrylates/C10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer, Glycerin, Maltodextrin, 
Menthol, Alcohol denat, Propylene glycol, Citric 

acid, Tetrasodium glutamate diacetate, Disodium 
EDTA, Sodium hydroxide, Geraniol, Limonene, 
Citral, Ethylhexylglycerin, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate Phenoxyethanol  aqua

ESI s.p.a. İtaliya 16.09.2022 Müsbət

“Esitrox Fresh Gel 100 ml” adlı vasitə Xroniki venoz 
çatışmazlığı zamanı ödem, ağrı, göynəmə və qıcolma kimi 
əlamətləri azaldır, müntəzəm istifadəsi mikrosirkulyasiyanı 
yaxşılaşdırır və ağırlaşmaların əmələgəlmə riskini azaltmaq 
üçün istifadə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Esopak mono daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml
Sodium hyaluronate - 150mg, Chondroitin sulfate - 300mg, 

Aloe vera (Aloe ferox Mill.) leaves dried juice (contains 
19.8% hydroxyanthracene derivatives) - 30mg

Citric acid monohydrate, Poloxamer 188, 
Carrageenan, Potassium sorbate, Glycerin, 

Deionized water 
Yeni Pharma Tibbi Malzeme 

İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esopak mono  (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 10ml saşe №20) adlı məhsul mədə-bağırsaq 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ, onun tərkibində olan təsiredici ingrediyentlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

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

Essential Fatty Acids Nordic Omega-
3 / Essential Fatty Acids Şimali 

Omeqa-3
Kapsul 1

Omega-3 fatty acid complex from marine fish oil (Omega-3 
PUFAs - 330 mg, including DHA - 121 mg, EPA - 181.5 mg) - 

550 mg

Gelatin, Glycerin, Purified water, Sorbitol, 
Ethylvanillin

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Fatty Acids Nordic 

Omega-3 / Essential Fatty Acids Şimali Omeqa-3 (kapsul, 
№60)  (Seriya: 47, istehsal tarixi: 13.07.2022, son istifadə 

tarixi: 13.07.2024) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Sorbents İntestinal 
Defense / Essential Sorbents 

Bağırsaq Fitosorbenti

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 80 q

Common centaury (Centaurium erythraea) herb powder- 22 
g, Tanacetum parthenium flower powder - 21 g, Guar gum 
(Cyamopsis tetragonoloba) - 15 g, Sacred thyme (Thymus 
serpyllum) herb powder - 12 g, Helianthus tuberosus root 

powder - 10 g, Apple (Malus domestica) fruit powder (pectin 
concentrate) - 10 g, Plantain (Plantago major) seed shells - 
7 g, Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 2 g, Senna 

(Cassia acutifolia) fruit extract - 1 g

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 09.09.2022 Müsbət

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

Defense / Essential Sorbents Bağırsaq Fitosorbenti (daxilə 
qəbul olunan məhlul hazırlamaq üçün toz , 80 q) (Seriya: 07, 

istehsal tarixi: 25.03.2022, son istifadə tarixi: 25.03.2024) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

Essential Sorbents Pure Life / 
Essential Sorbents Təmizləyici 

Fitosorbent

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 80 q

Rose hips fruits powder (Rosa majalis ) – 28.3 g, Guar gum  
- 20 g, Topinambur root powder (Helianthus tuberosus) – 16 
g, Pectin concentrate (Apple fruit powder) – 13 g,  Plantago 
major seed shells – 5 g, Althaea officinalis root powder – 4.6 

g, Arctium lappa root powder – 4 g, Horsetail herb dry 
extract (Equisetum arvense) – 2 g, Echinacea herb dry 

extract (Echinacea purpurea L) – 2 g, Chamomile flower dry 
extract (Chamomilla officinalis) – 2 g, Tormentil herb dry 

extract (Potentilla erecta) – 2 g, Senna fruit extract (Cassia 
acutifolia) – 1.1 g

yoxdur Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents Pure Life 

/ Essential Sorbents Təmizləyici Fitosorbent (toz, 80 q) 
(Seriya:22,istehsal tarixi:04.07.2022, son istifadə 

tarixi:04.07.2024) adlı məhsul  maddələr mübadiləsini 
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. 

EyeGel plus steril oftalmoloji gel 10 q Farmigea S.p.A. İtaliya 20.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “EyeGel plus steril oftalmoloji 
gel, 10 q tubda №1, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul göz 
səthinin nəmləndirilməsinə və qorunmasına kömək edir, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli



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

Fenolgin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

L-arginine – 1.2 mg, L-histidine – 0.7 mg, L-isoleucine – 
3.66 mg, L-lysine hydrochloride – 5 mg, L-methionine – 1.84 

mg, L-phenylalanine – 1 mg, L-threonine – 0.85 mg, L-
tryptophan – 1 mg, L-alanine – 1 mg, L- valine - 1.34 mg, L-
asparagine - 1 mg, L-aspartic acid - 1 mg, L-cysteine - 1 mg, 

L-glutamine - 1 mg, Glycine - 2 mg, L-serine - 1 mg, L-
tyrosine - 1 mg,L-proline - 1 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

100 mg

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

flavor, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Feramin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Ferrous sulphate - 30 mg (eq.to 9 mg Ferrous) Potassium Sorbate, Glycerol, Deionized water Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feramin (Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Ferro Koc Kapsul 1 Iron (as Iron bisglycinate 73.08) - 20 mg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) - 30 mg, Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Sodium 
croscarmellose, Kaolin, Talc, CI pigment white 18 

(Calcium carbonate, E170), Gelatin

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferro koc (kapsul №60) adlı 
məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Ferrolen Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 22.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

     “STERLIST PHARMA MMC” tərəfindən göndərilən  
04.08.2022-ci il tarixli 0808/22 nömrəli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 
şirkətinin istehsalı olan Ferrolen (Daxilə qəbul üçün məhlul 120 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH: 5.275  (3.627 - 4.433)  UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Ferromax Tablet 3x10
Iron gluconate (eq. to 19 mg iron) - 159 mg, Folic acid - 200 

mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 30 mg

Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferromax (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi 

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

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

Fidelso Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 200 mg, Zinc gluconate - 10 mg, Grindelia 
robusta herb liquid extract - 125 mg, Thymus vulgaris leaf 
liquid extract - 83 mg, Hedera helix leaf liquid extract - 21 

mg, Drosera rotundifolia herb liquid dry extract - 42 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fidelso (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq  və tənəffüs sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: "İstifadə qaydası və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Fitoregulo Kapsul 3 x 10

Vitex Agnus Castus Fruit Powder - 300 mg, Humulus Lupulus 
Flower Dry Extract - 25 mg, Melissa Officinalis Leaf Dry 

Extract - 52 mg, Mentha Piperita Leaf Dry Extract - 25 mg, D-
Alpha-Tocopherol Acetate - 10 mg

Corn Starch, Natural gelatin, Rice starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

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

 məhsul  qadınlarda hormonal səviyyəni tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Focus Şərbət 150 ml

Fucoidan - 100 mg, Naringenin - 100 mg, Aqualaria 
Agallocha bark dry extract - 300 mg, Astaxanthin - 2 mg, 

Royal jelly (Bee milk) - 1 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 
 20 mg, Folic acid - 130 mcg, Zinc (as Zinc sulphate 13.85 

mg) - 5 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 31.08.2022 Müsbət

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

məhsul tənəffüs və immun sistemlərinin 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.
Qeyd: "İstifadə qaydası və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.



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

Fohow Oral Liquid (Feniks) Daxilə qəbul üçün məhlul 4 x 30 ml
Extract of Cordyceps sinensis - 350 mg, Extract of 

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

Purified water, Honey, Potassium sorbate Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq Respublikası 01.09.2022 Müsbət

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

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

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

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

Fohow Sanqing Oral Liquid Daxilə qəbul üçün məhlul 4 x 30 ml
Aloe vera gel - 3 mg, Polysaccharides from Lions mushroom 
(Hericium erinaceus) - 3 mg, Lonicera japonica(aerial part)  

powder- 3.6 mg 
Pure water Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq Respublikası 01.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Sanqing Oral Liquid 
(daxilə qəbul üçün məhlull, 30 ml №  4) adlı  məhsul amin 
turşuların, vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Folikoc Tablet 3x20 L-methylfolate (Folic acid) - 400 mcg Magnesium stearate (E570), Sorbitol

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

Pharmaceuticals Co. Ltd.

Türkiyə 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folikoc (Tablet N60) adlı 
məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Forever Argi+ toz 10 q x 30

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

Cholecalciferol - 2.24 mg (Vitamin D3 200 IU), Pyridoxine 
Hydrochloride - 1.505 mg (Vitamin B6 1.4 mg), 

Cyanocobalamin - 0.275 mg (Vitamin B12 2.5 mcg), Folic 
Acid - 0.244 mg (200 mcg), Proprietary Forever® Fruit 
Blend (Grape Skin Extract (Vitis vinifera L.) - 43 mg, 

Pomegranate Extract (Punica granatum L.) - 8.9 mg, Red 
Grape Extract (Vitis vinifera L.) - 8.9 mg,, Black Currant 

Juice Powder (Ribes nigrum L.) - 8.9 mg, Elderberry Juice 
Powder (Sambucus nigra L.) - 8.86 mg, Raspberry Juice 

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

Sucralose, Monopotassium Phosphate 
Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Argi+ (1 paketin 

(300 q) içərisində: toz, paket (10 q № 30) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 090222A , istehsal tarixi: 09.02.2022, son istifadə 

tarixi: 09.02.2024) immuniteti möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Forever Bee Pollen Tablet 1 plastik flakonda  № 
100 tablet

Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 
0.18 mg Honey, Stearic acid, Silicon dioxide Aloe Vera of America, Inc ABŞ 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Propolis ( 

örtüklü tablet, № 100) adlı məhsul orqanizmdə gedən əsas 
metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq, immun sistemini 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula 

daxilolma miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri 
göstərilmişdir( istehsalçının tərkibə aid             sənədə 

əsasən).

Forever Nature-Min / Forever Natur-
Min Tablet 1

Dicalcium phosphate - 3463.80 mg (Calcium – 1000 mg, 
Phosphorus – 772 mg), Magnesium oxide - 690.96 mg 

(Magnesium - 400 mg), Natural Sea Mineral Deposit - 58.20 
mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc 

sulfate - 41.64 mg (Zinc - 15 mg), Manganese gluconate - 
18.18 mg (Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 14.58 

mg (Copper - 2 mg), L-selenomethionine - 7.2 mg (Selenium 
- 36 mcg), Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), 

Sodium molybdate - 0.12 mg (Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 
Croscarmellose Sodium Forever Nutraceutical LLC ABŞ 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Nature-Min / 

Forever Natur-Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 090522A, 
istehsal tarixi: 09.05.2022, son istifadə tarixi: 09.05.2026) adlı 
məhsul mineral maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 
deyil.

Forselen Kapsul 4x15 Selenium (as Sodium selenite) – 110 mcg Natural gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

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

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

Fukus Kapsul 1 Fucus vesiculosus thallus - 350 mg, Fucus vesiculosus 
extract - 100 mg Starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya 

Şirkəti Rusiya 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fukus ( kapsul, №60) adlı 
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Full D-Vit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil

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

Şirketi
Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Full D-Vit (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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



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

Gain Bolic 6000 Chocolate Flavour toz 1000 q

Carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, Protein-
mix (whey protein concentrate (from milk), micellar casein 

(from milk), ultrafilled egg protein) – 15.5 g, Creatine 
monohydrate – 1.5 g, Taurine – 0.5 g

Flavourings, Gum arabic, Xanthan gum, Sodium 
carboxy methyl cellulose, Citric acid, Sodium 

citrates, Acesulfame K, Lecithins (from soy), E 
150c (for chocolate flavour)

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 16.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gain Bolic 6000 Chocolate 

Flavour (toz 1000 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.
Qeyd: Köməkçi maddələr bəndi rəyə uyğun (tərkibə aid 

sənədə əsasən) göstərilsin.

Gammafertil Prenatal Tablet 2x15

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 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gammafertil Prenatal (tablet 
№30) adlı məhsul hamiləlik dövründə vitamin və mineralların 

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

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

Gematogen Ruskiy C plitka 40 q Iron (from albumin - 1.6 g) - 4 mg, Ascorbic acid - 40 mg Granulated sugar, Sweetened condensed milk, 
Starch syrup, Vanillin MMC PK Farm-pro Rusiya 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gematogen Ruskiy C (plitka, 
40 q) adlı məhsul Dəmir və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçının 
ünvanında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir

Gindalin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Citicoline - 150  mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg

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

benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gindalin (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini və görmə 
qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Glukavin Kapsul 3x10

L-ascorbic acid - 60 mg, Zinc (as Zinc oxide 31.12 mg) - 25 
mg, Propolis extract - 20 mg, Echinacea purpurea herb dry 

extract - 50 mg, Beta glucan - 200 mg, Selenium (as Sodium 
selenite 262 mcg) - 120 mcg, Vitamin E (as Alpha tocopherol 

acetate) - 36 mg, Royal jelly powdered - 200 mg

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 30.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glukavin (kapsul,№ 30) adlı 
məhsul immun sisteminin fəalyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi 
ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Glysmind Şərbət 120 ml

Gamma amino butyric acid - 250 mg, Glycine - 1000 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B5 
(as Calcium pantothenate) - 15 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 

1500 mg, Choline alfoscerate - 200 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glysmind (şərbət, 120 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Grenofa-E Kapsul 3x10
Dl-Alpha Tocopheryl Acetate (equiv to 150 IU Vitamin E) - 
150 mg, Calcium-L-Methylfolate (equiv to 400 mcg Vitamin 

B9) - 0,45 mg
Sunflower oil, Gelatin, Glycerin, Deionized water AD Medline Sağlık Ürünləri 

San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Grenofa-E (Kapsul N30) adlı 
məhsul Vitamin E və vitamin B9-un əlavə mənbəyi 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.

Hair Long Kapsul 3x10

Vitamin A (as Retinol acetate) - 1000 mcg, Vitamin E (as 
alpha-tocopherol acetate) - 100 mg, Selenium (as Sodium 

selenite) - 50 mcg, Zinc (as Zinc sulphate) - 10 mg, Vitamin 
B7 (as D-biotin) - 25 mcg

Lactose monohydrate, Calcium stearate, Gelatine, 
Purified water Bioterra MMC Belarus 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hair Long (Kapsul N30) 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

Hair Woman Tablet 2x15

Saw Palmetto Extract (Serenoa Repens) - 170 mg, L-
Methionine - 60 mg, L-Cystine - 40 mg, Keratin - 40 mg, 

Ginkgo biloba extract - 30 mg, Ferrous fumarate (eq. to 9.2 
mg) - 28 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq to 7.3 mg) - 20 

mg, Nicotinamide (Vitamin B3) - 20 mg, D-calcium 
pantothenate (eq to 13.8 mg) - 15 mg, Biotin (Vitamin B7) - 
0.12 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 0.3 mg, Sodium selenite 

(eq to 9 mcg Selenium) - 0.02 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

AD Medline Sağlık Ürünləri 
San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Hair Woman (tablet, №30) adlı məhsul saç 
köklərinin möhkəmləndirilməsi 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. 

Halibut Kapsul 3x10

Fish Oil - 500 mg, Total Omega 3 - 300 mg, 
Eicosapentaenoic Acid (EPA) - 50 mg, Docosahexaenoic Acid 

(DHA) - 250 mg, Zinc (as Zinc Oxide 32,05 mg) - 25 mg, 
Selenium (as Sodium Selenite 180 mcg ) - 81 mcg

Natural gelatine, Sunflower oil Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Halibut (Kapsul N30) adlı 

məhsul omeqa 3 doymamış yağ turşularının və bəzi 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.


Qeyd: Məhsulun istifadə üzrə təlimatında "İstifadə qaydaları 
və doza" bəndi rəyə müvafiq olaraq geyd edilsin.  



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

Hemorekta rektal şam 2x5

Dazıotu bitkisinin yağı (Hyperici oleum) -0.150 g, Mariqold 
çiçəyinin ekstraktı (Calendulae extractum oleosum) – 0.150 
g, Çobanyastığı çiçəyinin ekstraktı (Matricariae extractum 
oleosum) -0.150 g, Milefoil çiçəyinin ekstraktı (Milefolii 
extractum oleosum) – 0.150 g, At şabalıdı toxumunun 

ekstraktı (Hippocastani extractum oleosum) – 0.075 g, Meşə 
fındığı yarpağının ekstraktı (Hamamelidis folii extractum 

ağ arı mumu (Cera alba), bərk yağ (witepsol E 75) Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 28.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hemorekta” rektal şam № 10 
(2x5), blisterdə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

babasilin xarakterik əlamətlərini aradan qaldırmağa kömək 
edir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.


