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

Acidekzol Şərbət 200 ml

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

longifolia seed powder - 0.5 mg, Cyperus rotundus rhizome extract - 
 30 mg, Foeniculum vulgare seed powder - 50 mg, Emblica 

officinalis fruit extract - 50 mg, Cuminum cymium fruit extract - 20 
mg, Zingiber officinale rhizome extract - 10 mg, Citrus limon fruit 

extract - 7.5 mg, Elettaria cardamomum seed powder - 1 mg

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

Demineral water, Essence pineapple

West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan

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

istifadə tarixi: 15.03.2024) adlı məhsul həzm sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Acidekzol Şərbət 200 ml West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 08.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         Əlifov Ayaz Əlixan oğlu tərəfindən 04.08.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “West-Coast 

Pharmaceuticals Works Ltd.” şirkətinin istehsalı olan WA21028 
seriyalı Acidekzol (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, 
məhsulun ph-ı (4.37) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə (5.0 -- 

 7.0) uyğun gəlmir.
    Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, təhlükəsizliyi 
və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun 

istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Active Peptides + HA İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Aqua >75% - <100%, Hexapeptide-10-Seriseline >1% - <5%, 
Pentapeptide-18-Leuphasyl >1% - <5%, Glutation >1% - <5%, 

Hyaluronic Acid >0.1% - <1%, Magnesio Gluconato >0.1% - <1%, 
Metabisulfito >0.1% - <1%, Vit A - Retinol pamitato >0.1% - <1%, 
Vit C - Acido ascorbico >0.1% - <1%, Palmitoyl tripeptide-7 <0.1%, 

Vit B2 - Riboflavina <0.1%, Vit. B6 - Piridoxina <0.1%, Vit. E - 
Tocoferol <0.1%, Cobalto Gluconato <0.1%, Cobre <0.1%, Zinc 

Cloride <0.1%, Arginine Aspartate <0.1%, Valine <0.1%

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 30.09.2021 Müsbət

       Ekspertizaya təqdim olunmuş “Active Peptides + HA, 
inyeksiya üçün məhlul, 5 ml” adlı məhsul kosmetologiyada 

dəriyə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Agrippo toz 14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 

1,440 mg) and alliin 2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated 
raspberry juice, Flavours, Black tea dry extract, 

Silicon dioxide, Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A. Polşa 01.09.2021 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 ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin 

Agron-150 Kapsul 3 x 10

Phosphatidylserine – 150 mg, Vitamin B2 ( as Riboflavin Sodium 
Phosphate)- 1.2 mg, L-carnitine – 50 mg, Vitamin B12  (as 

Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Coenzyme Q10 – 30 mg, Resveratrol – 
5 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) -1.3 mg



Corn starch, Natural gelatin Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agron-150 (kapsul №30) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Aktiv Flora beybi / Active Flora baby oral damcı 5 ml Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 2x1011 - 833.33 mg (50% 
excess),  1x109 CFU per drop Olive oil, Vitamin C (antioxidant: ascorbyl palmitate) Komarko Sp. z.o.o Polşa 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiv Flora beybi / Active 
Flora baby (oral damcı, 5 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
1280320 , istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə tarixi: 

01.11.2022)   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.



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

Akut Broncho baby Şərbət 100 ml

Thymus serpyllum herb dry extract – 125 mg; Althaea officinalis  
root dry extract -125 mg; Plantago lanceolata- herb  dry extract- 75 

mg; Propolis  extract-150 mg. sugar syrup, sodium benzoate, purified water. Fito Lab MMC Azərbaycan 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Akut Broncho baby (şərbət, 
100 ml) adlı bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə  qidanı  
bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         2)Məhsulun adı dəyişdirilsin belə ki"Baby" sözü 4 yaşdan 
aşağı uşaqlara uyğundur;

         3) 1 və 2 qeydlərdə göstərilən dəyişikliklər olunduqdan 
sonra  müvafiq qaydada yazılmış zəmanət məktubu,yeni adlı 

məhsulun istifadə üzrə 
           təlimatın və qablaşmanın ərizəçi tərəfindən təsdiq 

olunmuş sürətləri Analitik Ekspertiza Mərkəzi Publik Hüquqi 
Şəxsə təqdim olunsun.



Alfa Pro Kapsul 2 x 10 Ambrella Rusiya 22.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Əsədov Kamran Süleyman oğlunun  şirkətinin  25.08.2021 il 
tarixli   məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın  

“Ambrella” şirkətinin istehsalı olan ALFA PRO (kapsul, № 20 )   
adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı 

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

sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun orta çəkisi 
(739.0 mq) normativ sənədlərdə göstərilənlərə (588.3 - 603.7 
mq)uyğun deyil. Həmçinin, məhsulun istehsalatına dair Texniki 

şərt əvəzinə Texniki təlimat  təqdim olunub ki, onun da 
üzərində ölkə standartlarını tənzimləyən orqanları tərəfindən  

qeydiyyatı və təsdiqi haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 

texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 

hesab olunmur.

Alfito Şərbət 100 ml

Aquilaria agallocha wood liquid extract – 23 ml; Bidens tripartita 
herb liquid extract – 13,8 ml; Glycyrrhiza glabra root liquid extract – 

9,2 ml.

distilled water,sucrose, citric 
acid(E330),pectin(E440) , sodium 
benzoate(E211),glycerin(E422)  Herba Flora MMC Azərbaycan 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfito (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul   allergiyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)"Məhsulun üzərində"Allergiyanı yngünləşdirən köməkçi 
vasitə" ifadəsi "Allergiyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün BFMQƏ" ilə əvəz olunsun;
2)İstifadə sahəsi və göstərişlər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Altaflora Gastrogel Şərbət 500 ml

Pıneapple (Ananas comosus L.) juice concentrate - 9.46 g, Aloe vera 
leaf powder - 400 mg, Elder (Sambucus nigra L.) leaf powder - 30 

mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) root extract - 30 mg, Mint 
(Peppermint L.) leaf powder - 20 mg, Green anise (Pimpinella 

anisum L.) seed powder - 20 mg, Pineapple juice dry extract - 2 
mg, Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf extract 2.5% cynarin leaf 
extract - 1.5 mg, Papaya (Carica papaya) fructus dry extract - 1 mg

Fructose, Xanthan gum, Pineapple flavour, 
Potassium sorbate powder, Sodium methyl 

parahydroxybenzoate
Alta Care Laboratorires Fransa 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altaflora Gastrogel (şərbət, 

500 ml) adlı məhsul həzm 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. 

Ameton Şərbət 150 ml

Omega-3 – 800 mg, DHA - 500 mg, EPA - 400 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 4 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

Hydrochloride) - 3 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 200 mg, 
Vitamin A (as Retinol acetate) - 1500 IU, Vitamin E (as alpha-

tocopheryl acetate) – 70 IU, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 800 
IU, Zinc (as Zinc sulfate) - 20 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 

70 mcg, L-Arginine - 300 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.08.2021 Müsbət

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

məhsul  omeqa-3 yağ turşusunun, vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Aminodep Plus Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Vitamin C (Ascorbic acid)-40 mg; L-lysine hydrochloride-3.55 mg; L-
Leucine-2.85 mg; Glycine- 2,0 mg; L-Methionine-1,84 mg; L-Valine -
1,34 mg; L-Isoleucine- 1,18 mg; L-Alanine-1,0 mg; L-Aspartic acid-
1,0 mg; L-Glutamic acid-1,0 mg; L-Serine- 1,0 mg; L-Proline-1,0 

mg; L-Tryptophan-1,0 mg; L-Arginine-0.7 mg; L-Treonine-0,55 mg; 
L-Phenylalanine-0.5 mg.

Glycerol, Potasium sorbate, Sodium benzoate, 
Sucralose.

 Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aminodep Plus (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul amin turşulararın və C 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd 1: C vitaminin elmi adı düzgün qeyd olunsun, rəyə uyğun 
olaraq;

Qeyd 2: Növbətli idaxal zamanı istehsalçının tərkib haqqında 
sənəddə məhsulun tərkibi hansı miqdar üçün verilib, qeyd 

olunsun.

Aneta Şərbət 120 ml
Plantago (Plantago major) leaf soft extract – 14 ml, Thyme (Thymus 
vulgaris) herb soft  extract – 14 ml, Mallow (Malva sylvestris) flower 

and leaf soft extract – 14 ml

Purified water, Glycerol, Sucrose, Sodium 
benzoate, Citric acid 

 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 30.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aneta (şərbət 120 ml) adlı 

məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Arginon L Kapsul 1 L-arginine - 500 mg Gelatin (Bovine) (E441), Vegetable Magnesium 
Stearate (E470b), Silica (E551) NBTY Manufacturing, LLC ABŞ 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arginon-L (kapsul №50) adlı 
məhsul argininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Asferon C Tablet 2 X 15 Ferrous sulphate – 54.50 mg (eq. to 20 mg Fe2+), Vitamin C (as 
ascorbic acid) - 55 mg, Folic acid - 0.40 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Calcium carbonate 
(E170), Croscarmellose sodium (E468), Magnesium 
stearate (E470), Silicone dioxide (E551), Coating 

agent-Nutraficient 114F265031

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asferon C (tablet №30) 
(Seriya nömrəsi: 450721, istehsal tarixi: 01.07.2021, son 

istifadə tarixi: 01.07.2024) adlı məhsul qanazlığı ilə müşayiət 
olunan hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

BeNORM Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 17.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


        “Bio SPS MMC” tərəfindən 19.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 

Kozmetik Ürünleri” şirkətinin istehsalı olan BeNORM (daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
məhsulun tərkibində vitamin B6 -- 0.08262 mq/ml təyin 

olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə (0.28 
mkq/ml) uyğun gəlmir. 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.

bestosed Şərbət 150 ml

Vitamin C (as ascorbic acid) -  60 mg, Vitamin B1 (as thiamine 
Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin 

B3 (as nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin B5 (as sodium D-
pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1 

mg, Vitamin B9 (as folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as 
cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (as retinol acetate) -  266 mcg, 

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

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

water

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

Türkiyə 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MaxiDay baby  (şərbət 150 

ml) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd: Köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq (istehsalçı 
tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə aid sənədə əsasən) 

göstərilməlidir. 