Əli-zadəTelli 

Herkul Panther daxilə qəbul üçün gel 1
Epimedium leaf extract- 125 mg, Ginger root extract-125 
mg, Ginkgo biloba leaf extract- 60 mg,Panax ginseng root 

extract- 100 mg, Carob seed extract- 100 mg
Flower honey, Glucose syrup,Mulberry molasses Universe Pharma İlaç San. ve 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herkul Panther  (daxilə qəbul 

üçün gel, saşedə № 10) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

Holicin Şərbət 90 ml Citicoline (as Citicoline Sodium) - 250 mg Purified water, Sucrose, Fructose, Citric Acid (E 
330), Potassium Sorbate (E202) MM Vitapharm-Com MMC Moldova 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Holicin (şərbət 90 ml) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Hylopan oftalmoloji damcı 0.5 ml Penta Arzneimittel S.A. Almaniya 08.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hilopan  göz damcısı, məhlul, 
0,5 ml-lik plastik flakon №10,  karton qutu qablaşmada” adlı 
məhsul quru göz sindromu, qızartılı göz sindromu, yorğun göz 

sindromu halında gözün gündəlik gigiyenası üçün istifadə 
olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

ICE gel gel 150 ml camphor – 1 g, menthol – 5 g 

imidazolydinil urea-0.10 g, carbomer – 0.76 g, 
purified water – 85.24 g, ethanol 96% - 7 g, 

triethanolamine – 0.88 g, color blue CI 42090 (1% 
solution) – 0.02 g 

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 28.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ICE gel” 150 ml  gel, plastik 
tubda” adlı məhsul əzələ və oynaqlarda ağrı və sərtliyi aradan 

qaldırmaq üçün istifadə olunur, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

İlozar məhlul 10 ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 1x10⁸ viable cells Sunflower oil, Silicon dioxide OFI Officina Farmaceutica 
Italiana S.p.A İtaliya 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İlozar (mэhlul 10 ml) (Seriya 
nömrəsi: 22070115; İstehsal tarixi: 05.07.2022; Son istifadə 

tarixi: 05.07.2024)adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal 
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

İmmuno Bron Tablet 3x10

Beta glucan - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin D3 - 10 
mcg, Riboflavin 5-phosphate (Vitamin B2 - 0.78 mg) - 1 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxine - 1.15 mg) - 1.4 mg, 
Vitamin B9 - 100 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B7 - 
20 mcg, Calcium D-pantothenate (Vitamin B5 - 5.49 mg) - 6 
mg, Ferrous gluconate (Iron - 0.063 mg) - 0.5 mg, Sodium 
selenite (Selenium - 98 74 mcg) - 150 mcg  Zinc sulphate 

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

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

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

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

dərman vasitəsi deyil

İmmuno-4H Tablet 1

Sida cordfolia whole plant powder  -150 mg, Emblica 
officinalis fruit powder  - 150 mg,Terminalia arjuna bark 

powder  -100 mg,  Asparagus racemosus  root powder -100 
mg

Potato starch, Gum Acacia. Talcum powder BACFO Pharmaceuticals India 
Limited Hindistan 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno-4H (tablet №   30)  
adlı məhsul  immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

İmmuno-VAQ Forte Tablet 3 x 10

Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Beta 
glucan - 75 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 60 mg, 
Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc 

oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

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

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

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

İmnosdin Şərbət 200 ml

Calcium citrate - 400 mg, Phosphorus (as Calcium 
phosphate) - 200 mg, Magnesium (as Magnesium gluconate) 

- 150 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 6 mg, Vitamin K (as 
Menaquinone) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 

mcg, Phytin - 100 mg 

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyyə edilən BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:Qablaşdırma təqdim edilən sənədlərdə qeyd edilən 
məlumata uyğun olaraq tərtib edilsin.

İndolex Kapsul 6 x 10

Indole-3 carbinol - 300 mg, Vitex agnus castus seeds 
powder - 150 mg, Black Cohosh (Cimicifuga racemosa) root 
and rhizome dry extract - 40 mg, Camellia sinensis leaf dry 

extract - 30 mg, Soy isoflavons - 30 mg

Amaranth seeds powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 02.09.2022 Müsbət

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

qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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



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

İnfert Tablet 1

L-arginine – 400 mg, L-carnitine – 200 mg, Epimedium 
grandiflorum herb dry extract – 200 mg, Lepidium meyenii 

root dry extract – 200 mg, Serenoa repens fruit dry extract – 
100 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) – 100 
mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 60 mg, Zinc (as Zinc 

oxide) – 15 mg

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

Ensa MNS GIDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

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

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

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

İnofem toz 1 Myo-inositol - 2000 mg, Folic acid - 200 mcg Natural lemon flavouring Establo Pharma Sp.Z.o.o Polşa 08.09.2022 Müsbət

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

(Seriya:052022,istehsal tarixi:01.05.2022,son istifadə 
tarixi:01.05.2024) adlı məhsul qadınlarda hormonal balansı 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

İnsulan Tablet 2x15

 Gymnema sylvestre leaf water-alcoholic extract,DER 6:1 – 
200 mg (including gymnemic acid – 50 mg), Morus alba  leaf 

water extract, DER 10:1 – 100 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride)– 1 mg, Folic acid( as 

Pteroilomonoglutamin acid) – 200 mcg, Chromium (as 
chromium picolinate)– 100 mcg, Vitamin B12(as 

Cyanocobalmin 0,1%) – 1.25 mcg

Microcrystalline cellulose, Sodium 
carboxymethylcellulose, Magnesium salts of fatty 
acids, Sorbitol, Silicon dioxide, Fatty acids, Acacia 

gum, Carregeenan

Zaklady Farmaceutyczne 
Colfarm S.A Polşa 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnsulan(örtüklü tablet № 30) 

adlı məhsul orqanizmdə karbohidratların metabolizmini  
yaxşılaşdıran, qanda şəkərin miqdarını tənzimləyən vasitə kimi 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun( baxmayaraq ki, bu 

çatışmazlıq sonuncu verdiyimiz rəydə də qeyd olunmuşdur, 
yenə də aradan götürülməmişdir).

İnsulat Tablet 2x15 Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Muradova Nərmin Mirzəbala qızı” tərəfindən göndərilmiş 
15.08.2022-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin “Aspar İlaç, Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin 
istehsalı olan İnsulat (tablet, №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun xarici 
görünüşü sarımtıl rəngli, dairəvi, qabarıq formalı tablet, orta 

çəkisi 93.74 mq ( 880.0-1210.0 mq) olaraq aşkar edilmişdir.Bu 
da normativ sənədlərdə qeyd edilən göstəriciyə uyğun deyil.

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Insumar Kapsul 2x15

Gymnema sylvestre leaf ethanolic-water dry extract (4:1), 
standardized to 25% of gymnemic acid – 200 mg (including 

gymnemic acid – 50 mg), 4:1 extract of white mulberry 
morus alba leaves – 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)– 1 mg, Folic acid( as Pteroilomonoglutamin 
acid) – 200 mcg, Chromium (as chromium picolinate)– 100 

mcg, Vitamin B12(as Cyanocobalmin) – 1.25 mcg

Magnesium salts of fatty acids, Gelatine, Yellow 
iron oxide, Red iron oxide Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 27.09.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmdə karbohidratların metabolizmini  
yaxşılaşdıran, qanda şəkərin miqdarını tənzimləyən vasitə kimi 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İnventa Kapsul 2x15

L-Ascorbic acid – 110 mg, Nicotinamide – 15 mg, Iron (as 
Iron (II) sulphate) – 15 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl 

acetate) – 13 mg, Pantothenic acid (as Calcium-D-
pantothenate) – 6 mg, Zinc (as Zinc citrate) – 5 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) – 3.5 mcg, Beta carotene – 2 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1.9 mg, Vitamin 
B2 (as Sodium Riboflavin-5-phosphate) – 1.5 mg, Vitamin 

B1(as Thiamine hydrochloride) – 1.2 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid)) – 600 mcg, Manganese (as 
Manganese (II) sulphate) – 0 5 mg  Copper (as Copper 

Inulin, Calcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG Almaniya 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnventa (kapsul №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İso Plus + L-Carnitine Tropic Blue 
flavour toz 700 q

Vitamin  A - 160 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E (mg α-
TE) – 2.4 mg, Vitamin C - 16 mg, Vitamin B1-  0.2 mg, 

Vitamin B2 – 0.3 mg, Niacin (mg NE) – 3.2 mg, Vitamin B6 – 
0.3 mg, Folic acid – 40 mcg, Vitamin B12 – 0.5 mcg, Biotin - 
10 mcg, Pantothenic acid – 1.2 mg, Potassium – 85.7 mg, 

Calcium - 25 mg, Magnesium – 12.6 mg, Sodium - 0.12 g, L-
glutamine – 192.5 mg, L-carnitine - 50 mg

Sugar, Maltodextrins, Glucose, Fructose, Citric 
Acid, Malic Acid, Gum Arabic, Xanthan Gum, 
Sodium Carboxy Methyl Cellulose, Flavorings 

(tropic flavour), Sucralose, Acesulfame K, E 133

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 16.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İso Plus + L-Carnitine Tropic 

Blue flavour (toz, 700 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.

Jaguar Kapsul 1x10

L-arginine - 150 mg, L-carnitine - 100 mg, Saw palmetto 
fruit dry extract - 60 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, 

Epimedium  grandiflorum herb extract  - 50 mg, Panax 
ginseng root extract - 50 mg, L-Ascorbic acid - 30 mg, 

Carob(Ceratonia Siliqua)  seed extract - 30 mg, Tocopheryl 
acetate (Vitamin E) - 12 mg, Zinc oxide – 12, 45 mg, 

Lycopene - 10 mg, Sodium selenite- 75,  96 mcg, Folic acid - 
400 mcg

Gelatin (capsule shell), Silicon dioxide(E 551),  
Magnesium stearate(E 470 b)

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

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

məhsul kişilərdə cinsi fəaliyyəti yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Normativ sənədlərdə çox sayda texniki səhvlərə yol 
verilmişdir, bu disitribyuter tərəfindən nəzərə alınmalıdır.



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

Kabiton Kapsul 3x10

L-ornithine-L-aspartate - 200 mg, Ademethionine - 100 mg, 
Silymarin (Silybum marianum seed dry extract)-80 mg, 

Alpha lipoic acid-100 mg, Cynara scolymus leaf dry extract-
100 mg

Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kabiton (Kapsul №30) adlı 

məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Kadiar Kapsul 6x10

L-carnitine - 500 mg, L-Arginine - 500 mg, Vitamin E (as D-
alpha tocopherol acetate) - 50 mg, Selenium (as Sodium 

selenite) - 100 mcg, Zinc (as Zinc sulphate) - 20 mg, 
Coenzyme Q10 - 35 mg

Cornstarrh, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

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

Kalcina plus Kapsul 1

Calcium carbonate - 999 mg (eq to 400.03 mg Calcium), 
Zinc sulfate - 30 mg (eq to 10.93 mg Zinc), Cholecalciferol 
(Vitamin D3) - 12.5 mcg (500 IU), Menaquinone (Vitamin 

K2) - 90 mcg

Magnesium stearate, Corn starch, Capsule shell: 
bovine gelatin, water

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Kalcina plus (kapsul, №60) adlı məhsul 
kalsium, sink minerallarının və D3, K vitaminlərinin əlavə 

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

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

Kalsi Fi Şərbət 150 ml

Calcium citrate (eq.to 300 mg of pure Calcium) - 3735 mg, 
Magnesium hydroxide (eq.to 150 mg pure Magnesium) - 360 

mg, Zinc gluconate (eq.to 6 mg of pure Zinc) - 41.8 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Banana 
flavour, Citric acid, Sorbitol, Purified water, Sugar 

syrup
Fito Lab MMC Azərbaycan 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsi Fi (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

Kalvey Tablet 3x10

Calcium (as Calcium carbonate 1500 mg)-600 mg, Zinc (as 
Zinc oxide 16.7 mg)-10 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol 
400 IU)-10 mcg, Vitamin K1 (as Phytomenadione 365 mcg)-

50 mcg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Sugar, 
Corn starch, Gum arabic, Magnesium stearate

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

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

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

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

dərman vasitəsi deyil

Kapden Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

N-acetylcystein - 200 mg, Zinc glucoante ( eq.to Zinc - 4 
mg) - 28 mg, Thymus vulgarisherb herb powder extract - 
200 mg,  Althaea officinalis flower liquid extract - 250 mg, 

Tilia cordata leaf powder extract - 200 mg, Plantago 
lanceolata leaf liquid extract - 25 mg

Carboxymethylcellulose, Sucralose, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, Orange 

flavour, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kapden (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 

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

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

Qeyd:Məhsulun buraxılış forması rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

Karikal Tablet 1

Calcium lactate (as elemental Ca 74 mg) - 400 mg, Calcium 
phosphate dehydrate (as elemental Ca 200 mg, as elemental 

P 155 mg) - 860 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg ( as 
elemental Mg 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc sulphate 
- 44.3 mg (as elemental Zn 10 mg), Copper gluconate - 10.7 
mg (as elemental Cu 1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 

70 mcg

Sorbitol, Magnesium stearate, Sugar Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 02.09.2022 Müsbət

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

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

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

dərman vasitəsi deyil

Karnavit Kapsul 4x15 L-carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg Natural gelatin, Cornstarch Delta Labs MMC Azərbaycan 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə 
əsasən Karnavit (kapsul, №60) adlı məhsul orqanizmin ümumi 

müqavimətini artırmaq məqsədilə tövsiyəə edilən 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.

Karnibest Şərbət 50 ml L-carnitine - 500 mg
Xanthan gum, Sugar syrup, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Flavouring agent, Citric acid, 
Purified water

Fito Lab MMC Azərbaycan 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karnibest (Şərbət 50 ml,) 
adlı məhsul orqanizmin metabolik proseslərini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Keptalit jelatin kapsullar 4 x 15 Phyllanthus spp.(Phyllanthus niruri and  Phyllanthus urinaria 
) leaf and stem dry extract - 90 mg

Maltodexrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatin. Domus Naturae Litva 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  KEPTALIT (kapsul, № 60) 
adlı məhsul  qaraciyər, öd yolları və böyrəklərin fəaliyyətini, 

həzm və metabolik prosesləri 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. 