Bestosed Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn 

(Crataegus spp.) leaf and flower  extract - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

Türkiyə 22.09.2021 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Beybi Formul Mişki Kalsium Pastil 1 Vitamin D ( as Cholecalciferol 100000 IU/g) - 1.25 mg, Calcium 
orthophosphate - 350 mg

Starch syrup, Sugar, Gelatin, Lemon acid, Natural 
red dye, Natural flavor "Strawberry", Natural flavor 

"Yogurt", Glazing, Purified water
Evalar QSC Rusiya 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Kalsium 

(pastil, №30) adlı məhsul D vitamini, kalsium və fosfor 
minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Bigflor Kapsul 1

Saccharomyces boulardii powder - 250 mg (5 x 10⁹ CFU), 
Lactobacillus acidophilus - 10 mg (1 x 10⁹ CFU), Lactobacillus 

rhamnosus - 2.5 mg (1 x 10⁹ CFU), Bifidobacterium longum - 10 mg 
(1 x 10⁹ CFU), Streptococcus thermophilus - 2.5 mg (0.5 x 10⁹ 

CFU), Inulin - 25 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Isomalt, Starch, 
Fatty acids of magnesium salts

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bigflor (kapsul № 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.

Bilosan forte Kapsul 3 x 10 Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 22.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


       “DSZ MMC” tərəfindən 11.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Bilosan forte (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,  məhsulun tərkibindəki 

inqredientlərin miqdari təyinatı zamanı sitikolin -- 44.27 mq 
(100 mq),  vitamin B6 -- 7.12 mkq (4 mq) aşkar olunmuşdur və 

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.


Bio-H Şərbət 100 ml Biotin - 1 mg, Folic acid - 4 mg Water, Glucose syrup, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Citric acid, Sweet orange e.o. Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.09.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 1447, istehsal tarixi: 01.06.2021, son istifadə tarixi: 
01.06.2024) adlı məhsul metabolik prosesləri yaxşılaşdıran 

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

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

Qeyd: "Şüşə flakon" sözü "plastik flakon" ilə əvəz olunduğuna 
görə rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Biomunal Şərbət 120 ml Thymus serphyllum herb extract - 20 mg, Tilia cordata flower 
extract - 80 mg, Althea officinalis root extract - 40 mg

Distilled water, Glycerine, Sweetener, Orange 
aroma (CAS No:5989 - 27-5 FEMA:2633), Sunset 

Yellow FCF (E 110), Potassium sorbate
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 15.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biomunal (şərbət, 120 ml) 
adlı  məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.

Bitog Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)- 0.7 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin)- 0.7 mg, Vitamin B3(as Niacinamide) - 1.5 mg, Vitamin 
B4(as Choline) - 1.2 mg, Vitamin B5(as D- Calcium pantothenate) - 
1.15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 0.6 mg, Vitamin 

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

acid) - 40 mg.

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 
water, Glycerin, Xanthum gum

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 25.08.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

   Bio SPS MMC şirkətinin  15.07.2021 il tarixli   məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Twrkiyənin  “Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri” şirkətinin istehsalı olan Bitog(daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 50 ml )   adlı  məhsulun dərman 
vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq 

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, 
ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun    xarici görünüşü 

(qırmızımtıl-qəhvəyi rəngli, içərisində tünd hissəcikləri olan, 
xarakterik qoxulu məhlul)  təqdim olunan normativ sənədlərə 
(məhlul sarı rəngdə olmalıdır və hissəciklər haqqında məlumat 

yoxdur) uyğun deyil. Həmçinin, C vitaminin miqdarı təyini 
göstərmişdir ki, onun məhsulda --14,22 % təşkil edir, bu da   

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə(70,0 -- 120,0 %) 
uyğunlaşmır.

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 
texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 

hesab olunmur.

Bivita Şərbət 100 ml
Niacin – 2.7 mg, Vitamin B1 – 0.18 mg, Vitamin B2 – 0.24 mg, 

Pantothenic Acid - 1 mg, Vİtamin B6 – 0.47 mg, Vitamin B12 – 0.42 
mcg, Biotin - 8.33 mcg 

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium 
Citrate, Citric anhydrous acid, Aspartame, 

Sucralose, Sodium saccharin, Glycerin, 
Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Pineapple flavour, 

Purified water

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 25.08.2021 Müsbət

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

məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



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

Biyan Qripson Şərbət 150 ml

Glycyrrhiza glabra radix et rhizoma extractum spissum-10,8 ml, 
İnula helenium radix et rhizoma extractum spissum-10,8 ml,Thymus 

vulgaris herba extractum spissum-10,8 ml, Tilia cordata  floris 
extractum spissum- 10,8 ml, Echinácea purpúrea herba extractum 
spissum- 5,4 ml, Rosa canina fructus extractum spissum- 5,4 ml.

Tinctura limonis, Sucrose, Purified water. Biyan Products MMC Azərbaycan 08.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyan Qripson(şərbət, 150 

ml) adlı  məhsul(Seriya nömrəsi:021001 , istehsal tarixi: 
06.04.2021, son istifadə tarixi: 06.04.2023) immun sisteminin 
gücləndirilməsi, orqanizmin xəstəliklərə qarşı müqavimətinin 

artırılmasıməqsədiylə 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:Baxmayaraq ki, sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə yaş həddi 
"18 yaşdan yuxarı" göstərilmişdir, təqdim olunan nümunənin 
üzərində və istifadə üzrə təlimatında məhsul 4 yaşdan yuxarı 

uşaqlara tövsiyə olunur. Bu nöqsanın məhsulun  bazara 
çıxmamışdan əvvəl kənarlaşdırılması zəruridir!

Blaston Şərbət 100 ml Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 15.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər


        “Bio SPS MMC” tərəfindən 19.08.2021-ci il tarixli məktuba 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı 

olan Blaston (şərbət, 100 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, 
məhsulun tərkibində vitamin C -- 50.2% ( 70 - 120% ) təyin 
olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.

Blokalin Forte Kapsul 1

Glycine - 50 mg, Passiflora incarnata herb dry extract - 75 mg, 
Melissa officinalis leaf dry extract - 75 mg, Crataegus monogyna 
fruit dry extract - 75 mg, Tilia cordata flower dry extract - 25 mg, 

Lavandula angustifolia flower dry extract - 25 mg, Magnesium 
hydroxide - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 

mg

Corn strach, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 06.09.2021 Müsbət

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

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

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

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

Bonosan Kapsul 1
Glycine - 50 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 75 mg, 

Crataegus monogyna fruit dry extract - 75 mg, Leonurus cardiaca 
herb dry extract - 100 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silisium dioxide, 
Gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 22.09.2021 Müsbət

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

Breymin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml GABA - 125 mg, Glycine - 75 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.005 

mg
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

       “Bio SPS MMC” tərəfindən 12.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim ve Araştırma Merkezi” şirkətinin istehsalı 
olan Breymin (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun tərkibində vitamin B6 -- 
0.074 mq/ml təyin olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.

Bronchosef Şərbət 120 ml

Plantago (Plantago major) leaf soft extract – 12 ml, Thyme (Thymus 
vulgaris) herb soft  extract – 10 ml, Mallow (Malva sylvestris) flower 
and leaf soft extract – 10 ml, Foeniculum vulgare fruit soft extract - 

10 ml

Purified water, Glycerol, Sucrose, Sodium 
benzoate, Citric acid "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronchosef (şərbət 120 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Buntis-D Kapsul 3 x 10 NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 02.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Litpharm MMC” tərəfindən göndərilmiş 19.05.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “NPL Fitoprodukt 

MMC” şirkətinin istehsalı olan Buntis-D (kapsul, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

zamanı Vitamin C - 71.47%  (90 - 110%);  fol turşusu - 58.26% 
(90 - 110%) olaraq aşkar edilmişdir.


 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 
dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun 

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 


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

Microcrystalline cellulose, Silica, Vegetable 
magnesium stearate, Glyceryl behenate, 

Hydroxypropyl cellulose
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 13.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Butsin (tablet № 20) 

(Seriya:1441, istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 
01.05.2021) 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. 

Bvitas Kapsul 3 x 10

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 
- 3 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 40 mg NE, Vitamin B5 (Calcium 

pantothenate) - 13 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 4 
mg, Inositol - 8 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 9 mcg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 112.5 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium 
stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 551), Capsule 
(Gelatin, Titanium dioxide (E 171),Iron oxide (E 

172))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bvitas (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: 131062, istehsal tarixi: 01.06.2021, son istifadə tarixi: 

30.06.2024) adlı məhsul C və 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.

Calmingsed Kapsul 1

Passiflora incarnata herb dry extract - 75 mg, Melissa officinalis leaf 
dry extract - 75 mg, Crataegus monogyna fruit dry extract - 100 
mg, Magnesium hydroxide - 200 mg,  Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg

Corn starch, Gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calmingsed (kapsul, №30) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Cefasel 100 nutri Tablet 1 Sodium selenite-0,219 mg(eqv. to 100 mcg Selenium) Sucrose, Mannitol, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
salts of fatty acids Cefak KG Almaniya 27.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cefasel 100 nutri(tablet  №  
20) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi: (Seriya nömrəsi: B69548A07 
, istehsal tarixi: 01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2026)   , 

istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
selen mineralının 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.

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 16.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CELL ACTİVATOR/HÜCEYRƏ 

AKTİVATORU (kapsul, № 90) (Seriya nömrəsi: 191483A, 
istehsal tarixi: 03.03.2021, son istifadə tarixi: 03.03.2023) 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.

Qeyd: "Bioloji aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" yazısı ilə,"ana südü ilə qidalandırma" yazısı 

"laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilsin (bu qeyd sonuncu dəfə 
verdiyimiz rəydə  qeyd olunsa belə,  düzəlişlər olunmayıb). 



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

Ceres məhlul 3 ml CHA Meditech Co., Ltd. Cənubi Koreya 14.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

         Medical Beauty Caucasus C.H. MMC şirkətinin 
03.09.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Cənubi Koreyanın “CHA Meditech Co., Ltd.” şirkətinin istehsalı 
olan Ceres adlı məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertizanın 
keçirilməsi üçün tərəfinizdən təqdim edilən hazır məhsula dair 

analiz sertifikatında (Analiz metodları ilə) və qeydiyyat 
şəhadətnaməsində (Certificate of registration) uyğunsuzluqlar 

aşkar edilmişdir. 
Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki hazır məhsula dair analiz 

sertifikatında göstərilən seriya nömrəsi, istehsal tarixi və son 
istifadə tarixi təqdim olunan məhsula dair qablaşmada 

göstərilənlərlə eynilik təşkil etməlidir. 
Həmçinin qeydiyyat şəhadətnaməsi kimin təqdim edilən sənəd 

uyğun deyildir.  
Belə ki, hazır məhsula dair analiz sertifikatı təqdim olunan 

seriyaya                                                  (Analiz metodları ilə) 
və qeydiyyat şəhadətnaməsinin (Certificate of registration) 

təqdim olunması zəruridir.

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

 0,0005 g (equivalent of 12,5 µg cholecalciferol) MCT oil PPFK Profarm Sp.z.o.o Polşa 06.08.2021 Müsbət

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

üçün məhlul, 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.
Qeyd: "İstifadəsinə göstərişlər" bəndində qeyd edilən "Qidaya 

bioloji aktiv əlavə" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə əvəz edilsin.

Cinkofer Şərbət 150 ml
Iron fumarate - 121.5 mg (Iron - 40 mq), Zinc sulphate 

monohydrate - 27.5 mg (Zinc - 10 mg), Vitamin C - 50 mg, 
Cyanocobalamin (Vitamin B12 ) - 2,5 mcg, Folic acid - 200 mcg

Deionized Water, Sugar, Banana Flavor, Glycerin, 
Potassium Sorbate, Sodium benzoate, Citric Acid 

monohydrate, Sucralose
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 15.09.2021 Müsbət

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

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

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

Composor 05 Valerian complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L. aerial part) - 
800 mg, Valerian fluid extract (Valeriana officinalis L. root) - 638 

mg, Hawthorn fluid extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering 
tops) - 217 mg, Bitter orange essential oil (Citrus aurantium 

L.branches and leaves) - 6 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 21.09.2021 Müsbət

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

complex(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı  məhsul(Seriya 
nömrəsi: 0596 , istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 

01.05.2024)   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.

Daseron Forte Tablet 3 x 10 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 17.09.2021 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.

Degas Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 31.08.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

  "Sim Med Pharma MMC” şirkətinin 11.08.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “A Pharma 
Sağlık Ürünleri A.S.” şirkətinin istehsalı olan 21266 seriyalı 

Degas (məhlul 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 
olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Miqdari təyini: vitamin D3- 66.5%  - 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.



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

Dekamin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 10 ml Cholecalciferol - 50000 IU Sunflower oil Universe Pharma İlaç Sanayi 

ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Dekastop Şərbət 100 ml

Magnesium citrate - 75 mg, Yarrow (Achillea millefolium) tincture - 
0.0027 mg, Pumpkin (Cucurbita) seeds oil - 0.0027 mg, Turmeric 

(Curcuma longa) root essential oil - 0.0027 mg, Oregano (Origanum 
vulgare) aerial part essential oil - 0.0018 mg, Thyme (Thymus 
vulgaris) aerial part essential oil - 0.0018 mg, Garlic (Allium 
sativum) essential oil - 0.0009 mg, Cinnamon (Cinnamomum 

verum) bark essential oil - 0.0009 mg

Sorbitol syrup 70 %(E 420), Glycerin vegetable(E 
422), Fructose, Potassium sorbate(E 202), Purified 

water
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekastop(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 qablaşmasının üzərində "antihelmint" sözü 
ləğv olunsun. Belə ki, BFMQƏ- lər farmakoloji xüsusiyyətlərə 

malik ola bilməz.

Delomin Sprey 20 ml AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Haqverdiyev Fikrət Şeib oğlu təfərindən  26.05.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “AD Medline 

Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan 
2116401 seriyalı Delomin (məhlul 20 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı yaranan çatışmazlıqları 

nəzərinizə çatdırırıq.
 

təqdim olunan nümunədə bir püskürtmədə olan vitamin d3 
miqdarı verilmişdir, lakin püskürtmələrin sayı və çəkisi barədə 

heç bir məlumat yoxdur. Əlavə olaraq püskürtmənin 
dozalanması səhv qeyd olunmuşdur. Bağlama və sertifikatda 1 

püskürtmədə 0.5 mq xolekalsiferol 500 IU vitamin d3-ə 
ekvivalentlik şəklində qeyd olunmuşdur, ancaq 0.5 mq 

xolekalsiferol 20000 IU vitamin d3- ə ekvivalentdir

DeMiCalcin Tablet 1plastik flakonda 30 
tablet

Vitamin D3  - 50 IU, Calcium (from Calcium citrate-750 mg and 
Calcium carbonate-270 mg) - 250 mg,  Magnesium oxide - 2 mg, 

Zinc oxide - 2 mg, Copper  - 500 mcg, Boron  - 50 mcg

Microcrystalline cellulose, Sorbitol, Croscarmellose 
sodium, Stearic acid, Silica, Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Propylene glycol, 

Triacetin, Titanium dioxide

Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən DeMiCalcin (tablet, №30 ) adlı məhsul D3 
vitamini, kalsium, sink, maqnezium, mis və bor 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 gör ə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd 1:tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının 
təqdim etdiyi sənədə əsasən

Qeyd 2: istifadə üzrə  təlimata və qablaşmaya əks göstəricilər 
rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun.

Denk Fertilo Forte toz 1

L-carnitine (as L-carnitine tartrate) - 440 mg, L-arginine (as L-
arginine HCl) - 500 mg, Vitamin E (as Vitamin E acetate) - 15 mg, 

Coenzyme Q10 - 15 mg, Zinc (as Zinc citrate-3-hydrate) - 2.25 mg, 
Folic acid - 0.4 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 0.03 mg

Sorbitol, Orange flavour, Citric acid, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts of fatty acids, 

Sucralose, Sodium saccharin, Sodium cyclamate, 
Riboflavin

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG Almaniya 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denk Fertilo Forte (toz, saşe 
№30) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 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.



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

Depofer Kapsul 2 x 15 Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 17.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən 30.08.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Bosniya və Herseqovinanın 
“Cydonia doo” şirkətinin istehsalı olan Depofer (kapsul, №30) 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı müəyyən olundu ki, kapsulun orta çəkisi 418.2 mq ( 

380 - 420 mq), tərkibi: 320.24 mq ( 284.85 - 318.15 mq) təyin 
olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlmir. Bundan başqa, məhsulun tərkibindəki 
inqredientlərin miqdari təyinatı zamanı vitamin C -- 54.62 
mg/kaps (60.0 mg/kaps) və ya 91 %, fol turşusu -- 571.96 

mkq/kaps (400.0 mkq/kaps) və ya 142.9 % aşkar olunmuşdur 
və bu hissədə də, limitlər göstərilməmişdir.

      Məhsula dair tərkibə aid sənədə gəldikdə isə, “Ferrum 
bisqlisinat” maddəsinin ehtiva etdiyi dəmirin miqdarı 

göstərilməlidir.
       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.


Devitam Extra Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Cholecalciferol - 50 000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devitam Extra (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə 

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

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

Qeyd: "Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.

Dianon Kapsul 1 Ambrella Rusiya 14.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Fiziki şəxs Əsədov Kamran Süleyman oğlunun   25.08.2021 il 
tarixli   məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiynın   

“Ambrella” şirkətinin istehsalı olan DİANON (kapsul, № 30 )   
adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı 

məhsula dair  müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyil. Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, kapsulların təyin olunmuş 

orta çəkisi (1: 0.53162 q;  2: 0.53275 q );  təqdim olunan 
normativ sənədlərə (müvafiq olaraq: 0.5883 -- 0.6037 q və 

0.5883 -- 0.6037 q) uyğun deyil.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 

texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 

hesab olunmur.