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

Knorpex toz 1
Glucosamine Sulphate - 1500 mg, Chondroitin Sulphate - 

1200 mg, Methylsulfonylmethane - 500 mg, Collagen 
Hydrolysate Type II - 200 mg, Hyaluronic Acid - 100 mg

Maltodextrin, Isomalt, Sucralose, Raspberry Flavour Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

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

Kofsevin Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 100 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 6.5 mg, 
Rosa canina fruit dry extract - 1 mg, Athaea officinalis root 
dry extract - 1 mg, Drosera ramentacea herb liquid extract - 

1 mg

Xanthan gum, Sugar syrop, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Caramel flavour, Citric acid, 

Purified water, Glycerol
Fito Lab MMC Azərbaycan 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofsevin (şərbət 150 ml ) 
adlı məhsul yuxarı tənəffüs sistemi orqanları yaxşılaşdırmaq 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Kom Forte Şərbət 100 ml
Chamomilla (Matricaria chamomilla flowers part) essential oil 
– 2.7 mg, Fennel (Foeniculum vulgare fruits part) essential 

oil – 5.8 mg

Sodium bicarbonate, Potassium sorbate, Sorbitol 
solution 70%, Vegetable glycerin, Dextrose, 

Purified water
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Kom Forte ( şərbət, 100 ml) 
adlı məhsul həzm prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

vasitəsi deyil

Kombilak Kapsul 2x15

Lactobacillus bulgaricus Lb-87 - ATCC SD68 33 – 1 x 10⁹ 
CFU, Lactobacillus rhamnosus GG - ATCC 531 03 – 1 x 10⁹ 

CFU, Bifidobacterium lactis Bi-04 - ATCC SD5219 – 1.5 x 10⁹ 
CFU, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 

1.4 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin 
B12 – 2.5 mсg, Folic acid - 200 mcg

Dried corn starch, Silicon dioxide, Magnesium salts 
of fatty acids, Food gelatine

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 28.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul (Seriya nömrəsi: V270 , istehsal tarixi: 
01.11.2021, son istifadə tarixi: 01.11.2023) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

Korazan Kapsul 2x15

L-carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, 
Quercetine - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 150 
mcg, Vitamin E (as Dl-alpha-tocopheryl acetate) - 10 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Gelatin, Corn starch Delta Labs MMC Azərbaycan 07.09.2022 Müsbət

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

məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Korvirsir Tablet 3x10 BEREKET İlaç Kozmetik A.Ş. Türkiyə 19.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Kovispen Tablet 1
Iron gluconate (eq. to 19 mg iron) - 159 mg, Folic acid - 200 

mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 12 mcg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 30 mg

Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kovispen (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi 

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

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

Lactoflorene CIST toz 1

Twin busta 1 (Probiotic): Lactobacillus paracasei LC11 
P30020-60 mg; Twin busta 2 (Cranberry): D-mannose-

1010.100 mg, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit dry 
extract-126.325 mg

Twin busta 1 (Probiotic): Maltodextrin, Sorbitol (E 
420 i), Silicon dioxide (E 551); Twin busta 2 
(Cranberry): Maltodextrin, Sorbitol (E 420 i), 
Bilberry fruit juice powder, Citric acid (E 330), 
Raspberry flavour, Flavour wild berries, Silicon 

dioxide, Beet root, Sucralose 

Montefarmaco OTC S.p.A. İtaliya 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene CIST (toz, №20 

saşe) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

Qeyd:Tərkib və istifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Lactoflorene® Colesterolo toz 1
Bifidobacterium longum (BB 536) - 37.5 mg, Red yeast rice 

tit. 3% in Monacolin K - 350.88 mg, Coenzyme Q10 - 21 mg, 
Vitamin PP (nicotinamide) - 19.39 mg

Maltodextrin, Sorbitol, Silicon dioxide, Citric acid, 
Red fruits flavor, Sucralose, Guar gum Montefarmaco OTC S.p.A. İtaliya 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene® Colesterolo  
(toz, saşedə № 20)  adlı məhsul  qanda xolesterinin miqdarını 

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

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

Lactoflorene® Pancia Piatta toz 1

Lactobacillus acidophilus NCFM (200 mld UFC/ g) -  5.32 mg 
Bifidobacterium lactis HN019 300 mld - 20 mg,  Melissa 

officinalis folium d.e - 50 mg, Matricaria chamomilla flower 
d.e. - 50 mg, Passiflora incarnata herb d.e. - 50 mg, 
Zingiber officinale rhizome d.e. - 5 mg, Fermented 

maltodextrin from rice by Aspergillus oryzae  - 40 mg, Alpha 
- galactosidase 1000 Gal U/g - 20 mg, Beta - galactosidase 

by Aspergillus oryzae - 5 mg

Maltodextrin, Dehydrated concentrate strawberry 
juice, Dehydrated concentrate cranberry juice, Red 

fruits flavor, Silicon dioxide, Citric acid, Natural 
elderberry flavor, Sucralose

Montefarmaco OTC S.p.A. İtaliya 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lactoflorene® Pancia Piatta 

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

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



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

Laksaktiv Şərbət 120 ml

Plantago major leaf liquid extract – 100 mg, Foeniculum 
vulgare fruit liquid extract – 100 mg, Anisa pimpinella fruit 
liquid extract – 50 mg, Carum carvi fruit liquid extract – 50 

mg, Fragaria vesca leaf liquid extract – 50 mg

Sorbitol, Concentrated apricot juice, Concentrated 
plum juice, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Glycerol, Citric acid, Purified water

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 14.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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



Laktamin toz 1

Bifidobacterium bifidum – 1.15 billion, Bifidobacterium brevis 
- 1 billion, Streptococcus termophilus - 0.5 billion, 

Saccharomyces boulardii – 100 mg, Lactobacillus acidophilus 
- 1.15 billion, Lactobacillus casei - 0.5 billion, 

Fructooligosaccharides - 80 mg, Lysozyme - 20 mg, 
Lactoferrin - 5 mg, Pepsin - 10 mg

Maltodextrin, Citric acid, Orange flavor, Sucralose, 
Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laktamin (saşe, №10) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Lakto-filtrum Eko Tablet 4x15 Hydrolysed lıgnın - 342.11 mg, Lactulose - 101.01 mg Fructooligosaccharides, Potato starch, 
Croscarmellose sodium, Magnesium stearate SC AVVA RUS Rusiya 31.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakto-filtrum Eko (tablet, 

№60) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lentavit Forte D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San 

ve Tic Ltd Şti Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lentavit Forte D3 (daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lesfar Şərbət 200 ml

D-mannose - 300 mg, Potassium citrate - 50 mg, Sodium 
citrate - 50 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 450 

mg, Lespedaza capitata herb dry extract - 30 mg, Zea mays 
silk dry extract - 250 mg, Rosmarinus officinalis leaf dry 

extract - 100 mg, Ortosiphon stmineus leaf dry extract - 400 
mg, Vaccinium oxycoccus fruit dry extract - 300 mg, 

Magnesium citrate - 50 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Lespenefron Tablet 3x10
Lespedaza capitata herb dry extract- 40 mg; Linum 

usitatissimum seed dry extract - 80 mg, İllicium verum seed 
dry extract - 60 mg.

Maltodextrin, Silicon dioxide, PVP K30, Magnesium 
stearate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib və yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Levalon SR Kapsul 2x15

Choline bitartrate - 90 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf 
dry extract 4:1 - 90 mg, Milk thistle (Silybum marianum) 

seed dry extract (80% Silymarin) - 75 mg, L- methionine - 
60 mg

Inulin (fiber), Magnesium stearate (fatty acid 
magnesium salts), Gelatin Solepharm LTD Latviya 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levalon SR (kapsul  №30) 

adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə köməkçi maddələr 

siyahısında düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Lipacid Tablet 3x10
Alpha lipoic acid-200 mg, Selenium (as Sodium selenite 

327.51 mg)-150 mcg, Zinc (as Zinc sulphate 41.66 mg)-15 
mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Pvp К30, Magnesium 
stearate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipacid (Tablet N30) adlı 

məhsul metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Liptonol Kapsul 3x10

Gaba (gamma amino butyric acid) – 150 mg, L-tryptophan – 
50 mg, Glutamine – 100 mg, Ginkgo biloba – 30 mg, L-

carnitine – 200 mg, Vitamin B6 – 1.5 mcg, Vitamin B12 – 
1.5 mcg

Cornstach, Natural gelatin Alisa İlaç Gida Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liptonol (kapsul № 30) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Lithocare Kapsul 1 Crataeva nurvala bark-200mg; Boerhaavia diffusa root-200 
mg; Asteracantha longifolia seed- 100 mg

Maize starch, Gum acacia, Magnesium stearate,  
Purified Talc, Gelatin(capsula shell)

BACFO Pharmaceuticals India 
Limited Hindistan 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lithocare  (kapsul   №  30) 
adlı məhsul sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

Liv-Aktiv Tablet 2x15

Artichoke (Cynara scolumus L., maltodextrins) leaves d.e. 
5% Chloregenic acid - 150 mg, Milk thistle (Silybum 

marianum Gaertn.) fruits d.e. 80% Silymarin - 143.75 mg, L-
Methionine - 150 mg, L-Glutathione - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Tricalcium phosphate, 
Vegetable Magnesium stearate, Maltodextrins, 
Coating agents: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, E171, E141, Gum arabic, 
Silicon dioxide

Erbozeta S.p.A. San-Marino 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liv-Aktiv (tablet, № 30) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: V218, istehsal tarixi: 01.05.2022, son 

istifadə tarixi: 01.05.2025)  qaraciyərin funksiyasını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Liverop Kapsul 3x10 Silymarin-200 mg; Cynara scolymus leaf extract- 40 mg, 
Glutathione-10 mg Calcium stearate, Lactose; capsula shell: Gelatin Verteks MMC Ukrayna 27.09.2022 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Livite Kapsul 3x10 Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 150 mg Sunflower oil, Gelatine, Glycerine, Deionized water AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

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

Livplus Kapsul , içərisində №  30 
kapsul,

Eclipta alba  whole plant powder- 100 m,Phyllantys niruri 
whole plant powder-100 mg, Cichorium intybus  whole plant 

powder- 75 mg,Picrorhiza kurroa root powder -  75 mg, 
Boerhaavia diffusa whole plant powder -50 mg, Curcuma 

longa  rhizome-50 mg, Andrographis paniculata whole plant 
powder -50 mg

by method Bhawana Dravya also used extracts of: Piper 
longum fruit,Piper nigrun fruit, Zingiber officinale rhizome, 
Boerhaavia diffusa  whole plant  Cichorium intybus whole 

Gum Acacia, Potato Starch, Talcum powder, 
Magnesium Stearate,  Gelatin(capsula shell)

BACFO Pharmaceuticals India 
Limited Hindistan 01.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİVPLUS(kapsul  N 30)  adlı 
məhsul  qaraciyərin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lokogen Tablet 1
Methylsulfonylmethane - 500 mg, Boswellia serrata extract - 

100 mg, Type II collagen raw material (equals to 40 mg 
Type II collagen 60%) - 66.7 mg

Microcrystalline celllulose, Crosslinked 
carboxymethylcellulose sodium (E 468), Coating 

material (Polyvinylalcohol ( E 1203), Talc (E 553b), 
Glyceryl monostearate (E 471), Polysorbat-80 (E 
433), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Magnesium 

stearate (E470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 21121326, istehsal tarixi: 01.12.2022, son 
istifadə tarixi: 01.12.2024) adlı məhsul sümük və qığırdaq 
toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lookavit Kapsul 2x15

Lutein - 10 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 30 mg, 
Vaccinium myrtillus fruit extract - 200 mg, Beta - carotene 

(Provitamin A) - 3 mg, Vitamin B1(Thiamine) - 4.5 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 75 mg, Vitamin E (Alpha-tocopheryl acetate) - 10 mg, 

Selenium - 150 mcg

Natural gelatin, Corn starch Delta Labs MMC Azərbaycan 06.09.2022 Müsbət

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

məhsul 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.

LuceFen Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 0.5 mg, L-
lysine - 2.5 mg, L-tryptophane - 0.5 mg, L-methionine - 0.8 

mg, L-phenylalanine - 0.5 mg, L-valine - 0.5 mg, L-
glutamine - 0.25 mg, Ascorbic acid - 75 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid - 0.2 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

Ensa MNS GIDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

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

məhlul, 30 ml) adlı məhsul amin turşuların və bəzi vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Magbet Kapsul 4x10 Vitamin B6 - 2.5 mg, Magnesium oxide – 105 mg
Potato starch, Microcrystalline cellulose, Calcium 

stearate, Gelatin capsule (composition of the 
gelatin capsule: gelatin, purified water)

Bioterra MMC Belarus 20.09.2022 Müsbət

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

məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi 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

Magnenorm Tablet 3x20 Magnesium malate - 470 mg (as elemental Mg 73 mg), 
Vitamin B6 - 5 mg 

Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium stearate, 
Calcium carbonate, Stearic acid, Polyvinyl 

pyrrolidone, Polyethylone glycol, Silicon dioxide, 
Talc, Food colorant 

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnenorm (tablet №60) 
adlı məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi 

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

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



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

Makafertil Kapsul 1 Maca (Lepidium mejenii) root powder - 280 mg Gelatin, Caramel S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Makafertil (kapsul, №90) 
adlı məhsul reproduktiv sistemin fəaliyyəti 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.

Maqnisan Kapsul 4x10 Vitamin B6 - 2.5 mg, Magnesium oxide – 105 mg
Potato starch, Microcrystalline cellulose, Calcium 

stearate, Gelatin capsule (composition of the 
gelatin capsule: Gelatin, Purified water)

Bioterra MMC Belarus 23.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul Vitamin B6 və Maqnezium mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Marelit Kapsul 3x10
Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 250 mg, 

Arctostaphylos Uva Ursi leaf dry extract - 80 mg, L-Ascorbic 
Acid - 50 mg

Calcium stearate, Lactose, Gelatin Verteks MMC Ukrayna 07.09.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Qeyd: "Vaccinium oxycoccus" bitkisinin adı Azərbaycan dilində 
tərcüməsi düzgün qeyd edilsin.

Maribiol Kids Daxilə qəbul üçün məhlul 240 ml
Total Omega-3 fatty acids - 1541 mg (ЕРА (as Acidum 

eicosapentaenoic) - 736 mg, DHA (as Acidum 
docosahexaenoic) - 460 mg)

Lemon flavour, Mixed tocopherols, Diisononyl 
phthalate, Dietyl hexyl phthalate, Cholecalciferol, 

Dibutyl phthalate
LYSİ İslandiya 01.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maribiol Kids (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 240 ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli 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.

Maxi-C Active Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as ascorbic acid) - 900 mg

Citric Acid, Sodium bicarbonate, Dextrose, 
Polyethylene glycol, Sorbitol, Maltodextrin, Arabic 
gum, Lemon flavor, Aspartame, Titanium dioxide, 

Riboflavine

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

Şirketi
Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxi-C Active (tablet №20) 
adlı məhsul Vitamin C -nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

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

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

zəruridir!

Maxi-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 

water
Ensa MNS GIDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Maximuno Kapsul 1

Beta Glucan - 250 mg, Echinacea angustifolia herb extract - 
100 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl-acetate) - 65 
mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc (as Zinc 

oxide) - 20 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, Silicon 
dioxide

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

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

məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Qablaşma üzərində "İmmunomodulyator" ifadəsi 
"İmmun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ" ifadəsi ilə əvəz olunsun

MaxiVita baby Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 
1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin B5 

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

160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, 
Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg  Vitamin D (as 

Glycerol, Tween 80, Xanthan gum, Citric acid, 
Sodium saccharine, Potasium sorbate, Purified 

water

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MaxiVita baby (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Maxon Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 - 100000 IU
Deionized water, Citric acid, Sodium bezoate, 

Potassium sorbate, Glycerin, Sugar, Polyoxyl 40 
Hydrogenated Castor oil, Liquid banana flavor

A PHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ  
A.Ş. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxon Vitamin D3 (daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul D vitamininin 

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

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



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

Megatop Kapsul 3 x 10

Vitamin A (as Beta carotene) – 800 mcg, Calcium carbonate 
– 400 mg, Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl acetate) – 30 

mg, Magnesium oxide - 100 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciderol) – 400 IU, Iron (as Iron sulphate) – 20 mg, 

L-ascorbic acid – 120 mg, , Manganase (as Manganase 
sulphate) – 2 mg, Vitamin K (as Menaquinone) – 40 mcg, 

Copper (as Copper sulphate) – 2 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) – 3 mg, Iodine (as Potassium 

iodide) – 150 mcg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 3 mg, Selenium 
(as Sodium selenite) – 20 mcg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) – 

20 mcg, Chromium (as Chromium picolinate) – 25 mcg, 

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 01.09.2022 Müsbət

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

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

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

Melamax Kapsul 2x15

Melatonin - 1 mg, Passiflora incarnata aerial part extract - 
150 mg, Melissa officinalis leaves extract-150 mg, Humulus 

lupulus flower extract - 70 mg,  L-tryptophan - 140 mg, 
Valeriana officinalis root extract - 150 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, Capsule (qsq 
100 Gelatin, 1.2% Red iron oxide, 0.2% Yellow 

iron oxide)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: 1. Bitki mənşəli inqredieyntlər rəyə müvafiq qeyd 

olunsun 
2. "L-tryptophan" inqrediyentinin dozası istifadə üzrə təlimatda 

düzgün göstərilsin

Melaz Kapsul 3x10
Valeriana officinalis root dry extract 4:1 - 150 mg, Melissa 
officinalis leaf dry extract - 50 mg, Mentha piperita leaf dry 

extract - 50 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Dicalcium 
phosphate, Magnesium stearate (E 470 b), Silicon 

dioxide (E 551), Gelatin, Calcium carbonate
Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaz (kapsul, №30) adlı 
məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Melorna Tablet 2x15 Ademetionine - 100 mg, Alpha lipoic acid - 125 mg, 
Glutathione - 125 mg, Silymarin - 70 mg 

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

stearate

SIA "Primea" Latviya 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melorna (tablet №30) adlı 
məhsul  qaraciyərin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

MembraneBlue Dual steril məhlul 0.5 ml
D.O.R.C Dutch Opthalmic 

Research Center 
(International) B.V.