DiaStop toz 1 Diosmectite - 3000 mg Anhydrous dextrose, Orange flavor, Stevia 
rebauidiana leaves extract Akses Swiss Litva 23.09.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DiaStop (toz/saşe, №30) adlı  
məhsul Körpələrdə, uşaqlarda və böyüklərdə kəskin və xroniki 
diareyanın müalicəsi üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət 

Qeydiyyatı Reyestrində tərkibi və istifadə göstərişləri ilə dozaları 
eyni olan bir neçə dərman vasitəsi mövcuddur. Bu da “Dərman 
vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə ”Azərbaycan Respublikasının 2016-
cı il 14 oktyabr tarixli 360-VQD nömrəli Qanununa əsasən 

yolverilməzdir.

DOX Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri 

San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

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

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

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

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

Dream Drops Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Passionflower (Passiflora incarnata) herb with flowers d.e - 120 mg, 
Glycine - 100 mg, Magnesium - 50 mg, Lemonbalm (Melissa 

officinalis) leaves d.e. - 30 mg, Valerian (Valeriana officinalis) root 
d.e - 30 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg

Water, Fructose, Glycerin, Flavor, Potassium 
sorbate, Citric acid ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 24.09.2021 Müsbət

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

üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



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

Drowsy Şərbət 100 ml

Melissa officinalis leaf distillate – 19,55 ml;Mentha piperita leaf 
distillate – 13,8 ml; Tilia cordata flower liquid extract – 12,65 ml.



distilled water,sucrose,citric acid (E330), 
pectin(E440), sodium benzoate(E211), 

glycerin(E422) 
Herba Flora MMC Azərbaycan 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Drowsy(şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul  mərkəzi sinir 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.

Duovit Women / Duovit qadınlar 
üçün Tablet 1

Vitamin A  - 800 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.4 mg, 
Vitamin B2 – 2.0 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 - 1 mcg, 

Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, Niacin - 18 mg, Pantothenic 
acid - 5.0 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, Zinc - 15 mg, 

Iron - 14 mg, Calcium - 450 mg, Iodine - 150 mcg, Magnesium - 50 
mg

Povidone, Polyvinylpolypyrrolidone, Magnesium 
stearate, Stearic acide, Opadry White, Colour 

quinoline yellow, Colour Allura red
KRKA d.d. Sloveniya 22.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duovit Women / Duovit 

qadınlar üçün (tablet, №30) adlı məhsul qadınlar üçün vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

EdaMaks Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D (as Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 07.09.2021 Müsbət

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

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

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

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

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

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Elsokids Şərbət 150 ml Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.08.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Yusif-Tahir” MMC-nin 14.06.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış 
Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Elsokids (şərbət, 150 ml) 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı C vitaminin miqdarı 64.56 % (90-120 %) olaraq aşkar 

edilmişdir.Bundan başqa, məhsulun ikincili qablaşmasının 
üzərində qeyd edilən tərkib siyahısı və doza, təqdim edilən 

sənədlərdə qeyd edilən tərkib siyahısı və dozalardan fərqlənir.


 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. 

Epindol forte Tablet 1
Brocoli extract standardised as Indol-3-carbinol for 98% - 300 mg, 
Green tea extract standardised as EGCG (Epigalocatechin gallate) 

for 50% - 250 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Povidone (E 
1201), Hydroxypropylmethylcellulose (E 464), 

Magnesium stearate (E 572), Silicone dioxide (E 
551), Nutraficient brown 149F210001 (Polyvinyl 

alcohol, Polyethylene glycol, Polysorbate 80, 
Titanium dioxide, Yellow Iron oxide non IRR, FD&C 

Blue 1, Black Iron oxide non IRR)

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
nəticəsinə əsasən Epindol forte (tablet, №60) 

(Seriya:10040721, istehsal tarixi 01.07.2021, son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı məhsul qadınlarda hormonal balansı 

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.
Qeyd:İstifadə qaydasında yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.(bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  qeyd olunsa 

belə,  düzəliş olunmayıb). 

Esobut B6 Kapsul 2 x 10
Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 14.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

      “İnam Life MMC” tərəfindən 12.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Esobut 
B6 (kapsul, №20) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun miqdari təyini 
zamanı tərkibində Vitamin B6 4.22 mq/kaps. təyin olunmuşdur 

ki, bu da normativ sənədlərdə (1.6 -- 2.2 mq/kaps.) 
göstərilənlərlə uyğun gəlmir.

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.



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

Essentials by Siberian Health 
Yohimbe and Siberian Ginseng 

(Yohimbe və Sibir jenşeni)
Kapsul 2 x 15

Siberiaan ginseng root extract-200 mg; Proteins from maral blood 
serum-150 mg; Yohimbe bark dry extract-70 mg(contains  

yohimbine 7, 4 mg); Leuzea root dry extract-10 mg.
gelatin(capsula shell) Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 30.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essentials by Siberian Health 

Yohimbe and Siberian Ginseng /Yohimbe və Sibir jenşeni 
(kapsul,430 mg № 30) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 01 , 
istehsal tarixi: 13.01.2021, son istifadə tarixi: 13.01.2023)  

yoximbin maddəsinin mənbəsy, kişilərdə potensiyanı artırmaq 
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.

Evadol Kapsul 60 İndole-3-Carbinol - 300 mg, Broccoli(Brassica oleracea italica) fruit 
extract(4 % Glucosinolates)  - 92.5 mg

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Silica, 
Magnesium stearate,  gelatin(capsula shell Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 20.09.2021 Müsbət

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

məhsul     qadın reproduktiv sisteminin fəaliyyətinin 
normallaşdırılması 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: Tərkibin rəyə uyğun yazılması, istehsalçının təqdim etdiyi 

normativ sənədlərə əsasən yazılması zəruridir.

Evirest Kapsul 1 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 150 mg

Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Gelatin



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

Türkiyə 24.09.2021 Müsbət

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

Farqosept Tablet 20 x 10
Salvia officinalis leaf dry extract - 30 mg, Glyccyrrhiza glabra root 

dry extract - 25 mg, L-ascorbic acid - 12 mg, Mentol - 4.5 mg, Salvia 
officinalis

Amateg ƏMC Belarus 15.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Sentrum Pharma MMC” tərəfindən göndərilmiş 11.08.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Belarus 

Respublikasının “Amateg ƏMC” şirkətinin istehsalı olan 
Farqosept (tablet, №200) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə keçirilmiş 

müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, təqdim 
olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 

dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.Belə 
ki,Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Qeydiyyat 

Reyestrində oxşar adlı dərman vasitəsi mövcudur”. Məhsulun 
buraxılış formasının, istehsal sahəsi və göstərişlərinin də 
dərman vasitəsi ilə eyni olmasını nəzərə alaraq, onun adı 

istehsalçıda çaşqınlıq yarada bilər.

Farvin Kapsul 3 x 10 İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

        Fiziki şəxs Nərmin Muradova Mirzəbala qızı tərəfindən 
08.09.2021-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, 
Türkiyənin “İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. Şti” 

şirkətinin istehsalı olan Farvin (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,  məhsulun tərkibindəki inqredientlərin miqdari 

təyinatı zamanı vitamin C -- 54,31 %  (75,0 -- 110,0 %) aşkar 
olunmuşdur və NS-də göstərilənlərlə uyğun gəlmir.

       Bundan başqa məhsulun tərkibində olan “Sodium selenite” 
və “Zinc gluconate” inqredientlərinin nə qədər elemental sink 
və selen ehtiva etdiyi göstərilməyib. Məhsul kapsul olmağına 

baxmayaraq istifad ə üzrə təlimatda tablet kimi qeyd edilib.
       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.

FENOFEN Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Gamma aminobutyric acid - 100 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 
1.2 mg

Deionized water, Blueberry flavor, Sodium 
hydroxide, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.09.2021 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Ferrofol Kapsul 2 x 15 Iron (II) fumarate - 100 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Folic acid - 400 
mcg, Zinc oxide - 25 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid)- 75 mg

Gelatin, Lactose monohydrate, Magnesium 
stearate, Starch NUGEN Nutraceutical Pakistan 22.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferrofol (kapsul №30) adlı 
məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

edilsin.

Fibrenal Tablet 4 x 15
Plantago ovata seed extract – 50 mg, Astragalus propinquus root 

extract – 85 mg, Taraxacum officinal root extract – 65 mg, Succinic 
acid – 30  mg, Serenoa repens fruit extract – 65 mg

Microcrystalline Cellulose, Maize starch, 
Croscarmellose sodium, Povidone, Colloidal silicon 
dioxide, Crospovidone, Purified talc, Magnesium 

Stearate

West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fibrenal (tablet № 60) 

(Seriya nömrəsi: WF21267; İstehsal tarixi: 14.04.2021; Son 
istifadə tarixi: 14.03.2024) adlı məhsul  prostat vəzinin 

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. 

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatın rəyə uyğun olaraq 
tərtib olunması zəruridir.