Niderland 26.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Membrane Blue® Dual məhlul 
0.5 ml  şüşə şpris №5, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

vitreoretinal əməliууаtlаr zamanı роstеriоr gözün seqmentində 
oftalmik сərrаhiууə zamanı köməkçi vasitə kimi istifadə olunur, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Menaxil Tablet 3x10

Vitamin A (as a retinol acetate) – 2.5 mg, Vitamin B1(as 
Thiamine hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 75 

mg, Vitamin D3 – 12.5 mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol 
acetate)– 12.5 mg, Folic acid – 600 mcg, Zinc (as Zinc 
sulfate) – 7.5 mg, lron (as Ferrous Fumarate) – 5 mg, 

Manganase (as Manganase Sulfate) – 2 mg, Copper (as 
Соррег Sulfate) – 1 mg, Selenium (as Sodium Selenite) – 

100 mcg, L-Carnitine tartrate – 50 mg, Panax Ginseng root 
extract powder – 10 mg, Lycopene – 2 mg, Coenzim Q10 – 

2.5 mg, L-arginine – 10 mg, L-glutathione – 2.5 mg, 
Methylcobalamin – 9 mcg

Dibasic calcium phosphate, Maize starch, Colloidal 
silicon dioxide, Croscarmellose sodium, Purified 

talc, Magnesium stearate, Quinoline yellow, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene 

glycol, Titanium dioxide 

West-Coast Pharmaceutical 
Works Ltd. Hindistan 26.09.2022 Müsbət

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

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

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

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

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

zəruridir!

Menkor Tablet 3x10

Citicoline Sodium -250 mg;Cytidin 5 Monophosphate -100 
mg;Uridine 5 Monophosphate-100 mg;Gaba /Gamma- 

Aminobutyric Acid-125 mg;L-Glutamine -100 mg;Glycine -
100 mg;Triptophane-200 mg; Biotin-150 mcg;Thiamine 

Hydrochloride-5 mg;Pyridoxine Hydrochloride-6 
mg;Cyanocobalamin-9 mcg

Maltodextrin,Cornstrach,Magnesium Stearate Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

MenoVa Tablet 1
Myo-inositol - 1000 mg, Alpha lipoic acid - 150 mg, 

Levomefolate (Vitamin B9) - 200 mcg, Methylcobalamin 
(Vitamin B12) - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium salts of fatty acids

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MenoVa(tablet, №60) adlı 
məhsul qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək məqsədilə 

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

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



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

Mensocare Tablet 1

Saraca indica bark powder-100 mg;Symplocos racemose 
bark powder-100 mg;Asparagus racemosus root powder-100 
mg; Santalum album  stem powder- 50 mg; Mesua ferrea  

flower powder- 50 mg; Adhatoda vasica whole plant powder- 
 50 mg; Asphaltum powder- 30 mg;Calcined pewter-calx 

calcined ash powder- 4.5 mg; Calcined copper pyrite 
calcined ash powder-   4.5mg; Calcined Zinc calcined ash 

powder- 4.5 mg; Micronised coral calsium powder- 4.5 mg; 
Calcined mica  calcined ash powder- 2.0 mg.



Gum Acacia, Potato Starch, Talcum powder, 
Magnesium Stearate

BACFO Pharmaceuticals India 
Limited Hindistan 21.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul  qadın reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Merfer Kapsul 1

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

(Equivalent to 4 mg Zinc) - 10.98 mg, Manganese sulphate 
(Equivalent to 1 mg Manganese) - 3.08 mg, Copper sulphate 

(Equivalent to 0.5 mg Copper) - 1.256 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (Equivalent to 0.7 mg Pyridoxine) - 0.85 mg, 

Folic acid (Vitamin B9) - 0 1 mg  Vitamin B12 (as 

Maltodextrin, Gelatin (bovine gelatin), Silicon 
dioxide (E 551), Magnesium stearate (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş. Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

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

Mersobil Tablet 2x15 Citicoline - 200 mg, Ginkgo biloba standardised extract, (as 
flavone glycoside ≥ 24% - 5 mg) - 40 mg

Microcrystalline cellulose, Crosscarmellose, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Brown 

Nutraficient 114F265032
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersobil (tablet, № 30) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

Mesohyal biotin məhlul 2 ml Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 22.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesohyal biotin 2 ml məhlul, 
şüşə ampula №20, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

cavanlaşdırıcı və canlandırıcı dermal dolğu kimi istifadə olunur, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Mesohyal melilot məhlul 2 ml Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 22.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesohyal melilot 2 ml məhlul, 
şüşə ampula №20, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

cavanlaşdırıcı və canlandırıcı dermal dolğu kimi istifadə olunur, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Mesohyal NCTC 109 İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 22.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesohyal NCTC 109 5 ml 
məhlul, şüşə flakon №5, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 
cavanlaşdırıcı və canlandırıcı dermal dolğu kimi istifadə olunur, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Mesohyal organic silicon İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 22.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesohyal organic silicon 5 ml 
məhlul, şüşə flakon №10, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul cavanlaşdırıcı və canlandırıcı dermal dolğu kimi istifadə 
olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 
Əli-zadə Telli

Mesohyal X-DNA İnyeksiya üçün məhlul 3 ml Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 22.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mesohyal X-DNA 3 ml məhlul, 
şüşə flakon №5, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

cavanlaşdırıcı və canlandırıcı dermal dolğu kimi istifadə olunur, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Metafolin Kapsul 3x10
Calcium L-Methylfolate - 400 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 
2.5 mcg

Magnesium stearate / Calcium stearate, Lactose, 
Gelatin Verteks MMC Ukrayna 13.09.2022 Müsbət

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

məhsul B6, B12 vitaminlərinin və fol turşusunun əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Midbrain Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Lecithin - 200 mg, GABA (Gamma aminobutyric acid) - 150 
mg,  Coenzyme Q10 - 6 mg, Phosphatidylcholine - 40 mg, 

Phosphatidylserine - 30 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 5 mg, Melissa officinalis leaf liquid extract-

100 mg

Glycerol, Tween 80, Xanthan gum, Citric acid, 
Sodium saccharine, Potassium sorbate, Purified 

water

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Midbrain (daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml) adlı məhsul  MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Qeyd: Buraxılış forması rəyə əsasən göstərilsin

Mildos Tablet 3x10

Passiflora incarnata herb dry extract - 150 mg, Hawthorn 
(Crataegus spp.) flower and leaf dry extract - 150 mg, 
Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Magnesium 

oxide - 150 mg, Humulus lupulus L. strobiles dry extract - 25 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
vegetable, Sorbitol

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mildos (tablet, № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Mukosistein baby Şərbət 100 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract - 2.5 ml, Althaea 
officinalis root liquid extract - 2.5 ml, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 240 mcg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 12 mg, 

Propolis extract - 210 mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mukosistein baby (şərbət, 

100 ml) adlı məhsul tənəffüs sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq, bəlğəmin ifrazını artırmaq və öskürəyi 

yüngülləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd:"İstifadə qaydası"rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Multi Mega Şərbət 200 ml

Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 25 mg, Vitamin E (as alpha-
tocopheryl acetate) – 3.45 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) 

– 3 mg, Vitamin B5 (as Calcium pantothenate) – 1.5 mg, 
Ferrum carbonate – 0.125 mg, Zinc oxide – 0.25 mg, 

Vitamin A (as Retinylacetate) – 187.842 mcg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 0.35 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) – 0 25 mg  Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 2 5 

Propylene glycol, Saccharin sodium, Glycerol, 
Polysorbate 80, Aroma, Purified water Verteks MMC Ukrayna 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multi Mega (şərbət, 200 ml) 
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Multikid Mix toz 1

Vitamin C (Ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 0.36 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.46 
mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 5.3 mg, Vitamin B5 (as 

Pantothenic acid) - 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.46 mg, Vitamin B7 (as D-Biotin) - 0.0165 
mg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 0.066 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamine) - 0.00083 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate) - 200 mg

Sorbitol powder, Potassium sorbate, Citric acid, 
Sucralose, Orange flavour

Dr. Prüfer Medikal Kozmetik 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multikid Mix(toz, saşe №10) 
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Multivitamin Candy Hello Kitty Çeynəmə tablet 1

 (  )   g,  (  )  
2.745 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.091 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.11 mcg, Vitamin 
B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.07 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavine 5-Phosphate sodium) - 0.077 mg, Vitamin C (as 
L-ascorbic acid) – 4.28 mg, Vitamin E (as DL- a- Tocopheryl 
acetate) – 1 mg, Vitamin B5 (as Dexpanthenol) - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 0.834 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Polietilenglicol 6000, Citric acid 

anhydrous, Talc, Silicon dioxide, Natural orange 
flavour 

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 25.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin Candy Hello 
Kitty(Çeynəmə tablet №12) adlı məhsul vitaminlərin əlavə 

mənbəyi olaraq tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Multivitamin Candy SpongeBob 
Squarepants Çeynəmə tablet 1

 (  )   g,  (  )  
2.745 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.091 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.11 mcg, Vitamin 
B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.07 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavine 5-Phosphate sodium) - 0.077 mg, Vitamin C (as 
L-ascorbic acid) – 4.28 mg, Vitamin E (as DL- a- Tocopheryl 
acetate) – 1 mg, Vitamin B5 (as Dexpanthenol) - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 0.834 mg



Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Polietilenglicol 6000, Citric acid 

anhydrous, Talc, Silicon dioxide, Natural orange 
flavour 

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 25.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin Candy 

SpongeBob Squarepants(Çeynəmə tablet №12) adlı məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi olaraq tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multivitamin Candy Teenage Mutant 
Ninja Turtles Çeynəmə tablet 1

 (  )   g,  (  )  
2.745 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.091 
mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.11 mcg, Vitamin 
B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.07 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavine 5-Phosphate sodium) - 0.077 mg, Vitamin C (as 
L-ascorbic acid) – 4.28 mg, Vitamin E (as DL- a- Tocopheryl 
acetate) – 1 mg, Vitamin B5 (as Dexpanthenol) - 0.329 mg, 
Folic acid - 10.937 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 0.834 mg



Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Polietilenglicol 6000, Citric acid 

anhydrous, Talc, Silicon dioxide, Natural orange 
flavour 

Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 25.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin Candy Teenage 

Mutant Ninja Turtles(Çeynəmə tablet №12) adlı məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi olaraq tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multivitamin moruq dadlı sorma tablet 14x14

Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 2.7 mg, Vitamin E (as alfa 
tocopherol acetate) - 0.5 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 
2.5 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.07 
mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.08 mcg, Vitamin A 

(as Retinol acetate) - 50 mcg

Sugar, Glucose, Citric acid, Calcium stearate, 
Potato starch, Flavor Amateg ƏMC Belarus 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin moruq dadlı 
(sorma tablet, №196) adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə 

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

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

Mumsis-L Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Anisum vulgare fruit dry extract - 80 mg, Foeniculum 
vulgare seed dry extract - 50 mg, Betula pendula leaf dry 

extract - 40 mg, Rosa canina fruit dry extract - 30 mg, Urtica 
dioica leaf dry extract - 25 mg, Fragaria vesca leaf dry 

extract - 20 mg

Deionized water, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Strawberry flavor

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mumsis-L (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun buraxılış forması rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Nanovit Şərbət 120 ml

Vitamin A (as Retinol acetate) - 2200 IU, Vitamin E (as DL-
alpha tocopherol) - 12.5 IU, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 
400 IU, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.5 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 9 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) 
- 30 mg, Iron sulfate - 10 mg, Potassium iodide - 100 mcg

Glycerine, Sucralose, Orange flavour, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, 

Deionized water

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanovit (şərbət 120 ml) adlı 

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

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


Qeyd: Təsiredici maddələr və İstifadə qaydası bəndləri rəyə 

uyğun göstərilsin.

Naprim Tablet 3x10
Ferrous (Ferrous gluconate - 100 mg) - 20 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 

30 mg
Sorbitol, Magnsium stearate

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naprim (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir mikroelementi, C və B12 vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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



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

Naprim Kids Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Iron fumarate (eq.to 9.8 mg of elemental Iron) - 30 mg

Liquid glucose, Glycerin, Methylcellulose, Sodium 
metabisulphite, Nipastat, Caramel flavour, Purified 

water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 01.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naprim Kids (Daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir 
mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Narivent Burun spreyi 20 ml DMG Italia SRL İtaliya 20.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Narivent burun üçün sprey, 20 
ml-lik plastik flakon №1, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 
Ödem əleyhinə və floqolitik, effektə malikdir, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Narvis Şərbət 150 ml

GABA - 75 mg, L-Glycine - 100 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 
1 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.9 mg, Cytidine - 
30 mg, Uridine - 30 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Purified 
water, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Narvis (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nat-Udi Hindi Kapsul 1 Dry wood powder of Aquilaria agallocha- 400 mg capsula shell(gelatine, glycerine,/water) Herba Flora MMC Azərbaycan 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nat-Udi Hindi (kapsul N100) 
adlı məhsul orqanizmdə gedən mühüm metabolik prosesləri 

gücləndirmək məqsədi ilə qidanı bioloji fəal məddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Natureks Tablet 3x10

Vaccinium myrtillus fruit dry extrcat - 300 mg, Equisetum 
arvense herb dry extract - 100 mg, Urtica dioica root dry 

extract - 100 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract - 
150 mg, Zea mays silk extract - 150 mg

Maltodextrin, Corn starch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone K 30, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Nefrocest Kapsul 2x15

D-mannose-80 mg,  Vaccinium oxycoccos fruit extract-100 
mg, Orthosiphon stamineus leaf extract-100 mg, 

Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract -80 mg, Corn silk 
(Zea mays silk extract)-60 mg, Taraxacum officinale root dry 
extract-60 mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract-50 mg, 

Equisetum arvense herb extract-50 mg

Natural gelatin, Corn starch Delta Labs MMC Azərbaycan 20.09.2022 Müsbət

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

məhsul sidik - ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Nefroles Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Lespedeza (Lespedeza capitata Michx.) herb hydroalcoholic 
extract (water, alcohol, herb) - 750 mg, Star anise (Illicium 

verum Hook. F.) fruit d.e. - 5 mg

Water, Alcohol, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Citric acid Specchiasol S.r.l İtaliya 02.09.2022 Müsbət

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

məhlul, 100 ml) (Seriya:50399, İstehsal tarixi:01.06.2022, son 
istifadə tarixi:01.06.2025) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil 

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

Nekovit Şərbət 150 ml Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

          Muradova Nərmin Mirzəbala qızı tərəfindən 29.06.2022-
ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“Aspar İlaç, Kozmetik Gıda Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı 

olan Nekovit (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 
ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
məhlulun həcmi 198.0 ml təyin olunmuşdur ki, bu da normativ 
sənədlərin göstəricilərinə əsasən (NS-də 135 – 160 ml) uyğun 

deyildir.
      Bundan başqa, məhsula dair təqdim edilmiş tərkibə aid 

sənədlə qablaşma eskizi və istifadə üzrə təlimatındakı 
məlumatlar uyğunlaşmır.

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.



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

Nemoten Kids Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Gamma-Aminobutyric acid - 200 mg, Glycine - 200 mg, L-
Glutamine - 20 mg, Magnesium sulphate (Magnesium - 

12.12 mg ) - 60 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 
1.07 mg ) - 1.44 mg, D-calcium pantothenate (Vitamin B5 - 
6.4 mg) - 6.94 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 

1.5 mg) - 1.82 mg, Cyanocobalamine 1% (Vitamin B12 - 2.6 
mcg) - 0.26 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 0.04 mg

Stevia, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Erythritol, Sugar, Banana flavor, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünləri 
San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoten Kids (Daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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





Nerektor Kapsul 3x10 GABA (Gamma aminobytiric acid) - 300 mg, Glycine - 100 
mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Inositol - 100 mg Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.09.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nerektor (kapsul, №30) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki, onun 1 kapsulunun tərkibində olan 
"Gamma aminobutyric acid" inqredientinin dozası (300 mg), 
onun dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozadan çoxdur.

Neuromiq Kapsul 1 Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 23.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

 STERLIST PHARMA MMC  şirkəti tərəfindən göndərilən 
15.08.2022-ci il tarixli A0130822 nömrəli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan Neuromiq (Kapsul №30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

Orta çəkisi: 0.4981q; tərkib:0.3889q (540-660mq) UYĞUN 
DEYİL (0.0001665246* )

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.