Fibrenal Tablet 4 x 15
Plantago ovata seed extract – 50 mg, Astragalus propinquus root 

extract – 85 mg, Taraxacum officinal root extract – 65 mg, Succinic 
acid – 30  mg, Serenoa repens fruit extract – 65 mg

Microcrystalline Cellulose, Maize starch, 
Croscarmellose sodium, Povidone, Colloidal silicon 
dioxide, Crospovidone, Purified talc, Magnesium 

Stearate

West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fibrenal (tablet № 60) 

(Seriya nömrəsi: WF21268; İstehsal tarixi: 14.04.2021; Son 
istifadə tarixi: 14.03.2024) adlı məhsul  prostat vəzinin 

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. 

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatın rəyə uyğun olaraq 
tərtib olunması zəruridir.

Flenga Plus Kapsul 1 Serratiopeptidase enzyme - 15000 IU (22.5 mg), Nattokinase - 7000 
IU (35 mg)

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicone dioxide 

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.09.2021 Müsbət

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

Fohow Garlic Oil Softgel Kapsul 1 plastik flakonda 
№  120 kapsul Garlic extract oil-342 mg Soybean oil,gelatin,qlycerine, pure water Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq Respublikası 16.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Garlic Oil Softgel 

(kapsul,№    120) adlı  məhsul  immun 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.

Fohow Haicao Gai Kapsul 1 plastik flakonda 
№ 100 kapsul Spirulina(powder)-64 mg;Calcium carbonate (powder)-96 mg Vegetable oil (soybean oil), gelatin(capsula shell)          Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq Respublikası 16.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow  Haicao Gai(kapsul,№    

  100) adlı  məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Məhsulun qablaşmasının üzərində rus dilində göstərilən: 
"hər kapsulun içərisində 160 mg kalsium mövcuddur" yazısı 
ləğv olunsun. Belə ki, bu yazı tərkib və heç bir məhsula aid 

normativ sənədlə təsdiqlənmir!Həmçinin,istehlakçıda çaşqınlıq 
yaratmamaq səbəbindən,qablaşmanın üzərində olan rus dilində 
istifadə üzrə qaydalar Azərbaycan dilndəki ilə uyğunlaşmadığı 

üçün ləğv olunsun.

Folio Tablet - Folic acid - 400 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 150 mcg, 
Vitamin B12 - 9 mcg

Cellulose, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 
Glucose, Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesium 

stearate

Artesan Pharma 
GmbH&Co.KG  (for 
SteriPharm Export , 

Germany)

Almaniya 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folio (tablet, №120) adlı 
məhsul Fol turşusu, B12 vitamini və yod mineralının əlavə 

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

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



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

Folio Tablet - Folic acid - 400 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 150 mcg, 
Vitamin B12 - 9 mcg

Cellulose, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 
Glucose, Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesium 

stearate

Artesan Pharma 
GmbH&Co.KG  (for 
SteriPharm Export , 

Germany)

Almaniya 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folio (tablet, № 20) adlı 
məhsul Fol turşusu, B12 vitamini və yod 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.

Forenfol Şərbət 120 ml L-carnitine - 100 mg;  Coenzime Q10 - 25 mg; Choline - 20 mg, Distilled Water, Glycerin(E 422), Potassium sorbate, 
Sucralose(E 955), Orange flavor Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Forenfol (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Qeyd:İstifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq təqdim olunsun.

Forever Active HA / Forever Aktiv 
HA Kapsul 1

Injuv® Hyaluronic acid complex - 39. 3347 mg, Ginger (Zingiber 
officinale) root oil - 24.5866 mg, Turmeric (Curcuma longa) root 

powdered - 25.8778 mg

Soybean oil, Yellow Beeswax, Maltodextrin, 
Lecithin, Gelatin, Glycerin, Purified water, Zinc oxide Soft Gel Tecnologies, Inc ABŞ 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active HA / Forever 
Aktiv HA (kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: 181120A, istehsal 

tarixi: 18.11.2020, son istifadə tarixi: 18.11.2024) adlı məhsul 
dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Forever Active HA / Forever Aktiv 
HA Kapsul 1

Injuv® Hyaluronic acid complex - 39. 3347 mg, Ginger (Zingiber 
officinale) root oil - 24.5866 mg, Turmeric (Curcuma longa) root 

powdered - 25.8778 mg

Soybean oil, Yellow Beeswax, Maltodextrin, 
Lecithin, Gelatin, Glycerin, Purified water, Zinc oxide Soft Gel Tecnologies, Inc ABŞ 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active HA / Forever 

Aktiv HA (kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: 110121, istehsal 
tarixi: 11.01.2021, son istifadə tarixi: 11.01.2025) adlı məhsul 
dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Forever Active Pro-B / Forever Aktiv 
Pro-B Kapsul 1

Zinc (as Zinc gluconate) - 2.5 mg,Bifidbacterium animalis ssp. lactis - 
 30 mg (5.2 billion CFU), Lactobacillus rhamnosus - 20 mg (1.15 

billion), Lactobacillus reuteri - 10 mg (580 million CFU), Lactobacilus 
acidophylus - 8 mg (580 million CFU), Bifidobacterium longum - 5 
mg (200 million CFU), Bifidobacterium bifidum - 5 mg (290 million 

CFU)

Hydrolysed corn dextrin, Fructoooligosaccharides, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Silicon dioxide, 

Magnesium stearate, Calcium carbonate
Biofarma S.p.A İtaliya 08.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Active Pro-B / 

Forever Aktiv Pro-B (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 0461, 
istehsal tarixi: 15.02.2021, son istifadə tarixi: 15.02.2023) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək mıəqsədilə 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:Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində məlumat qeyd 

edilməlidir.

Forever Aloe Bits N ′ Peaches/ 
Şaftalılı Aloe Şirəsi məhlul 1000 ml Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g

Fructose, Natural Peach Flavor, Citric Acid, Natural 
Peach Concentrate, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Ascorbic Acid, Tocopherol
Aloe Vera of America, Inc ABŞ 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Bits N ′ 

Peaches/ Şaftalılı Aloe Şirəsi(məhlul, 1000 ml) adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi: 030221, istehsal tarixi: 03.02.2021 , son 

istifadə tarixi: 03.02.2025)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml № 1 Aloe Vera gel - 232.3099 g
Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 30.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel 

(qel,1000 ml) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 080421, istehsal 
tarixi: 08.04.2021, son istifadə tarixi: 08.04.2025)  orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

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

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, Lemon oil, 
Lime oil, D-alpha-tocopherol Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 06.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea (kapsul, №120) (Seriya 
nömrəsi: 010321A , istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə 

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

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

vasitəsi deyil.



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

Forever Bee Propolis Çeynəmə tablet 1 Bee propolis, powdered - 501.67 mg (500 mg), Soy protein isolate - 
66.40 mg, Royal jelly - 0.12 mg

Carob powder, Silicon dioxide, Stearic acid, 
Croscarmellose sodium, Honey, Almond flavor Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Propolis (tablet, 
№ 60) (Seriya nömrəsi: 150321B, istehsal tarixi: 15.03.2021, 
son istifadə tarixi: 15.03.2025) adlı məhsul immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə  kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Forever Calcium Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 1000 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide, Dimagnesium malate) - 400 mg, Vitamin C (as 

Calcium ascorbate) - 60 mg, Zinc (as Zinc Glycinate chelate) - 6 mg, 
Manganese (as Manganese Glycinate chelate) - 2 mg, Copper (as 

Copper Glycinate chelate) - 1 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 20 
mcg (800 IU)

Silicified Microcrystalline cellulose, Croscarmellose 
sodium, Stearic acid, Sodium 

Carboxymethylcellulose, Dextrin, Natural vanilla 
flavor,Dextrose, Medium chain triglycerides, 

Trisodium citrate

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Calcium (tablet №90) 

(Seriya nömrəsi: 120421B , istehsal tarixi: 12.04.2021, son 
istifadə tarixi: 12.04.2025) 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. 

Forever Freedom (Orange flavored 
Aloe Vera Juise  /  Portağal ətirli 

Aloe Vera şirəsi)
məhlul 1000 ml

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

g, Ascorbic Acid - 0.5216 g, Tocopherol - 0.0099 g

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

Sorbat, Natrium Benzoat 
Aloe Vera of America, Inc ABŞ 30.08.2021 Müsbət

uş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored Aloe Vera 
Juise  /  Portağal ətirli Aloe Vera şirəsi) (məhlul,1000 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: 041120 , istehsal tarixi: 04.11.2020, 
son istifadə tarixi: 04.11.2024)  orqanizmi möhkəmləndirmək 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Garlic-Thyme Kapsul 1 Thyme powdered (leaves) – 50 mg, Odorless Garlic concentrate 
liquid (bulb) – 10 mg

Canola oil, Lecithin, Beeswax, Gelatin, Glycerin, 
Purified water, Carob extract Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Garlic-Thyme 

(kapsul, № 100) (Seriya nömrəsi: 130521H, istehsal tarixi: 
13.05.2021, son istifadə tarixi: 13.05.2025) adlı məhsul 

sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Forever Lite Ultra Chocolate toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19536.57 mg (17 g Protein, 75 mg Calcium, 
140 mg Phosphorus), Dicalcium Phosphate - 860 mg (Calcium 200 

mg, Phosphorus 152 mg), Disodium Phosphate - 23.5 mg 
(Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 39 mg (Vitamin C 30 mg), D-
alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11 mg), Biotin - 

19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12.65 mg (Vitamin 
B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 12.63 mg (Vitamin A 632 mcg), 

Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg 
(Vitamin B5 4 mg), Potassium iodide - 5.25 mg (Iodine 52 mcg), 

Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), Pyridoxine 
hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), Thiamine hydrochloride 

- 0.83 mg (Vitamin B1 0.6 mg), Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 
0.26 mg), Chromium chloride - 0.3138 mg (Chromium 60 mcg), 
Folic acid - 0.3 mg (Vitamin B9 200 mcg), Cyanocobalamin - 0.27 

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

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

Beta Carotene, Brewer's Yeast, Spirulina 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Chocolate 

(toz, 375 qr) adlı məhsul  məhsul protein, vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi idmançılar üçün tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

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 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Nature-Min / Forever 

Natur-Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 030621B, istehsal 
tarixi: 03.06.2021, son istifadə tarixi: 03.06.2025) 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.