Neurostrong Kapsul 3x10

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

dry extract - 50 mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 
100 mg, Leonurus quinquelobatus herb dry extract - 100 

mg, Magnesium citrate - 50 mg

Natural gelatin, Cornstarch Alisa İlaç Gida Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Neyrosam Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml
L-carnitine - 100 mg, Glycine - 80 mg, Magnesium oxide - 40 
mg, Cytidin-5 monofosfate - 30 mg, Uridin-5 monofosfate - 

30 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg

Oligofructose, Stevia extract, Potassium sorbate, 
Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 09.09.2022 Müsbət

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

məhlul 10 ml, N10) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Nikovit C Şərbət 100 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 10 
mg

Sodium benzoate, Dextrose, Xanthan gum, Citric 
acid, Aroma, Purified water Verteks MMC Ukrayna 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nikovit C (şərbət 100 ml) 

adlı məhsul sink və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

No-Colic Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml
Foeniculum vulgare fruit powder-400 mg, Anethum 

graveolens herb powder-300 mg, Thymus vulgaris herb 
powder-40 mg, Simeticone-50 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Apple flavour, Glycerine, Xantham gum, 

Sucralose

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən No-Colic (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 120 ml) adlı məhsul  həzm sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

Nokamen Forte Kapsul 3x10

Crataeva Nuvala root and bark dry extract-100 mg; Bergenia 
ligulata root dry extract- 50 mg; Butea frondosa flower dry 
extract-40 mg; Dolichos biflorus seed dry extract-40 mg; 

Sodium carbonate-20 mg;  Potassium citrate(eq to 
Potassium=1, 5 mEq)-162 mg; Boerhavia diffusa root dry 
extract- 50 mg; Asphaltum-50 mg; Rosmarinus officinalis 

leaf dry extract-60 mg; Rubia cordifolia root dry extract-20 
mg.

Corn starch, Natural gelatin(capsula shell) Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NOKAMEN FORTE( kapsul, 

№ 30 ml) adlı  məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdımaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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



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

Non-Asidoz Tablet 5x10 Sodium bicarbonate - 500 mg
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 

Calcium carbonate, Maize starch, Sodium chloride, 
Sorbitol, Talc, PEG-4000

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

Şirketi
Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Non-Asidoz (tablet, № 50) 

adlı məhsul orqanizmdə asidoz vəziyyətinin dəyişməsinə 
kömək edən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Nonevrit Şərbət 120 ml Uridine - 100mg, Cytidine - 100mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 100mcg, Zinc (as Zinc sulfate) - 5mg 

Deionized water, xanthan gum, citric acid, 
raspberry flavor, potassium sorbate, sodium 

benzoate, sucrazole

Alisa İlaç Gida Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.09.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticəsinə əsasən “Nonevrit, şərbət 120ml” adlı 
məhsul MSS-in fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan  preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

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

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində 

təsiredici inqrediyent olan Vitamin B12 (Cyanocobalamine) 
dozası (100mcg) gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşır (9mcg-dan çox olmamalıdır). 

NorAmin İmuno Şərbət 200 ml Beta D Glucan  - 2.551 g, Ascorbic acid- 0.893 g Purified water, Fructose, Glycerine, Xanthan gum, 
Sodium benzoate, Strawberry flavor Esensa Ltd. Serbiya 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NorAmin İmuno( şərbət, 200 

ml) (Seriya: 01.05.2022, istehsal tarixi: 01.05.2022, son 
istifadə tarixi: 01.05.2025) adlı məhsul immun sistemi 

gücləndirmək 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.

Novospal Kapsul 3x10 Serratiopeptidase - 30 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 
50 mcg, Zinc (as Zinc gluconate) - 5 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

Şirketi
Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

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

məhsul serrotiopeptidaza fermentinin və bəzi mineralların 
çatışmazlığı zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Nutrigen Growmega Balıq Yağı Şərbət 200 ml

Fish oil (Eiocosapentaenoic acid (EPA) - 90 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) - 225 mg) - 450 mg, L-Arginin - 

 100 mg, Zinc sulfate (Zinc - 5 mg) - 13.69 mg, 
Cholecalciferol (Vitamin D (400 IU) - 10 mcg) - 0.4 mg, 

Phytomenadione (Vitamin K) - 37.5 mcg

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

Orange flavour, Carboxymethyl cellulose, 
Trisodium citrate dehydrate

Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti Türkiyə 25.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Growmega Balıq 
Yağı (şərbət, 200 ml) adlı məhsul omeqa yağ turşularının, 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ocean İodine Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30ml Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 05.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qaydasının 3.12.1. bəndinə əsasən xitam 

verilmişdir

Ocean Krom Pikolinat Kapsul 90 Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 05.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Oculus plus Kapsul 2x10

Collagen hydrolysate - 50mg, Vaccinium myrtillus fruit dry 
extrcat - 50mg, Camellia sinensis leaf dry extract - 40mg, 
Euphrasia officinalis herb dry extract - 30mg, Matricaria 

chamomilla flower dry extract - 30mg, Achillea millefolium 
herb liquid extract - 30mg, Lycium barbarum fruit dry extract 

- 30mg, Taurine - 25mg, Vitamin C - 20mg,  
Dihydroquertcetin - 20mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 

20mg, Panax ginseng root dry extract - 20mg, Tagetes 
patula flower dry extract - 20mg, Aloe vera leaf dry extract - 

20mg  Polygonum aviculare herb dry extract - 15mg  

Silicone dioxide kovelos 35/05, Calcium stearate, 
Maltodextrin, Gelatin Ambrella Rusiya 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oculus plus (kapsul № 20) 
adlı məhsul gözun görmə qabilyətini yaxşılaşdımaq və göz 
yorğunluğunu aradan qaldırmaq 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. 

Omaq Fish Forte Yumşaq gel kapsullar 3 x 10 EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Other long chain fatty acids - 
700 mg, Total fish oil - 1000 mg Gelatin, Deionized water, Glycerol Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirket Türkiyə 01.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omaq Fish Forte (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.

Omega 3 Multi Baby Şərbət 150 ml

Fish oil - 500 mg, Omega-3 - 160 mg, Vitamin C (Ascorboc 
acid) - 45 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12 mg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) - 5 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 1 mg, 
Vitamin B9 (Folic acid) - 100 mcg, Manganase - 1 mg, 

Molybdenum - 25 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 
mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin B2 

(Riboflavin) - 1.2 mg

Sugar, Glycerol, Orange flavor, Xanthan gum, Citric 
acid, Sodium saccharine, Sodium benzoate, 

Deionized water

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Multi Baby (şərbət, 
150 ml) adlı məhsul omega-3 yağ turşuları, bəzi vitaminlər və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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



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

Omegor Vitality 1000 Kapsul 2x15
Fish oil concentrated - 1000 mg (Total Omega-3 - 900 mg, 
EPA - 535 mg, DHA - 268 mg), Vitamin E (d-α-tocopherol 

1000 IU/g) - 10 mg
Halal Bovine gelatin, Vegetable glycerol EuroCaps Ltd Birləşmiş Krallıq 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omegor Vitality 1000 

(kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və E 
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.

Omeqatop Şərbət 150 ml Omega - 3 - 1541 mg, EPA - 736 mg, DHA - 460 mg
Deionized water, Xanthan gum, Orange flavor, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 
Citric acid

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omeqatop (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul omeqa-3 tipli 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. 

Ossolid Tablet 3x10

Calcium (as Calcium carbonate) - 400 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin K1 

(Phytomenadione) - 50 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7 mg, 
Magnesium (as Magnesium oxide) - 60 mg, L-lysine - 50 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Polyvinylpyrrolidone 
K30, Magnesium stearate, 

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ossolid (tablet, N30) adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

OsteoCal-D Tablet 3x10
Calcium citrate - 800 mg, Magnesium oxide - 150 mg, 

Cholecalciferol - 10 mcg, Zinc oxide - 5  mg, Vitamin K1 - 30 
mcg

Tri Calcium Phosphate, Magnesium Salts Ensa MNS GIDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OsteoCal-D (tablet 

№30(3x10)) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Ovumia toz 1 Myo-ınositol - 1000 mg, D-chıro ınositol - 25 mg, L-
methylfolate - 200 mcg, Alpa lactalbumin - 38 mg, Isomalt, Maltodextrin, Strawberry flavor AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

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

məhsul inozit və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:"Təsiredici maddələr (tərkibə aid sənədə əsasən) və 
istifadə qaydası"bəndləri rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Panthenol Sprey 58 q Farmakom Ltd. Ukrayna 26.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Panthenol 58 q sprey plastik 
flakonda №1, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul günəş və 

termiki yanıqların, dermatozların, herpeslərin,  çatların  
regenerasiya  mərhələsində kompleks terapiyada köməkçi 
vasitə kimi istifadə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.


Əli-zadə Telli

Pantobest Şərbət 150 ml Hopantenic acid - 100 mg, Riboflavin - 0.05 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 0.05 mg

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

Benzoate, Sucralose

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.09.2022 Mənfi

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

adlı məhsul mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə 
olunan preparat, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibinə daxil olan 
qopanten turşusu mərkəzi sinir sisteminə güclü farmakoloji 
təsir (antidepressant, nootropik, antikonvulsant) göstərir və 

BFMQƏ-lərin tərkibində istifadəsi yolverilməzdir.

PasiValeM 5-HTP Tablet 1

Passiflora (Passiflora incarnata) herb extract - 300 mg, 
Magnesium oxide (eqv to 100 mg magnesium) - 167 mg, 
Valerian (Valeriana officinalis) root extract - 120 mg, 5-

hidroksitriptofan (5-HTP) from seeds Griffonia simplicifolia - 
100 mg, Melissa (Melissa axillaris) herb extract - 80 mg

microcrystalline cellulose, polyvinylpyrrolidone, 
corn starch, magnesium salts of fatty acids( E 470 

b)

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gıda Kozmetik Tic. San. A.Ş. Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PasiValeM 5-HTP (tablet, № 
30) (Seriya nömrəsi: 2204190, istehsal tarixi: 01.01.2022, son 

istifadə tarixi: 01.01.2024) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Peksan Şərbət 150 ml

Omega-3  (EPA - 135 mg, DHA - 90 mg) - 750 mg, Vitamin 
E - 1.5 mg, Vitamin A - 0.6 mg, Vitamin D3 - 400 IU, 

Ascorbic acid - 50 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Zinc gluconate 
(Zinc - 2 mg) - 13.94 mg

Orange flavor, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, Glycerin, Tween 80, 
Sucralose, Deionized water, Beta carotene

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 13.09.2022 Müsbət

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

məhsul omeqa-3 yağ turşularının, bəzi vitaminlərin və sink 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.   

Pirocal Tablet 3x10
Calcium citrate - 800 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K1 - 

30 mcg, Zinc sulfate - 5 mg, Magnesium sulfate 
heptahydrate - 150 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium 
stearate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pirocal (tablet, № 30) adlı 
məhsul D və K vitaminlərinin, kalsium, maqnezium, sinkin 

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

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



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

Plenux Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper gluconate - 
1000 mcg, Iodine (Sodium Iodate) - 140 mcg, Iron sulfate - 
17 mg, Calcium carbonate - 100 mg, Magnesium sulfate - 
150 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg, Natural 

mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (Thiamine 
mononitrate) - 3 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5 phosphate 

sodium) - 2 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin 
B5 (Calcium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 
hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  - 6 

mcg  Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg  Vitamin D3 

Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone, Polyviol, 
Talc, Polyethylene glycol, Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

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

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

Polenpal Tablet 3x10

Cucurbita pepo seed dry extract - 250 mg, Serenoa repens 
fruit extract (Saw palmetto) - 200 mg, Pollen - 100 mg, L-
arginine - 100 mg,Vitamin E (as DL-alpha tocopherol) - 40 
mg,  Zinc (as Zinc sulphate - 69.25 mg) - 25 mg, Selenium 
(as Sodium selenite 109.17 mg) -  50 mcg,  Lycopene - 10 
mg, Urtica dioica leaf dry extract - 200 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrocloride) - 0.2 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) - 6.26 mcg

Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone KЗ0, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polenpal (tablet N30) adlı 

məhsul kiişi reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

Polide Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil

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

Şirketi
Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Polmegold Şərbət 150 ml

Fish oil - 600 mg (including:Total Omega 3 oil fats - 420 
mg; EPA (Eicosapentaenoic acid) -108 mg; DHA 

(Docosahexaenoic acid) - 72 mg), Biotin (as D-Biotin) - 50 
mcg,Vitamin A (Retinol) - 0.12 mg (400 IU), Zinc (as Zinc 
gluconate) - 4 mg, Folic Acid (as Calcium L-methylfolate) - 

50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg

Distilled water, Glycerin (E 422), Sucralose (E 
955), Orange flavor, Potassium Sorbate Bereket İlaç ve Kozmetik A. Ş. Türkiyə 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polmegold (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul omeqa 3 kompleksinə daxil olan ali yağ turşuların, 

Vitamin A, D, B9, biotin vitaminlərin və sink mineralın əlavə 
mənbəyi 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.

Poversept (Bal & Limon) sorma tablet 2x12 Lemon oil (Citrus Lemon) Whole fruit - 2.5mg, Menthol - 
3.76mg, Honey - 12.52 mg

Sugar, Maltose Syrup, Citric Acid, Lemon flavor, 
Gum Arabic, Riboflavin Aktif Farma Kimya Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Poversept  (Bal & Limon) 
(sorma tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil 

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

Poversept (Mentol & Evkalipt) sorma tablet 2x12 Eucalyptus Oil (Eucalyptus sp. leaf) - 3.4mg, Peppermint Oil 
(Mentha longifolia herb) - 3.34mg, Menthol - 7.75mg

Sugar, Maltose Syrup, Citric Acid, Gum Arabic, 
Bright blue Aktif Farma Kimya Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Poversept (Mentol & 

Evkalipt) (sorma tablet №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Probiovit Daxilə qəbul üçün damcı 10 ml Apipharma d.o.o Xorvatiya 29.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Modern-Farm MMC şirkətinin № 34 və 48 saylı, müvafiq 
olaraq,  09.06.2022; 30.08.2022- ci il tarixli məktublarına 
cavab olaraq bildiririk ki, Xorvatiyanın “Apipharma d.o.o “ 
şirkəti tərəfindən istehsal olan Probiovit (daxilə qəbul üçün 
damcı, 10  ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasının təyini ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış ekspertiza  

zamanı  aşkar olunmuşdur ki, məhsul körpələrə ilk günündən 
tövsiyə olunuğu halda, onun tərkibində  digər maddələrlə 

yanaşı probiotiklər və zirə yağı da mövcuddur. Bir daha Sizə 
bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın 3.3.6.  bəndinə əsasən BFMQƏ uşaq və hamilə 

qadınların istifadəsi üçün tövsiyə edildikdə, müvafiq 
tədqiqatların protokolları təqdim olunmalıdır. Həmçinin, 

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 10-cu bəndinə əsasən aptek 

şüyüdü(razyana), aptek çobanyastığı əsasında hazırlanmış 
məhsullar istisna olmaqla, digər dərman bitkiləri əsasında 

hazırlanan qidaya BFMQƏ  3 yaşa qədər uşaqlar üçün istifadə 
edilmir. 

Yuxarıda deyilənlərlə bağlı ərizəçiyə müvafiq sorğu 
məktubunun göndərilməsinə baxmayaraq, həmin məktuba 

cavab olaraq uşaq koliklərində istifadə olunan 2 başqa 
məhsulun təhlükəsizliyi ilə bağlı elmi araşdırmaların nəticələrini 

əks etdirən  2 elm i m əqalə təqdim  olunm uşdur.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, Probiovit (daxilə qəbul 
üçün damcı, 10  ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək mümkün deyildir və 

həmin məhsulun  təhlükəsizliyi şübhə doğurduğu üçün onun 

Pro-LOR Sorma Pastil 2x12

Honey - 216.96 mg, Echinacea sp. leaves oil - 28.80 mg, 
Lemon flavor - 28.60 mg, Echinacea sp. leaves extract - 

17.28 mg, Propolis extract - 9.60 mg, Menthol flavor - 5.12 
mg, Orange flavor - 3.84 mg, Citrus lemon fruit oil - 3.20 mg

Sugar, Gum arabic, Maltose, Citric acid, Curcumin Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pro-LOR (sorma pastil, № 

24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs  orqanlarının 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. 

Promin Kapsul 1
Saw palmetto (Serenoa repens) fruit dry extract - 200 mg, 
Pygeum Africanum bark extract - 100 mg, Beta-sitosterol - 
90 mg, Zinc gluconate - 30 mg, Sodium selenite - 0.044 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Maltodextrine, Gelatine, Red ıron oxide

Universe Pharma İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Promin (kapsul № 30) adlı 
məhsul Prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Pronoftal Kapsul 3x10

Hesperidin-60 mg, L-lysine (as L-lysine hydrochloride)-125 
mg, Vitis vinifera seed dry extract (eq. to 18 mg 

proanthocyanidins) - 54 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 40 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.165 mg, Zinc (as Zinc 

gluconate) - 5 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 0.1 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide Bereket İlaç Kozmetik A.Ş. Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pronoftal  (Kapsul N30) adlı 
məhsul  gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (tərkibə aid sənədə əsasə) 

qeyd olunsun.