Formula 2. Vitamin & Mineral 
Complex Women / Formul 2. 
Qadınlar üçün vitaminlər və 

minerallar kompleksi

Tablet 1

Premix, Mineral Vitamin FT 162848EU (Vitamin A - 425 mcg, 
Thiamine (Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin 

PP) - 14 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline 
(Vitamin B4) - 82.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 

100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - 324 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, 
Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, 

Vitamin K - 80 mcg, Beta-carotene - 0.45 mg, Iron - 12.94 mg, 
Iodine - 93 mcg, Calcium - 300 mg, Magnesium - 111.6 mg, 
Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, 
Phosphorus - 250 mg, Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) 

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770, 
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000, 

Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic 
acid, Silicon dioxide, Iron oxide red (Iron - 0.06 mg)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A İtaliya 16.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & Mineral 

Complex Woman / Formul 2. Qadınlar üçün vitaminlər və 
minerallar kompleksi (tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 191415E , 
istehsal tarixi: 04.01.2021, son istifadə tarixi: 04.01.2023) adlı 
məhsul qadınlar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü 

"tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 
əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz 

olunsun( bu qeyd sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə  qeyd olunsa 
belə,  düzəlişlər olunmayıb). 



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

FORTICOR Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Acetyl-L-Carnitine - 1 g Deionized water, Orange flavor, Potassium srobate, 
Sodium benzoate, Sucralose, Beta carotene

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 16.09.2021 Müsbət

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

məhlul, flakonda 10 ml №10) adlı məhsul orqanizmin əsas 
metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının 

ünvanı (istehsalat ünvanı) düzgün göstərilsin.

Forven Forte Kapsul 3 x 10 Diosmin 90%-200 mg;Aesculus hippocastanum dry seed extract-75 
mg;Ruscus aculeatus dry root extract- 75 mg;Rutin-50 mg.

magnesium stearate(E470b), silicon dioxide, 
capsule shell: gelatin, titanium dioxide (E171), iron 

oxide (E172).
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 20.09.2021 Müsbət

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

adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: 160062 , istehsal tarixi: 
01.06.2021, son istifadə tarixi: 30.06.2024)   damar divarlarını 

möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Funtin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Morus alba extract - 3000 mg, İlex extract - 1000 mg, Mate extract - 
1000 mg, Cetraria extract - 1000 mg, Chamomilla extract - 1000 
mg, Achillea millefolium extract - 1000 mg, Calendula officinalis - 

1000 mg, Arctium extract - 1000 mg, Taraxacum officinale extract - 
1000 mg, Betula extract - 1000 mg, Barbarea extract - 1000 mg, 
Oenothera extract - 1000 mg, Bergenia crassifolia extract - 1000 

mg, Potentilla extract - 1000 mg, Lespedaza hedysaroides extract - 
1000 mg, Usnea extract - 1000 mg, Phallus impudicus extract - 
1000 mg, Equisetum extract - 1000 mg, Larix extract - 1000 mg, 

İnonotus extract - 1000 mg, Ganoderma lucidum extract - 300 mg, 
Sinapis alba extract - 300 mg, Syzygium extract - 300 mg, İnula 

extract - 300 mg, Panax extract - 300 mg, Rosa extract - 300 mg, 
Allium sativum extract - 300 mg, Phaseolus extract - 300 mg, 
Humulus extract - 300 mg, Nigella sativa - 300 mg, Cordyceps 

extract - 300 mg, Propolis extract - 300 mg, Resin extract- 300 mg; 
Mummy purified - 300 mg, Aqua-  till 30000 mg, Sodium benzoate - 

30 mg.

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 08.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Funtin(daxilə qəbulu üçün 
damcı, 30 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:02 istehsal tarixi: 

24.11.2020, son istifadə tarixi: 24.11.2023)  müxtəlif göbələk  
mənşəli törəmələr zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək 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.

GabaFos Tablet 2 x 15
Griffonia simplicifolia seed dry extract, standardized in 98% 5-HTP- 
25 mg, Phosphotidylcholine 10% - 150 mg, Phosphotidylserine 7% - 

100 mg, L-glutamic acid - 100 mg, GABA - 200 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, 
Magnesium stearate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 14.09.2021 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GabaFos (tablet № 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibindəki təsiredici 
inqredient olan GABA-nın dozası (200 mq) BFMQƏ-lərdə 
tövsiyə olunan dozanı aşır (150 mq-dan çox olmamalıdır).

Gammafertil Prenatal Tablet 2 x 15

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

acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 9 mcg, Biotin - 50 mcg, Calcium 
carbonate - 184 mg, Magnesium hydroxide - 53 mg, Iron - 30 mg, 
Zinc - 12.5 mg, Copper - 1 mg, Iodine - 150 mcg, Manganese - 1 

mg, Selenium - 25 mcg, Chromium - 25 mcg

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

magnesium stearate (E 470b), Silica (E 551)
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 03.09.2021 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 gör ə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Həb sözü tablet sözü ilə əvəz olunsun.

Gasduram Kapsul 2 x 15 Hippophae rhamnoides oil - 500 mg Gelatin, Glycerol, Purified water Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 21.09.2021 Müsbət

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

adlı məhsul regenerasiya prosesini tezləşdirməyə kömək edən 
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.

Ginocer Tablet 3 x 10 Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Passiflora incarnata flower 
dry extract - 35 mg, Hawthorn leaf and flower dry extract - 30 mg

Maltodextrin, Cornstarch, Magnesium stearate, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Silicon dioxide 

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.09.2021 Müsbət

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

Gleon Şərbət 150 ml

GABA - 125 mg, Glycine - 50 mg, L-glutamine - 100 mg, L-carnitine - 
 150 mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 100 mg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin B5 (as Calcium pantothenate) - 12.5 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 4.5 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 3 mcg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gleon (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Gliatrofe Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml
Cytidine-5-monosphate - 150 mg, Uridine-5-monophosphate - 150 

mg, Citicoline sodium - 800 mg, Vitamin B1 (Thiamine 
hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.09.2021 Müsbət

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

məhlul, 10 ml x 10) 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.stifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.






Glisgam B Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


        “DSZ MMC” tərəfindən 02.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Glisgam B (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 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 40.0 ml 
(45 -- 50 ml) təyin olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.


Hepastom Şərbət 300 ml
Pancreatin - 200 mg, Bromelain - 120 mg, Papain - 40 mg, Pepsin - 
50 mg, Betaine-hydrochloride - 50 mg, Cynara L. receptacle leaf - 

200 mg, Silybum marianum ripe fruit - 80 mg

Water, Potassium Sorbate, Orange Flavor, Sodium 
Benzoate, Sugar, Xanthan gum

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 27.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         Fiziki şəxs Quliyeva Sevinc Tofiq qızı tərəfindən 
09.08.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin “GH YILDIZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan Hepastom (şərbət, 300 ml) 

adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsi 

zamanı aşağıdakı çatışmazlıqlar aşkar olunmuşdur:
-İstehsalçının t əqdim etdiyi tərkibə dair sənəddə bitki 

inqredientlərin məhsula daxilolma formaları (quru ekstrakt, 
maye ekstrakt və s.) və Cynara bitkisinin dəqiq növü 

göstərilməyib.
       Yuxarıdakı çatışmazlıqlara dair  müvafiq qaydada tədbirlər 
görməyiniz və bununla bağlı müvafiq sənədlərin AEM-ə təqdim 

olunması zəruri hesab olunur.

Heqoliv Kapsul 1
Soybean (Glycine max) phospholipids - 150 mg, Artichoke (Cynara 

scolymus) leaf dry extract - 100 mg, Milk thistle (Silybum 
marianum) seed dry extract - 70 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg

Corn starch, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 28.09.2021 Müsbət

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

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

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

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



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

Herbalifeline Max / Herbalayflayn 
Maks Kapsul 2 x 15 Polyunsaturated fatty acids (Omega-3 - 630 mg), DHA - 216 mg, 

EPA - 378 mg (Fish oil 60% MIN TG)

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

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

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və  hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE 

MAX/HERBALAYFLAYN MAKS (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 
J51527A, istehsal tarixi: 07.05.2021, son istifadə tarixi: 

07.05.2023) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:"Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısı "Bioloji fəallığa malik 

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

qeyd olunsa belə,  düzəlişlər olunmayıb). 

Imukan Şərbət 100 ml

Beta glucan- 60 mg,Vitamin C( L-Ascorbic acid)- 30 mg, Vitamin 
B3(Nicotinamide) -1,35 mg;Vitamin B5 (Pantothenic acid from 
Calcium D-patothenate)-0.45 mg,  Vitamin B6(Pyridoxine  from 
Pyridoxine hydrochloride) -0.15 mg, Vitamin B1(Thiamin from  

Thiamin hydrochloride)- 0,1 mg,Folic acid( Pteroyl-l-glutamic acid)-
10 mcg, D-Biotin( D-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-
4-pentanoic acid)- 1,25 mcg,  Vitamin B12(Cyanocobalamin)-0,1 mg.

deminiralized water, fructose, potassium sorbate, 
xantan gum, natural orange flavour. Erbozeta S.p.A. San-Marino 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMUKAN (şərbət, 100 ml) adlı  
 məhsul  immun sistemin fəaliyyətini yaxşlaşdırmaq məqsədi ilə 

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.

İnfini Premium Filler Aquabooster inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 96.91%, Sodium Hyaluronate 2.0%, BDDE 

0.09%, Sodium Hydroxide 0.30%, Hydrochloric acid(37%) 0.63%, 
Phosphoric acid(85%) 0.07%

Ayrı geyd  edilməyib Vida SRL İtaliya 25.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler 
Aquabooster, inyeksiya üçün gel, 1 ml,  əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz, boyun 
və əl dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 

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

İnfini Premium Filler Body inyeksiya üçün gel 10 ml
Water for injections 96.82%, Sodium Hyaluronate 2.0%, BDDE 

0.18%, Sodium Hydroxide 0.30%, Hydrochloric acid(37%) 0.63%, 
Phosphoric acid(85%) 0.07%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 24.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler Body, 
inyeksiya üçün gel, 10 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” 

adlı məhsul bədən səthinin formalaşdırılması, yumşaq 
toxumaların bərpası və ya həcminin artırılması  üçün tövsiyə 

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

İnfini Premium Filler L inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 96.19%, Sodium Hyaluronate 2.40%, BDDE 

0.21%, Sodium Hydroxide 0.36%, Hydrochloric acid(37%) 0.76%, 
Phosphoric acid(85%) 0.08%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 25.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler L, inyeksiya 
üçün gel, 1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

İnfini Premium Filler M inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 96.66%, Sodium Hyaluronate 2.10%, BDDE 

0.19%, Sodium Hydroxide 0.31%, Hydrochloric acid(37%) 0.67%, 
Phosphoric acid(85%) 0.07%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 26.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler M, 
inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 
məhsul kosmetologiyada üz və əl dərisinin korreksiyası üçün 

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

İnfini Premium Filler S inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 96.82%, Sodium Hyaluronate 2.0%, BDDE 

0.18%, Sodium Hydroxide 0.30%, Hydrochloric acid(37%) 0.63%, 
Phosphoric acid(85%) 0.07%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 25.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler S, inyeksiya 
üçün gel, 1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 
kosmetologiyada üz, boyun, dekolte və əl dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İnfini Premium Filler Soft Lips inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 96.82%, Sodium Hyaluronate 2.0%, BDDE 

0.18%, Sodium Hydroxide 0.30%, Hydrochloric acid(37%) 0.63%, 
Phosphoric acid(85%) 0.07%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 25.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler Soft Lips, 
inyeksiya üçün gel, 1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 
məhsul kosmetologiyada dodaqların korreksiyası  üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

İnfini Premium Filler XL inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections 95.87%, Sodium Hyaluronate 2.60%, BDDE 

0.23%, Sodium Hydroxide 0.39%, Hydrochloric acid(37%) 0.82%, 
Phosphoric acid(85%) 0.09%

Ayrı geyd edilməyib Vida SRL İtaliya 25.08.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Filler XL, 
inyeksiya üçün gel, 1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

İnfini Premium Meso L 715 İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua 95-100%, Sodium hyaluronate 0.5-1%, Alanine 0.01-0.1%, 
phenoxyethanol 0,1-0.5%, Benzyl alcohol 0,1-0.5%, Histidine HCl 

0,1-0.5%, Isoleucine 0,1-0.5%, Arginine HCl 0,005-0.1%, 
Hydroxyethylcellulose 0,1-0.5%, Leucine 0,001-0.1%, Methionine 
0,001-0.1%, Phenylalanine 0,005-0.1%, Threonine 0,001-0.05%, 

Valine 0,005-0.1%, Tryptophan 0,005-0.1%

Ayrı geyd edilməyib İnfini Lab S.R.L. İtaliya 27.09.2021 Müsbət

              Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Meso L 
715, inyeksiya üçün məhlul, 10 ml” adlı məhsul 

kosmetologiyada üz, boyun və əl dərisinə qulluq üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İnfini Premium Meso LipoMax İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua 90-100%, Benzyl Alcohol 0.1-0.5%, Sodium Hydroxide 0.01-
0.1%, phosphaditylcholine 0.01-0.5%, Butylene Glycol 

Pentapeptide-25 0.5-1%, caffeine 0.1-0.5%, carnitine 0.1-0.5%, 
Sodium deoxycholate 0.1-0.5%, Teophylline 0.1-0.5%, Polysorbate-

80 0.05-0.1%

Ayrı geyd edilməyib İnfini Lab S.R.L. İtaliya 27.09.2021 Müsbət

        Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Meso 
LipoMax, inyeksiya üçün məhlul, 10 ml” adlı məhsul 

kosmetologiyada üz və bədən dərisinə qulluq üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
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İnfini Premium Meso M 532 İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua 95-100%, Sodium hyaluronate 0.5-1%, Sodium Chloride 0.01-
0.1%, Alanine phenoxyethanol 0,1-0.5%, Benzyl alcohol 0,1-0.5%, 
Histidine HCl 0,1-0.5%, Isoleucine 0,1-0.5%, Arginine HCl 0,005-
0.1%, Proline 0,005-0.1%, Glycine 0,001-0.1%, Leucine 0,001-

0.1%, Lysine HCl 0,001-0.1%, Methionine 0,001-0.1%, Niacinamide 
0,005-0.1%, Pyridoxine HCl 0,005-0.1%, Thiamine HCl 0,001-0.1%, 

Phenylalanine 0,005-0.1%, Serine 0,005-0.1%, Threonine 0,001-
0.05%, Valine 0,005-0.1%, Tryptophan 0,005-0.1%, Glutamine 

0.05-0.1%, Adenosine 0,001-0.1%, Inositol 0.05-0.1%, 
CYANOCOBALAMIN 0.01-0.05%, Biotin 0.01-0.1%

Ayrı geyd edilməyib İnfini Lab S.R.L. İtaliya 27.09.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Meso M 532, 
inyeksiya üçün məhlul, 10 ml” adlı məhsul kosmetologiyada üz, 
boyun və əl dərisinə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

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

İnfini Premium Meso S 516 məhlul 10 ml

Aqua 95-100%, Sodium hyaluronate 0.1-0.5%, Sodium Chloride 
0.01-0.1%, Alanine phenoxyethanol 0,1-0.5%, Benzyl alcohol 0,1-
0.5%, Histidine HCl 0,1-0.5%, Isoleucine 0,1-0.5%, Arginine HCl 
0,005-0.1%, Proline 0,005-0.1%, Glycine 0,001-0.1%, Leucine 

0,001-0.1%, Biotin 0,001-0.1%, Lysine HCl 0,001-0.1%, Methionine 
0,001-0.1%, Niacinamide 0,005-0.1%, Pyridoxine HCl 0,005-0.1%, 
Thiamine HCl 0,001-0.1%, Phenylalanine 0,005-0.1%, Serine 0,005-

0.1%, Threonine 0,001-0.05%, Valine 0,005-0.1%, Tryptophan 
0,005-0.1%, Glutamine 0.05-0.1%, Adenosine 0,001-0.1%, Inositol 

0.05-0.1%, CYANOCOBALAMIN 0.01-0.05%

Ayrı geyd edilməyib İnfini Lab S.R.L. İtaliya 27.09.2021 Müsbət

              Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnfini Premium Meso S 
516, inyeksiya üçün məhlul, 10 ml” adlı məhsul 

kosmetologiyada üz, boyun və əl dərisinə qulluq üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İnsinta-M Kapsul 3 x 10 NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 07.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Litpharm MMC” tərəfindən göndərilmiş 19.05.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “NPL Fitoprodukt 

MMC” şirkətinin istehsalı olan İnsinta-M (kapsul, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı fol turşusunun miqdarı - 24.5 % ( 90.0 - 120.0 %) 

olaraq aşkar edilmişdir.
 

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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 


İodo-F Kapsul 3 x 10 NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 02.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

  " Litpharm MMC” şirkətinin 19.05.2021-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Ukrayna “NPL Fitoprodukt MMC” 

şirkətinin istehsalı olan 080621 seriyalı İodo-F (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. 
Eyniliyin təyini: fol turşusu -- qeyri-məqbul test

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.

Kalsivit M / Calcivit M Şərbət 150 ml Calcium phosphate - 250 mg, Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin 
D - 100 IU, Vitamin B12 - 0.75 mcg

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

strawberry and banana, Purified water
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsivit M / Calcivit M (şərbət 
150 ml) (Seriya nömrəsi: 107072, istehsal tarixi: 31.07.2021, 

son istifadə tarixi: 31.07.2024) 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.