Prosafe Kapsul № 1, içərisində kapsul 
№ 30

Calamus(Acorus calamus) root dry extract-200 mg, 
Celery(Apium graveolens) seed dry  extract-200 mg, Saw 

palmetto(Serenoa repens) fruit dry extract- 300 mg

Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide, 
Bovine gelatine APHARMA Sağlık Ürünleri A.Ş. Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

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

 məhsul prostat vəzinin 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.

Prosilin Kapsul 2x10

Inulin - 100 mg, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus 

paracasei, Lactobacillus rhamnosus - total amount of live 
cells not less than 2.5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

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

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

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
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Prossimol Gold Kapsul 2x15
Pancreatin - 300 mg  (Lipase 10000 PH.EUR.U., Amylase 

8000 PH.EUR.U., Protease 666 PH.EUR.U.), Simeticone - 50 
mg

Natural Gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prossimol Gold (kapsul, 

№30) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Prosto-Tep-S Kapsul 3x10

Saw palmetto fruit dry extract - 100 mg, Pygeum africanum 
bark dry extract - 50 mg, Urtica dioica root dry extract - 40 

mg, Hydroxycitric acid - 50 mg, Vitamin E - 18 mg, Zinc 
sulphate - 10 mg, Sodium selenite - 55 mcg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Gida Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosto-Tep-S (kapsul № 30) 

adlı məhsul kişi reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Pulmolife Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 200 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 10 mg, 
Grindelia robusta herb liquid extract - 125 mg, Thymus 

vulgaris herb liquid extract - 83 mg, Hedera helix leaf liquid 
extract - 21 mg, Drosera rotundifolia herb liquid dry extract - 

42 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 30.08.2022 Müsbət

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

adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq  və tənəffüs 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: "İstifadə qaydası və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Pure Whey Isolate 95 Chocolate 
Flavour toz 1800 q

Whey protein isolate (from milk) – 34.13 g, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) – 4.2 mg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl 
acetate) – 0.63 mg, Niacin (as nicotinamide) -  0.8 mg, 

Biotin (as D-biotin) - 2.6 mcg, Vitamin A (retinyl acetate) – 
42 mcg, Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate) – 0.3 

mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 0.07 mg, 
Vitamin D (as cholecalciferol) - 0.26 mcg, Folic acid  (as 

pteroylmonoglutamic acid) – 11 mcg  Vitamin B1 (as thiamin 

Flavourings, Citric acid, Malic acid, Sodium carboxy 
methyl cellulose, Gum arabic, Xanthan gum, Soy 

lecithin, E 150c, Acesulfame K, Sucralose, Salt
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 16.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pure Whey Isolate 95 

Chocolate Flavour (paket, toz 1800 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.

Qibomed Şərbət 120 ml

Cynara Scolymus Leaf Dry Extract - 200 mg, Silybum 
marianum Liquid Extract - 150 mg, Helichrysum Arenarium 

Flower Dry Extract - 50 mg, Vitamin E - 7.5 mg, Alpha Lipoic 
Acid - 30 mg

Polysorbate 80, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sodium hydroxide, Sodium Saccharin, 

Xantham gum, Glycerine, Deionized Water

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

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

adlı  məhsul qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Qoldomed Kapsul 3x10
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 OOOPTF Farmakom Ukrayna 01.09.2022 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.

Qrippsan toz 1 Dry garlic extract- 150(144,0) mg; Vitamin C(L-Ascorbic 
acid)- 87,0(80,0)mg; Zinc citrate-35,0 mg( Zinc- 10,0 mg).

Malic acid, Maltodextrin,Sorbitol, Black tea  
extract, Beetroot juice powder concentrate, Silicon 

dioxide, Steviol glycosides, Sucralose, 
Flavors(Flavourings), Raspberry juice powder 

Polski Lek Sp. z o.o. Polşa 16.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən QRİPPSAN(toz,saşe,5 g № 
14)  ) adlı  məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

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

Radibest məhlul 100 ml

Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Plum 
(Prunus domestica) fruit extract - 200 mg, Rhubarb (Rheum 

palmatum) root extract - 20 mg, Sandy Everlasting  
(Helichrysum arenarium (L.) flower extract - 80 mg

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

Xanthan gum 

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 23.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Radibest (məhlul 100 ml) 

adlı məhsul həzm prossesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: buraxılış forması rəyə uyğun tərtib olunsun.

Real Mass Chocolate Milkshake toz 5.44 kq

Maltodextrin - 148030 mg, Highly Branched Cyclic Dextrin 
(as in Glycofuse™) – 25000 mg,  Whey protein concentrate 

– 65450 mg, Whey protein hydrolysate – 580 mg, Whey 
protein isolate – 580 mg, Micellar casein – 625 mg, Milk 

protein isolate – 625 mg, Non creamer blend (Sunflower oil 
and/or Soybean oil, Corn syrup solids, Sodium caseinate, 
Mono&Diglycerides, Sodium citrate, Silicon dioxide, Soy 
lecithin) - 8000 mg, Fructose – 8000 mg, Amino acid 
complex (L-glycine, Creatine Monohydrate, BCAA (L-

soleucine, L-leucine, L-valine)) – 2500 mg, Natural and 
Artificial chocolate milk shake cream flavor – 4000 mg, 

ayrıca göstərilməmişdir Gaspari Nutrition ABŞ 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Mass Chocolate 
Milkshake (toz, plastik konteyner 5.44 kq) adlı məhsul 

idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Rectus daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

GABA (Gamma amino butyric acid) - 200 mg, Glutamic acid - 
50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, L-carnitine - 25 

mg, L-arginine - 25 mg, Glycine - 25 mg, Magnesium 
sulphate (elemental Magnesium - 50.49 mg) - 250 mg, 

Choline bitartrate - 10 mg, Vitamin B1 (as Thaimine 
mononitrate) - 1.1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.4 mg, 

Vitamin B3 (Niacinamide) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 mcg, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

Deionized water, Sugar, Banana aroma, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

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

məhlul 200 ml) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin 

Referans Plus Tablet 3 x 10

Serenoa repens fruit extract - 300 mg, Lycopene - 500 mcg, 
Urtica dioica root dry extract - 62.5 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf dry extract - 12.5 mg, Cucurbita pepo L. seed dry 

extract - 300 mg, Zinc sulphate - 10.3 mg, Epilobium 
parviflorum herb extract - 5 mg

Maltodextrin, Cornstarch, PVP K30, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Referans Plus (tablet № 30) 

adlı məhsul kişi reproduktiv orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Releva fast Tablet 2x10

Senna (Cassia Senna L) dry hydroalcoholic extract 
(maltodextin derived from corn max 30%) with 20% 

hydroxyantracene glycosides calculated as senosides B - 100 
mg, Aloe (Aloe Vera L) dried aqueous extract (maltodextrin 
derived from corn max 30%) with 10% hydroxyanthracene 
derivates calculated as barbaloin - 30 mg Magnesium citrate 

tribasic anhydrous - 20 mg

Isomalt (Galen IQ 721), Co-processed maize 
starch, Orange flavor, Magnesium stearate, 

Sodium saccharin
Polisano Pharmaceuticals S.A., Rumıniya 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Releva fast  (tablet №20) 

adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Renicon Şərbət 300 ml

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits juice concentrate 
powder (Content about 14 mg of proanthocyanidins) - 500 
mg, Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract 
(1:9) - 500 mg, Betulae (Betula pendula folium) dry extract 
(3:1) - 280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf liquid extract 
(1:1) - 170 mg, Extractum Orthosiphon stamineus leaf dry 
extract (8:1) - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf liquid 
extract (1:1) - 170 mg, Cynodon dactylon herbs powder 

decoct - 170 mg, Melissa officinalis leaf liquid extract (1:1) - 
170 mg

Glucose, Sucralose, Glycerol, Guar gum, Citric acid 
monohydrate, Sodium citrate, Polysorbate-80, 

Strawberry flavor, Purified water

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RENİCON (şərbət, 300 ml) 
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 dərman vasitəsi deyil.

Restoksin Şərbət 10 ml

Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, L-carnitine - 250 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin 

B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, GABA (Gamma aminobutyric 
acid) - 100 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 01.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restoksin (şərbət 10 ml x 

10) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Restomel Forte Kapsul 3x10

Melatonin - 1 mg, Magnesium citrate (eq to 9.69 mg 
elemental Magnesium) - 60 mg, Pyridoxine HCL (eq to 3.8 
mg Vitamin B6) - 4.65 mg, Inositol (Vitamin B8) - 45.9 mg, 

Passiflora incarnata herb extract - 70.5 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 70.5 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Dicalcium 
phosphate DC, Gelatin

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə 
əsasən Restomel Forte  (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Riacor Tablet 1 Salix alba bark extract - 200 mg, Magnesium hydroxide - 
200 mg Amaranth seeds powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riacor (tablet № 90) adlı 
məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Rimason Tablet 2x15

Melatonin - 1 mg, Passiflora incarnata flower extract - 85.15 
mg, L-tryptophan - 150 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 35.05 

mg, Melissa officinalis leaf extract - 60.56 mg
Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 

Silicon dioxide, Magnesium stearate
AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Rinakol məhlul 10 ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 5x1010 viable cells Sunflower oil, Silicon dioxide İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 16.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinakol (mэhlul 10 ml) adlı 

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

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



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

Rinalipon Kapsul 3x10 Alpha lipoic acid - 300 mg, Glutathione - 125 mg, 
Ademethionine - 125 mg Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 12.09.2022 Müsbət

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

məhsul maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə ekspertizanın 
nəticəsində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Rinaxrom Kapsul 3x10
Alpha lipoic acid - 300 mg, Chromium (as Chromium 

picolinate) - 200 mcg, Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) 
bark powder - 150 mg

Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 12.09.2022 Müsbət

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

məhsul maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "təsiredici maddələr" 

bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Rinocross Burun spreyi 20 ml DMG Italia SRL İtaliya 20.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Rinocross burun üçün sprey, 20 
ml-lik plastik flakon №1, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

müxtəlif burunun selikli qişasını nəmləndirmək üçün istifadə 
olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Rinoflu Kids Şərbət 150 ml

Althea officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris 
herb extract - 50 mg, Tilia cordata dried flowers powder – 

50 mg, Malva sylvestris dried flowers powder – 50 mg, Beta 
glucan- 10 mg, Vitamin C  (as Ascorbic acid)– 15 mg, 

Selenium (as Sodium selenite) – 9.6 mcg

Sucralose, Glycerol, Citric acid, Xanthan gum, 
Deionized water

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

Şirketi
Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinoflu Kids (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul  yuxarı tənəffüs sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Qeyd: 1.İstifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin
2. İstifadə üzrə təlimatın "xüsusiyyətlər" bəndində göstərilmiş 

farmakoloji təsirlər aradan qaldırılsın.

Ritmo-son premium Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml
Matricariae recutitae florum extractum siccum- 3,2 mg; 

Melissae officinalis folii extractum siccum- 2,0 mg; Melatonin-
1 mg

Fructosum,Glycerolum,Saporem,Acidum citricum, 
Kalii sorbas, Aqua purificati Verteks MMC Ukrayna 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmo-Son Premium (daxilə 
qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı  məhsul yuxunu yaxşılaşdırmaq 

məqsədi ilə  qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Salukeya Soya Isoflavones Kapsul 1

Evening primrose oil 10% GLA - 500 mg (50 mg GLA), Soya 
(Glycine max L.)(40% İsoflavones) - 87.5 mg (35 mg 

isoflavones), Natural Vitamin E (D-alpha tocopherol acetate) 
67 % - 2.5 mg

Gelatin, Glycerin, Glycerol monostearate, Brown 
iron oxide HC CLOVER İspaniya 07.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salukeya Soya Isoflavones 
(kapsul, № 50)(Seriya:U0467, istehsal tarixi:01.03.2022, son 
istifadə tarixi:01.03.2025) adlı məhsul qadınlarda hormonal 

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

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Salz 5% oftalmoloji damcı 0.5 ml Sodium chloride – 5%
inyeksiya üçün su 

Penta Arzneimittel S.A. Almaniya 08.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Salz 5% göz damcısı, məhlul, 
0,5 ml-lik plastik flakon №10,  karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul gözdə quruluq, qızartı olduqda və gözün gündəlik 
gigiyenası üçün istifadə olunur, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Samerin Tablet 3x8

S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-
Toluensulfonate(SAMe),of which SAMe ion 200 mg - 400 

mg, Silybum marianum Gaert., fruit dry extract (80% 
Silymarin),of which Sylimarin 140 mg  - 175 mg , Inositol - 

100 mg

Microcrystalline cellulose( cellulose gel), Mannitol, 
Fatty acids, Magnesium oxide, Hydroxypropyl 

cellulose, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty 
acids, Talc, Ethyl cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 

Iron oxide, Glycerol, Carnauba wax, E 133

Truffini&Regge Farmaceutici 
S.R.L İtaliya 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN (tablet № 24) 
(Seriya nömrəsi: 0122A , istehsal tarixi: 01.02.2022, son 

istifadə tarixi: 01.02.2024) adlı məhsul  qara ciyərin 
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.

Santragrip toz 1

Echinacea purpurea herb dry extract - 100 mg, Salix fragilis 
bark dry extract - 100 mg, Menthol - 20 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 180 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrocloride) - 0.36 mg

Maltodextrin, Lemon flavour, Silicon dioxide, 
Sucralose

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santragrip (toz, saşedə 

№12) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Schizandra Advanced / Şizandra 
Edvans Tablet 1

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha 
tocopheryl acetate (50%) - 44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium 

yeast (1000 mcg/g) - 17.85 mg(Selnium 17,5 mcq), Beta 
carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 
mg; Vit E -0,03 mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 

mg(vitamin B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially pregelatinized , 
Silicon dioxide sipernat 50S, Glycerine USP (99%), 

Calcium sulfate dehydrate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic acid fine 
powder, Magnesium stearate FCC, Schisandra 

powdered extract 4:1 İP, Microcrystalline cellulose 
101(K,H)

Manhattan Drug Company, Inc. ABŞ 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced / Şizandra Edvans 
(tablet, № 60) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 3621685B15, 
istehsal tarixi: 30.08.2021, son istifadə tarixi: 30.08.2023) 

çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginlişdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Secrezim Şərbət 200 ml

Mix of enzymes: (Bromelain – 25 mg, Papain – 20 mg, 
Protease – 5 mg, Amylase – 10 mg) - 60 mg, Matricaria 

chamomilla flower dry extract - 100 mg, Foeniculum vulgare 
fruit dry extract - 85 mg

fructose, water, potassium sorbate, flavouring, 
citric acid, sugar syrop Fito Lab MMC Azərbaycan 27.09.2022 Müsbət

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

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

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

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

Sectalon Gel-B Cross inyeksiya üçün gel 3 ml Semikal Teknoloji San. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sectalon Gel-B Cross 
oynaqdaxili inyeksiya üçün gel 2.5% 3 ml əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, №1, karton qutu qablaşmada” adlı 
məhsul Diz artrozunda ağrıların müalicəsi üçün istifadə olunur, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Əli-zadə Telli

Sedablis Kapsul 2x15 Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis 
leaf extract - 100 mg Natural gelatin, Corn starch Delta Labs MMC Azərbaycan 06.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sedacrest Kapsul 2x15

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Crataegus 
laevigata leaf extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 100 mg, Hypericum perforatum herb extract - 100 
mg, Magnesium lactate - 200 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg

Natural gelatin, Cornstarch Delta Labs MMC Azərbaycan 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə 
əsasən Sedacrest (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin 

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

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

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Seltik Kapsul 2x15

DL-Alpha Tocopherol Acetate (equiv to 100 IU Vitamin E) - 
100 mg, Zinc Sulfate Monohydrate (equiv to 12 mg 

elemental Zinc) - 32,97 mg, Retinyl Acetate (equiv to 1 
mg/3300 IU Vitamin A) - 3,33 mg, Sodium Selenite (equiv to 

55 mcg elemental Selenium) - 0,121 mg

Sunflower Oil, Gelatine, Deionized Water, Glycerin, 
Beeswax, Iron Oxide

AD Medline Sağlık Ürünləri 
San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

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

məhsul E və A 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.

Semical Dermal Filler Fine inyeksiya üçün gel 1 ml Semikal Teknoloji San. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Semical Dermal Filler Fine 
inyeksiya üçün gel 1 ml əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, №1, 
karton qutu qablaşmada” adlı məhsul üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.


Əli-zadə Telli

Semical Dermal Filler Meso inyeksiya üçün gel 3 ml Semikal Teknoloji San. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Semical Dermal Filler Meso inyeksiya üçün gel 3 ml əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, №1, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunur, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.


Əli-zadə Telli

Semical Dermal Filler Plus inyeksiya üçün gel 1 ml Semikal Teknoloji San. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Semical Dermal Filler Plus 
inyeksiya üçün gel 1 ml əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, №1, 
karton qutu qablaşmada” adlı məhsul üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Semical Dermal Filler Ultra inyeksiya üçün gel 1 ml Semikal Teknoloji San. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Semical Dermal Filler Ultra 
inyeksiya üçün gel 1 ml əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, №1, 
karton qutu qablaşmada” adlı məhsul üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.


Əli-zadə Telli



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

SeraMel Şərbət 120 ml Alisa İlaç Gida Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

 “Azerbaijan Medical Group MMC” şirkəti tərəfindən göndərilən 
17.08.2022-ci il tarixli MG-008/22 nömrəli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Alisa İlaç Gida Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan SeraMel (Şərbət 120 ml) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH: 9.404 ( 5.0 - 9.0 ) (0.02714674* ) -- UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Seraton Şərbət 350 q Carob molases - 350 g Yoxdur Aktif Pharma İlaç Medikal San. 
Tic. A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seraton(şərbət, 350 q) adlı  
məhsul  immun sisteminin fəaliiyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Seriton Forte Şərbət 300 ml

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits juice concentrate 
powder (Content about 14 mg of proanthocyanidins) - 500 
mg, Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract 
(1:9) - 500 mg, Betulae (Betula pendula) folium dry extract 
(3:1) - 280 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf liquid extract 
(1:1) - 170 mg, Extractium ortosiphon stamineus leaf dry 
extract (8:1) - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaf liquid 
extract (1:1) - 170 mg, Cynodon dactylon herb powder 

extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf liquid extract (1:1) - 
170 mg

Glucose, Sucralose, Glycerol, Guar gum, Citric acid 
monohydrate, Sodium citrate, Polysorbate-80, 

Strawberry flavor, Purified water

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seriton Forte (şərbət, 300 

ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Siberian Super Natural Sport 
Glucosamine and Chondroitin Tablet 1 Glucosamine hydrochloride (Glucosamine - 667.2 mg) - 800 

mg, Chondroitin sulfate (Chondroitin - 182 mg) - 200 mg
Microcrystalline cellulose, Lactose, Magnesium 

stearate, Nutraficient™ tablet containing
Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 16.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Sport 

Glucosamine and Chondroitin (tablet, №120) (Seriya:33, 
istehsal tarixi:17.06.2022, son istifadə tarixi:17.06.2024) 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. 

Silentlife Şərbət 150 ml

Passiflora incarnata herb dry extract - 70 mg, Magnesium 
(as Magnesium citrate - 136.98 mg) - 20 mg, Melissa 

officinalis leaf dry extract - 42 mg, Chamomilla recutita 
flower dry extract - 42 mg, Eschscholzia californica herb dry 
extract - 27 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

1 mg

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 31.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silentlife (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Silverol Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50 000 IU (1250 mcg), 

Vitamin E (as D-alpha tocopheryl acetate) - 2 mcg Olive oil, Rosa canina fruit extract Farmakom PTF MMC Ukrayna 06.09.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Sinikal D3 Kapsul 3x10 Calcium Lactate - 1300mg, Cholecalciferol - 400 İU, 
Magnesium Hydroxide - 150mg, Menaquinone - 70mcg Cornstarch, Natural Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sinikal D3 (Kapsul, N30) adlı 

məhsul K və D vitaminlərinin, kalsium mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Sinimaq B6 Kapsul 3x10
Magnesium oxide-300 mg, Glycine-120 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride)-6 mg, Melissa officinalis leaf dry 

extract - 100 mg,
Corn starch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 14.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sinimaq B6 (Kapsul N30) 
adlı məhsul  MSS-in fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
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Sitikals Şərbət 10 ml

Gamma amino butyric acid - 150 mg, Cytidin 5 -
monosphosphate - 150 mg, Uridine 5-monosphosphate - 

150 mg, Citicoline - 800 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B1 
(as Thiamine hydrochloride - 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg.

Deonized Water , Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Raspberry  Flavor, Xanthan 

Gum, Sucralose. 

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sitikals (şərbətl, 10 ml № 
10) adlı  məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil,gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Sodasid® Antacid məhlul 250 ml Sodium alginate -100mg, Sodium bicarbonate - 213mg, 
Calcium carbonate - 325mg

Deionized Water - 9332mg, Sodium Sachharin - 
10mg, Propyl hydroxybenzoate - 10mg, Mentha 

Aroma - 10mg
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Sodasid® Antacid (məhlul, 250ml) adlı 

məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün istifadəsi 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. 

Sonarex Kapsul 1

Magnesium lactate - 250 mg, Passiflora incarnate herb dry 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 75 mg, 

Valeriana officinalis root dry extract - 50 mg, Humulus 
lupulus flower dry extract - 50 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine HCL) - 3 mg, Iodine (as Potassium İodide) - 0.03 
mg

Natural gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 12.09.2022 Müsbət

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

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

Sonefro-T Tablet 6x10

Lespedesa capitata herb dry extract - 100 mg; Zea mays silk 
dry extract - 200 mg; Vaccinium oxycoccus  fruit dry extract - 

 200 mg;   İllicium verum seed dry extract - 0,1 mg; 
Magnesium citrate - 30 mg; Echinacea purpurea herb dry 
extract - 100 mg; Ortosiphon stamineus leaf dry extract- 

200 mg.

Maltodextrin, Silicon dioxide, PVP K30, Magnesium 
citrate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 12.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonefro-T (tablet, №60) adlı 

məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin

Soyamastin Kapsul 6x10
Vitex agnus castus L.fruit powder - 200 mg, Soybean 

isoflavones - 100 mg, Passiflora incarnata herb dry extract - 
70 mg

Cornstarch, Natural gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul qadınların sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Stark Şərbət 200 ml

Royal jelly-17 mg, Calcium carbonate-26 mg, Vitamin C (as 
L-ascorbic acid)-45 mg, Iron (as Iron sulphate 6.97 mg)-2.3 

mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)-400 IU, Magnesium (as 
Magnesium citrate 383.56 mg)-56 mg, Vitamin E (as DL-

alpha tocopherol acetate)-6 mg, Zinc (as Zinc sulphate 6.1 
mg)-2.2 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)-0.7 

mg, Vitamin B2 (as Riboflavin)-1 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride)-1 4 mg  Vitamin B3 (Niacinamide)-

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stark (şərbət 200 ml) adlı 
məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

Stekavit Kapsul 4x15 Citicoline – 500 mg GABA – 150 mg Corn starch, Gelatin Delta Labs MMC Azərbaycan 09.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stekavit (kapsul №60) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Strepsilor limon dadlı sorma tablet 2 x 12

Honey - 216.96 mg, Echinacea sp. leaves oil - 28.80 mg, 
Lemon flavor - 23.68 mg, Echinacea sp. leaves extract - 

17.28 mg, Propolis extract - 9.6 mg, Menthol flavor - 5.12 
mg, Orange flavor - 3.84 mg, Citrus lemon fruit oil - 3.20 mg

Sugar, Gum arabic, Maltose, Citric acid, Curcumin 
Pharma Standart İlaç Medikal 

Koz.Gıda.San.Tic. Limited 
Şirketi

Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepsilor limon dadlı (sorma 

tablet, № 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs  orqanlarının 
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. 

Strepsilor nanə dadlı sorma tablet 2x12

Eucalyptus sp. leaves extract - 43.52 mg, Menthol flavor - 
31.36 mg, Eucalyptus sp. leaves oil - 24.96 mg, Natural mint 

flavor - 14.72 mg, Salvia officinalis leaves oil - 2.56 mg, 
Mentha longifolia herb oil - 2.56 mg

Sugar, Gum arabic, Maltose, Citric acid, Brıllıant 
blue 

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

Şirketi
Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Strepsilor nanə dadlı (sorma 

tablet, № 24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının 
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. 

Substant Tablet 1 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitine sulfate - 400 
mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol, Talc

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 15.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Substant (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 dərman vasitəsi deyil.



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

Sun Life D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000İU Olive Oil to 15ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 07.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Sun Life D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 
15ml) adlı məhsul D3 –vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
istifadəsi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.


Qeyd: Məhsulun istifadə üzrə təlimatında "Əks göstərişlər" 
bəndi rəyə uyğun olaraq dəyişdirilsin.

Supintro inyeksiya üçün gel 2 ml Natrium Hialuronat - 40 mq/2ml, L- Prolin – 30 mq / 2 ml, 
Qlisin – 40 mq / 2 ml, N-Asetilqlükozamin – 60 mq / 2 ml

ERC Biyoteknoloji San. ve Dış 
Tic. A.Ş. Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Supintro  inyeksiya üçün gel 2 
ml əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, №1, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul Osteoartrit kimi oynaq xəstəliklərinin 
simptomlarının müalicəsində istifadə olunur,  tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli 

Supramen Kapsul 12x10

L-carnitine (as L-carnitine tartarate) – 125 mg , N-acetyl L-
carnitine (as acetyl L-carnitine HCl) – 62.5 mg, Vitamin E (as 
DL alpha-tocopheryl acetate) – 25 mg, Coenzyme Q10 – 25 
mg, Selenium (as Sodium selenite) –  22.5 mcg, Zinc (as 

Zinc citrate dihydrate) – 3.75 mg, Copper (as Copper 
gluconate) – 0.5 mg, L-glutathione – 12.5 mg, Lycopene 

(tomato fruit extract standardized to 6% lycopene) – 1 mg, 
Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) – 50 mcg, 

Extrafolate (50% of the calcium L-methylfolate active form) 
– 50 mcg, L-arginine (L-arginine base) – 50 mg, Vitamin D 

(Cholecalciferol  100 000 IU/g)  500 IU  Inositol (Myo

Magnesium salts of fatty acids, Microcrystalline 
cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose Establo Pharma Sp.Z.o.o Polşa 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supramen (kapsul, 

N120)(Seriya:S00206, istehsal tarixi:01.06.2022, son istifadə 
tarixi:01.06.2024) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil 

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

Systane Hydration Preservative-Free oftalmoloji lubrikant damcı 10 ml Alcon Laboratories, Inc, ABŞ 05.10.2022 Müsbət
“Systane Hydration Preservative-Free” adlı vasitə tərkibinə və 

istifadə göstərişlıərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Systane Ultra Preservative-Free oftalmoloji lubrikant damcı 10 ml Alcon Laboratories, Inc, ABŞ 05.09.2022 Müsbət

Systane Ultra Preservative-Free” adlı vasitə “Systane 
Hydration Preservative-Free” adlı vasitə tərkibinə və istifadə 

göstərişlıərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.


Əli-zadə Telli

Tears Naturale II Med oftalmoloji lubrikant damcı 15 ml Alcon Laboratories, Inc, ABŞ 01.09.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Tears Naturale II Med” adlı 
vasitə öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən və eyni 

zamanda beynəlxalq qeydiyyatına görə dərman vasitəsidir 
(OTC). Bundan əlavə təqdim edilən sənədlərdə uyğunsuzluq 
qeyd edilmişdir ( qablaşma eskizi nümunə ilə uyğunsuzdur). 

Əli-zadə Telli

Tempus Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 20 ml Vitamin D3 - 2500 mcg (Cholecalciferol (100.000 IU)) 

Macrogol Glyceryl Ricinoleate, Sucrolose, Benzyl 
Alcohol, Sodium Hydrogen Phosphate 

Dodecahydrate, Citric Acid Monohydrate, Banana 
Flavour, Tartrazine food coloring, Potassium 

Sorbate, Purified water

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 08.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tempus Vitamin D3 (Daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 

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

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

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

Temzo plastr plastr 1 Wuhan Huawei Tec. Co.LTD. Çin Xalq Respublikası 09.09.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Temzo plastr” adlı məhsul 
sızanaqəleyhinə vasitə kimi istifadə olunur, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Əli-zadə Telli

Tenat Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 
water

Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tenat (daxilə qəbul üçün 
məhlul - damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 

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

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

Tenderix Tablet 1 Boswellia serrata resin extract - 20 mg, Chondroitine 
sulphate - 380 mg, Glucosamine hydrochloride - 500 mg Magnesium stearate, Sorbitol Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tenderix (tablet № 30) 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.

Tokofer Kapsul 1 Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl acetate) - 150 mg (326 
IU)

Sunflower oil, Beef gelatine capsule (Beef gelatine, 
Glycerine-E 422, Aqua)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 02.09.2022 Müsbət

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

məhsul E 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.     

Tonikart Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg
Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Glycerine, Sucralose, Orange flavour, 
Beta carotene

Aktif Pharma İlaç Medikal San. 
Tic. A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 23.08.2022 Müsbət

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

məhlul, 10 ml №10) adlı məhsul metabolik proseslərin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Trianorm® Kapsul 2x15

L-Tyrosine - 200 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl 
acetate) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 100 mcg 
, Iodine (as Potassium iodate) - 100 mcg, Vitamin D3 (as 

Cholecalciferol 2.5mcg) - 100İU

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Smart Pharma Sağlık Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trianorm® (kapsul №30) 
adlı məhsul L-tirozin, vitamin və mikroelementlərlə zəngin, 
qalxanabənzər vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Tusivit Şərbət 150 ml

L-carnitine HCl - 150 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 25 mg, 
Vitamin B3 (Niacinamide) - 7 mg, Vitamin E (as D-alpha 

tocopheryl acetate) - 5 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 
 0.45 mg, Magnesium gluconate - 2 mg, Vitamin B5 (as D-
Calcium pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1 mg, Zinc gluconate- 3 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin hydrochloride) - 0.75 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 

0 5 mg  Vitamin B9 (Folic acid) - 0 15 mg  Vitamin D3 

Deionized water, Glycerin, Sorbitol, Xanthan gum, 
Citric acid, Sodium benzoate, Strawberry flavour, 

Potassium sorbate 

Universe Pharma İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.09.2022 Müsbət

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

Udin10 Kapsul 1 Dry wood  powder of  Aquilaria agallocha - 150 mg Corn starch, capsula shell:gelatin,glycerine,water Herba Flora MMC Azərbaycan 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Udin10 (kapsul,№ 100) adlı 

məhsul orqanizmdə gedən mühüm metabolik prosesləri 
gücləndirmək məqsədi ilə qidanı bioloji fəal məddələrlə 

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

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

Ufron Şərbət 150 ml

Aloe vera (Aloe barbadensis) leaf dry extract - 100 mg, 
Horsetail (Equisetum arvense) herb dry extract - 200 mg, 
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract - 200 mg, 

Apple (Pyrus malus L.) fruit extract - 300 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Glycerin, Apple flavor, Xanthan gum, 

Sucralose

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 19.08.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Urasfat Kapsul 1

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 200 mg, 
Phaseolus vulgaris seed dry extract - 60 mg, Petroselinum 

crispum root dry extract - 50 mg, Trisodium citrate - 30 mg, 
Potassium citrate - 30 mg, Chamomilla recutita flower dry 

extract - 20 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves dry extract - 
30 mg

Maltodextrin, Starch, Bovine gelatin Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.09.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat orqanlarının 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.

UraTex toz 1
D-mannose - 500 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf dry 

extract -200 mg, Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 250 
mg

Maltodextrin, Citric acid, Sodium bicarbonate, 
Orange flavour

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Qeyd:  İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən artıq 
istifadə olunmaması haqqında tövsiyə xarakterli məlumat 

təqdim olunsun. Belə ki, əks hallarda məhsulun tərkibində olan 
"Arctostaphylos uva-ursi" adlı bitki ADA (EMEA)-nın 

məlumatına əsasən böyrəklərdə qıcığlanmaya səbəb ola bilər.

Urill  Sashet toz 10 Cranberry fruit dry extract- 250 mg.
Dextrose anhydrous, Citric acid anhydrous, Dry 

orange flavor, Sodium saccharin, Orange 
color,Neutame

Focus & Rulz Healthcare 
(PVT.) LTD Pakistan 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urill Sashet (toz, saşe № 10 

) adlı  məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Qeyd:1)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimat təqdim 
olunmamışdır;

         2) Saxlama şəraitində temperatur rejimi  rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin.

Uro Lab Şərbət 30 ml 

Lespedeza capitata herb dry extract - 200 mg; Cynodon 
dactylon rhizoma decoction powder - 170 mg; Equisetum 

arvense herb dry extract - 100 mg; Vaccinium macrocarpon 
fruit dry extract - 100 mg; Zea mays silk dry extract - 100 
mg; Polygonum aviculare herb dry extract - 100 mg;Rubia 

tinctorum root dry extract - 100 mg; Betula pendula leaf dry 
extract - 80 mg; Rosa canina fruit dry dry extract - 60 mg; 

Pimpinella saxifraga herb dry extract - 50 mg; Mentha 
piperita leaf essential oil - 6 mg;Potassium citrate - 5 mg; 

Sodium citrate - 5 mg

Sugar syrop, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Orance juice concentrated, Citric acid, Purified 

water
Fito Lab MMC Azərbaycan 22.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uro Lab (şərbət, №10x30 

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.



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

Utionin U Kapsul 2x15 Vitamin U (S-methylmethionine) - 200 mg Gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

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

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

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



VeNatura Kids Mikroinkapsulyasiya 
Olunmuş Dəmir və C Vitamini 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 (E 404) - 4.8875 mg (Iron - 8.5 mg)) - 

21.25 mg

Deionized water, Glycerol (E 422), 
Hydroxypropylmethyl cellulose (E 464), Sodium 

citrates (E 331), Stevia (rebaudiana) leaf 
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 28.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Kids 

Mikroinkapsulyasiya Olunmuş Dəmir və C Vitamini (Daxilə 
qəbul üçün məhlul, 20 ml) adlı məhsul Dəmir və C vitamininin 

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

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

Ventosa toz 1 Saccharomyces boulardii  – 7.5 mlrd CFU, Inulin – 500 mg, 
Glucomannan – 80 mg Maltodextrin, Sucrose, Flavour, Silicon Dioxide FMC S.r.l İtaliya 13.09.2022 Müsbət

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

adlı məhsul həzm sisteminin sağlamlığı və maddələr 
mübadiləsi üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd: Məhsulun istifadə üzrə təlimatında "İstifadə qaydaları 
və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq dəyişdirilsin.

Vertex plus Tablet 1 Glucosamine Sulphate – 500 mg, Chondroitin Sulphate – 400 
mg, MSM (Methylsulfonylmethane) – 375 mg

Microcrystalli8ne cellulose, Magnesium stearate, 
Sodium croscarmellose, Crospovidone, Talc, Zein, 
Calcium carboxymethylcellulose, Iron oxide red 

(E172)

Koç İlaç Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vertex plus (tablet № 30) 

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.
Qeyd:"İstifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndləri rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Vevita Kapsul 2x15

Omega 3 powder - 300 mg, Folic acid - 300 mcg, Vitamin B1 
(Thiamine) - 1.1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.4 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalmin) - 9 mcg, Vitamin E (as DL-alpha 

tocopheryl acetate) - 40 mg, Vitamin  C (Ascorbic acid) - 100 
mg, Biotin - 75 mcg, Lutein - 10 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 81 mcg  Zinc (as Zinc oxide) - 15 mg  Potassium 

Corn starch, Gelatin Delta Labs MMC Azərbaycan 01.09.2022 Müsbət

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

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

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

dərman vasitəsi deyil

Viacena Kapsul 3x10
Cytidine-5-monophosphate disodium salt – 100 mg, Uridine-

5-monophosphate disodium salt – 100 mg, B 12 ( 
Cyanocobalamin ) - 2.5 mcg

Natural gelatin, Corn Starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 20.09.2022 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Virdolex Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-Leucine - 1.88 mg, L-Lysine HCl - 1.85 mg, L-Arginine HCl 
(equiv to 0,75 mg Arginine) - 0.91 mg, L-Methionine - 0.66 
mg,  L-Phenylalanine - 0.56 mg, L-Glutamic Acid - 0.49 mg, 

L-Glutamine - 0.55 mg, L-Threonine - 0.63 mg, L-
Tryptophan - 0.57 mg, L-Valine - 0.65 mg, L-Isoleucine - 
0.59 mg, L-Alanine - 0.62 mg, L-Histidine - 0.52 mg, L-
Serine - 0.54 mg, L-Prolin - 0.52 mg, Sodium Ascorbate 
(equiv to 60 5 mg Vitamin C) - 68 05 mg  Thiamine HCl 

Sugar, Sucralose, Orange Flavor, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Deionized Water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Virdolex (Daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı 30 ml) adlı məhsul vitamin və amin turşuların 

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

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

Vita Balance Tablet 3x10

Vitamin C - 60 mg, Vitamin E acetate std. 50% (of which 
Vitamin E - 10 mg) - 20 mg , Vitamin B3 - 18 mg, Vitamin 

B5 - 6 mg, Vitamin A acetate 500000 IU/g (of which Vitamin 
A - 800 mcg) - 5,33 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin D - 5 

mcg, Vitamin B2 - 1,6 mg, Vitamin B1 - 1,4 mg, Vitamin K1 - 
20 mcg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 150 mcg, Vitamin B12 

- 1 mcg, Ferrous fumarate (of which Iron - 14 mg) - 42,5 
mg, Chromium chloride std. 1% (of which Chromium - 100 
mcg) - 30 mg, Zinc oxide (of which Zinc - 12,5 mg) - 15,5 
mg, Manganese sulphate (of which Manganese - 1,1 mg) - 
3,1 mg , Sodium selenite (of which Selenium - 23 mcg) - 50 
mcg, Dibasic calcium phosphate (of which Calcium - 200 mg, 

of which Phosphorus - 143 mg ) - 622 mg, Magnesium 
hydroxide (of which Magnesium - 120 mg) - 324 mg, Cupric 

Microcrystalline cellulose E460, Hydroxypropyl 
cellulose E463, Silica E551, Vegetable magnesium 

stearate E572, Cross-linked sodium carboxy 
methylcellulose E468

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita Balance (tablet, № 30) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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



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

Vita Shams Şərbət 200 ml Verteks MMC Ukrayna 23.09.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

 “Bazis Farma MMC” şirkəti tərəfindən göndərilən 28.07.2022-
ci il tarixli 006 VŞ nömrəli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 
Ukrayna “Verteks MMC” şirkətinin istehsalı olan Vita Shams  
(Şərbət 200 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH: 3.344 (4.0 -- 7.0 ) (0.02714674*) – NS-ə əsasən UYĞUN 
DEYİLDİR

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Vitaferak Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 23.09.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

 “STERLIST PHARMA MMC” şirkəti tərəfindən göndərilən 
08.08.2022-ci il tarixli 0304/22 nömrəli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyə “Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 
şirkətinin istehsalı olan Vitaferak (Daxilə qəbul üçün məhlul 

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

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH: 5.45  (3.627 -- 4.433) Uyğun deyil (0.02714674* )
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Vitanor Junior Şərbət 150 ml

Omega 3 fatty acids - 300 mg, EPA - 200 mg, DHA - 50 mg, 
L-ascorbic acid - 35 mg, Alpha tocopherol acetate - 20 mg, 

Zinc citrate - 5 mg, Ferrous gluconate - 3 mg, Lutein - 3 mg, 
Thiamin hydrochloride - 1 mg, Riboflavin - 1 mg, 

Cyanocobalamin - 4 mcg, Retinol acetate - 1000 IU, 
Cholecalciferol - 400 IU

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

Sodium benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 02.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitanor Junior (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının və bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitanorma tonus Kapsul 1

Mussel shell powder (Calcium - 70 mg) - 200 mg, Fucus 
vesiculosis thallus (Iodine - 10 mcg) - 100 mg, 

Eleutherococcus senticosus root extract (Eleutherosides - 
0.3 mg) - 50 mg, Vitamin Premix (Vitamin A - 250 mcg, 

Vitamin B12 - 0.7 mcg, Vitamin C - 20 mg, Vitamin B1 - 0.32 
mg, Vitamin B2 - 0.36 mg, Vitamin B6 - 0.42 mg, Niacine - 

3.5 mg, Folic acid - 0.06 mg, Vitamin E - 1.8 mg, Vitamin D3 
- 0.5 mcg) - 50 mg, Camelia sinensis leaf extract (Catechins - 

 6 mg, Caffein - 3 mg) - 40 mg, Camelia sinensis leaf - 40 
mg  Succinic acid - 20 mg

Starch, Calcium stearate, Lactose, Gelatin Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 26.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitanorma tonus ( kapsul, 

№60) adlı məhsul fiziki və zehni fəalliyyəti 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.

Vitohelp Tablet 3x10

Omega-3 fatty acids - 250 mg, DHA - 10 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 
sodium phosphate) - 1.5 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 

1.6 mg, Vitamin B5 (as Calcium pantothenate) - 6 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.8 mg, Vitamin 
B7 (Biotin) - 150 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.25 mg, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 90 mg  Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU  Zinc 

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

Alisa İlaç Gida Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitohelp (tablet, № 30) adlı 
məhsul omega-3 yağ turşuları, 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.

VitOrvin Plus Kapsul

Yumşaq kapsul: Omega-3 fatty acid - 750 mg (ЕРА 
(eicosapentaenoic acid) - 250 mg, DHA (docosahexaenoic 

acid) - 320 mg); Bərk kapsul: Folic acid - 400mcg, Vitamin C 
(L-ascorbic acid) - 100mcg, İodine (as Potassium iodide) - 

200mcg (267.2mcg), Selenium (as Sodium selenite) - 50mcg 
(111.2 mcg), Zinc (as Zinc Sulfate) - 5mg (12.5 mg)

Yumşaq kapsul: Glycerin, Gelatin; Bərk kapsul: 
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 

Kaolin, Calcium carbonate. E170, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitOrvin Plus (Kapsul, 

N60(bərk jelatin kapsul N30(2x15) və yumşaq jelatin kapsul 
N30(3x10)) adlı məhsul orqanizmin ümumi metabolizmi və 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.


Qeyd:  “Qablaşdırma forması” hissəsində düzəliş edildiyi üçün 
rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni saxlanılmaqla rəy dəyişdirilir.

Vivasil Kapsul 3x10

Camellia sinensis leaf dry extract- 20 mg; Dioscorea 
nipponica rhizome dry extract-20 mg;  Zingiber officinale 

rhizome dry extract- 10 mg; Glycyrrhiza glabra root dry 
extract-20 mg; Gnseng root dry extract-10 mg; Orchis 

masculo tuber dry extract-10 mg; Serenoa serrulata fruit dry 
extract-10 mg; Pausinystalia johimbe bark dry extract- 10 

mg; Pantohematogen-20mg 

Calcium stearate, Lactose,capsule shell: Gelatin. Verteks MMC Ukrayna 27.09.2022 Müsbət

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

məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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



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

Vobomix Kapsul 6x10
Pancreatin - 120 mg, Amylase - 50 mg, Trypsin - 60 mg, 

Chymotrypsin - 45 mg, Bromelain - 150 mg, Lipase - 34 mg, 
Papain - 90 mg, Rutin (as Rutin trihydrate)

Gelatin, Corn starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 23.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vobomix (kapsul, № 60) adlı 
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Voladex Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Matricariae recutitae florum extractum siccum- 3,2 mg; 
Melissae officinalis folii extractum siccum- 2,0 mg; Melatonin-

1 mg

Fructosum,Glycerolum,Saporem,Acidum citricum, 
Kalii sorbas, Aqua purificati Verteks MMC Ukrayna 21.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Voladex(daxilə qəbul üçün 
məhlul- damcı, 50 ml) adlı  məhsul yuxunu yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə  qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

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

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

Womaxil Tablet 3x10

Vitamin A (as a retinol acetate) – 2.5 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 

2.5 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 22.5 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) – 9 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 
75 mg,  Vitamin D3 – 12.5 mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol 

acetate)– 12.5 mg, Folic acid – 600 mcg, Magnesium (as 
Magnesium Oxide) – 25 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 10 mg, 

lron (as Ferrous Fumarate) – 9 mg, Copper (as Соррег 
Sulfate) – 750 mcg, Selenium (as Sodium Selenite) – 110 

mcg, Chromium (as Chromium Picolinate) – 50 mcg, 
Potassium (as Potassium iodide) – 50 mcg, N-acetyl cysteine 

– 300 mg, Para-aminobenzoic acid (PABA) – 12.5 mg, L-
arginine - 10 mg, Myo-Inositol – 190 mg, D-Chiro Inositol – 

10 mg

Dibasic calcium phosphate, Maize starch, 
Microcrystalline cellulose, Crospovidone, Povidone, 

Magnesium stearate, Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, Purified talc, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene 
glycol, Titanium dioxide, Quinoline yellow colour 

lake

West-Coast Pharmaceutical 
Works Ltd. Hindistan 26.09.2022 Müsbət

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

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

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

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

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

zəruridir!

X-Brain Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

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

Phosphatidylethanolamine - 4.5 mg), Bacopa monnieri leaf 
extract - 50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 100 mg, 

Coenzyme Q10 - 6 mg, Vitamin B6 - 5 mg


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

Xanthan gum

Aktif Pharma İlaç Medikal San 
Tic A.Ş.nin A.R.-dakı filialı Azərbaycan 20.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən X-Brain (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

Qeyd: buraxılış forması rəyə uyğun tərtib olunsun.

Xondro Max Tablet 3x10
Glucosamine Sulfate – 700 mg, Chondroitin Sulfate – 300 

mg, Calcium Carbonate – 600 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 300 IU

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 13.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xondro Max (tablet № 30) 

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.

Xtend BCAA Knockout fruit punch toz 1.32 kq
Vitamin B6  - 0.64 mg, Magnesium - 60 mg, Potassium - 180 
mg, L-leucine - 3.5 g, L-Isoleucine - 1.75 g, L-valine- 1.75 g, 

L-glutamine - 2.5 g, L-citrulline - 550 mg

Acidity regulator (Malic acid, Citric acid), 
Flavourings, Trisodium citrate dehydrate, 

Magnesium salts of citric acid, Bulking agent 
(Polydextrose), Sodium chloride, Sweeteners 

(Sucralose, Steviol glycosides), Colours (Allura red 
AC, Beta carotene)

Nutrabolt ABŞ 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtend BCAA Knockout fruit 

punch (toz, 1.32 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.

Xtend BCAA Knockout fruit punch toz 441 q
Vitamin B6  - 0.64 mg, Magnesium - 60 mg, Potassium - 180 
mg, L-leucine - 3.5 g, L-Isoleucine - 1.75 g, L-valine- 1.75 g, 

L-glutamine - 2.5 g, L-citrulline - 550 mg

Acidity regulator (Malic acid, Citric acid), 
Flavourings, Trisodium citrate dehydrate, 

Magnesium salts of citric acid, Bulking agent 
(Polydextrose), Sodium chloride, Sweeteners 

(Sucralose, Steviol glycosides), Colours (Allura red 
AC, Beta carotene)

Nutrabolt ABŞ 06.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtend BCAA Knockout fruit 

punch (toz, 441 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.

Zazgin Kapsul 3x10

Gamma-aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, L-glycine - 100 
mg, Gingko biloba leaf extract - 40.5 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (eq.to Vitamin B6 - 3.72 mg) - 4.55 mg, 
Magnesium hydroxide (eq.to Magnesium - 63 mg) - 150 mg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Dicalcium 
phosphate, Gelaton

AD Medline Sağlık Ürünləri 
San. Tic. Ltd. Ştd. Türkiyə 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zazgin (kapsul №30) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Zevitsel Kapsul 2x15
Selenium (as Sodium selenite 245 mcg) - 110 mcg, Vitamin 
E (as Alfa-tocopherol acetate 20 mg) - 10 mg, Zinc (as Zinc 

sulfate 65 mg) - 15 mg

Lactose monohydrate, Calcium stearate, Capsule: 
jelatin, titanium dioxide, brilliant blue FCF, 

tartrazine



Bioterra MMC Belarus 22.09.2022 Müsbət

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

məhsul Selen, Sink və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq 2021-ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi 
əsasında bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı 
çəkilən məhsulun hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium 

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

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

zəruridir!

Ziadimez Kapsul 2x15
Pancreatin - 200 mg (8000 IU), Protease - 100 mg (4800 

IU), Amylase - 100 mg (2800 IU), Lipase - 50 mg (200 IU), 
Pepsin - 50 mg (3500 IU)

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Calcium carbonate, Kaolin, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ziadimez (kapsul, №30) adlı  
məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

ZincoDE Kapsul 2x15

Beta glucan - 180 mg, Zinc gluconate - 50 mg, Selenium (as 
Sodium selenite) - 110 mcg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 
770 IU, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin E (as D-

alpha tocopherol acetate) - 60 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 500 IU

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 05.09.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ZincoDE (kapsul №30) adlı 
məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Zinkom-C Şərbət 150 ml Vitamin C - 100 mg, Zinc sulphate - 27.5 mg Deionized water, Glycerine, Xanthan gum, Citric 
acid, Potassium sorbate, Orange flavor, Sucralose

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 27.09.2022 Müsbət

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

məhsul C vitamini və sink mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

dərman vasitəsi deyil


	Hesabat