Kamed Daxilə qəbul üçün məhlul 5 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU Olive oil Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kamed (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 5 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

Kantarius Plus Şərbət 150 ml Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 16.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Azəri Med QMC” tərəfindən göndərilmiş 12.07.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “Pharmex Rom 
Industry S.R.L” şirkətinin istehsalı olan Kantarius Plus (şərbət, 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı məhlulun həcmi 144.0 ml (145.0 - 155.0 ml); pH-ı 

3.885 (4 - 6), sıxlığı: 1.00788 q/sm3 (1.04 - 1.07 q/sm3) olaraq 
aşkar edilmişdir.


 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 
dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun 

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

Karnus Kapsul 1
Chaste tree (Vitex agnus castus) fruit powder - 200 mg, Common 

lady's mantle (Alchemilla vulgaris) herb dry extract -100 mg, 
Common hop (Humulus lupulus) herb dry extract -100 mg 

Corn starch, Silicon dioxide, Magnesium stearate,  
Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 21.09.2021 Müsbət

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

məhsul qadınlarda reproduktiv sistemin fəaliiyətini 
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. 

Kidsomnum Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 08.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


   DSZ MMC şirkətinin  02.08.2021 il tarixli   məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Bereket İlaç Kozmetik A.Ş” 
şirkətinin istehsalı olan Kidsomnum (daxilə qəbul üçün məhlul, 

100 ml )   adlı  məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-
olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq ekspertiza rəyinin 
verilməsi mümkün deyil. Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, 
məhsulun sıxlığı 1.074q/ml  təqdim olunan normativ 

sənədlərə(0.87 -- 1.0q/ml)  uyğun deyil.   
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 
texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 

hesab olunmur.

Kom Forte Şərbət 100 ml Chamomilla (Matricaria chamomilla) essential oil – 2.7 mg, Fennel 
(Foeniculum vulgare) essential oil – 5.8 mg

Sodium bicarbonate, Potassium sorbate, Sorbitol 
solution 70%, Vegetable glycerin, Dextrose, 

Purified water
Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 14.09.2021 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

Komfovita Kapsul 2 x 15
Myo-inositol - 500 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) leaf extract - 

50 mg, Licorice (Glycyrrhiza inflata) extract - 40 mg, Chasteberry 
(Vitex agnus castus) extract - 10 mg, Acidum folicum - 0.20 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Gelatin

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 03.09.2021 Müsbət

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

məhsul qadın saglamlığını 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.

Konsila Kapsul 1
Fish oil rich in Omega-3 acids – 500 mg including: Eicosapentaenoic 
acid (EPA) – 90 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) – 60 mg, Other 

Omega - 3 acids - 350 mg
Gelatin, Glycerol, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 21.09.2021 Müsbət

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

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



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

Laktaforce Tablet 1 şüşə flakonda 30 
tablet Lactase- 80 mg

Polyvinylpyrrolidone(E 1201), Magnesium salts of 
fatty acids(E 470 b), Silicon Dioxide(E 551), 

Microcrystalline  cellulose
(E 460(i)),Hydroxypropyl cellulose, Hydroxypropyl  

methyl cellulose,Talc, Titanium dioxide.

Pharmarosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. Diş. 

Tic. Ltd. Şti. 
Türkiyə 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laktaforce (tablet №30) adlı  
məhsul laktaza fermentinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: 1)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada laktaza 

fermentinin tərcüməsini "laktoza" şəkərinin adı  kimi təqdim 
etmək səhvdir və "laktaza"  ilə əvəz olunmalıdır. 

2)Ərizəçinin 27.09.2021 il tarixli müraciətinə əsasən 
istehsalçının ünvanında texniki səhv olduğu üçün, tarix və 

nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.


Lipocut İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Aqua > 75% - < 100%, Alcohol Denat. > 1% - < 5%, Carnitine > 
1% - < 5%, Phosphatidylcholine > 1% - < 5%, Sodium 

Deoxycholate > 1% - < 5%, Methylsilanol Mannuronate > 0.1% - < 
1%, Propylene Glycol > 0.1% - < 1%, Caffeine <0.1%, Troxerutin 
<0.1%, Cynara Scolymus Leaf Extract <0.1%, Melilotus Officinalis 

Flower Extract <0.1%, Phenoxyethanol <0.1%, Hedera Helix 
Leaf/Stem Extract <0.1%, Camellia Sinensis Leaf Extract <0.1%, 
Ethylhexylglycerin <0.1%, Echinacea Angustifolia Root Extract 

<0.1%, Sorbic Acid <0.1%, Aesculus Hippocastanum Seed Extract 
<0.1%, Methylparaben <0.1%, Butylparaben <0.1%, Ethylparaben 

<0.1%, Propylparaben < 0.1%

Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 30.09.2021 Müsbət

            Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lipocut, inyeksiya üçün 
məhlul, 10 ml” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün 

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

Liverex Kapsul 3 x 10

Silymarin - 115 mg, DL-methionine - 25 mg, Choline bitartrate - 80 
mg,  Desiccated liver extract - 28 mg, Inositol - 50 mg,Spirulina 

(Arthrospira platensis) thalli dry extract - 2.5 mg, Magnesium oxide - 
 50 mg, Copper gluconate - 750 mcg

Gelatin(capsula shell), Lactose Monohydrate, 
Magnesium Stearate, Starch NUGEN Nutraceutical Pakistan 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liverex (kapsul, № 30) adlı  
məhsul qaraciyər və öd  yollarının  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.

Liverex Şərbət 150 ml
Lactulose - 1500 mg, Fructooligosaccharide - 1500 mg, Inulin - 2.5 

mg, Aloe vera leaf dry extract - 15 mg, Prunus nigra fruit dry extract 
- 100 mg

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

benzoate, Trisodium citrate, Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 21.09.2021 Müsbət

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

Livlar Kapsul 3 x 10

Silybum marianum seed dry extract standardized to contain 80% 
Silymarin, 60 mg - 75 mg, Essential phospholipids - 200 mg, 

Ademetionine (as s-adenosyl-L-methionine) - 100 mg, L-glutathione 
- 100 mg, L-ornithine L-aspartate - 100 mg

Monostarch phosphate, Hydroxypropyl 
methylcellulose Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 15.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livlar (kapsul № 30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Lizaflor-C Kapsul 1

Lactobacillus sporogenes - 200 mill, Lactobacillus rhamnosus - 200 
mill, Lactobacillus casei - 210 mill, Lactobacillus bulgaricus - 150 

mill, Bifidobacterium longum - 200 mill, Bifidobacterium infantis - 80 
mill, Streptococuss termophilus - 150 mill, Saccharomyces boulardii - 
 200 mill, Lysozyme - 20 mg, Inulin - 120 mg, FOS - 100 mg, Zinc - 

10 mg, Lactoferrin - 5 mg, Mix of enzymes (Amylase, Protease, 
Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, Pectinase) - 20 mg 

Calcium phosphate (E341), Silica (E551), Talc 
(E553b), Vegetal magnesium stearate (E470b), 
Capsule, Gelatin, color: Titanium dioxide (E171)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lizaflor-C (kapsul №15) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: 1446 , istehsal tarixi: 01.06.2021, son 

istifadə tarixi: 01.06.2023 ) bağırsaq mikroflorasının normal 
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.



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

Loksal Şərbət 150 ml İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

  " Ayan Company MMC” şirkətinin 28.07.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyə “İmhotep İlaç 

Kozmetik ve Gıda Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan LK 00401 
seriyalı Loksal (Şərbət150 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. 

-M əhlulun xarici görünüşü: sarı rəngli, qeyri-şəffaf, xarakterik 
qoxulu şərbət (NS-də -- çəhrayı rəngli)

-M əhlulun rəng və şəffaflığı: UYĞUN DEYİL 
-Thymus vulgaris bitkisinin xammalı düzgün göst ərilməmişdir. 

Belə ki, bu bitkinin xammal kimi otu istifadə olunur.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 
dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun 

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.


Longus Şərbət 150 ml

Retinol (Vitamin A) - 1000 IU, Thiamine mononitrate (Thiamine - 
0.921 mg) - 1 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1 mg, Niacinamide 

(Vitamin B3) - 2.5 mg, D-calcium pantothenate (Vitamin B5) - 0.25 
mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.823 mg) - 1 mg, 

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 0.001 mg, Ascorbic acid (Vitamin 
C) - 10 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 100 IU, D-alpha 

tocopherol (Vitamin E) - 0.75 mg, Zinc sulphate heptahydrate (Zinc - 
 0.23 mg) - 1 mg, L-carnitine - 150 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Blackberry 
flavor, Xanthan gum, Deionize water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 09.09.2021 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə (tərkibə 
aid sənədə) uyğun olaraq qeyd edilsin.

Lugn Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml D-Calcium pantothenate - 100 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.09.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul B5 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.

Luvit-R Tablet 1 Lutein 5% - 10 mg, Zeaxanthin 10% - 3 mg, Rutin - 50 mg, Vitamin 
A - 1 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, 
Magnesium stearate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Luvit-R (tablet, № 30) (Seriya 
nömrəsi: 10516, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Magnenorm Tablet 3 x 20 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 01.09.2021 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.

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 03.09.2021 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.

Mega A&D Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Retinol (Vitamin A) - 625 IU, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 75000 IU Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega A&D  (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul A və D 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

Melisida Kids Şərbət 150 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 08.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

   DSZ MMC şirkətinin  02.08.2021 il tarixli   məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Bereket İlaç Kozmetik A.Ş” 

şirkətinin istehsalı olan Melisida Kids (şərbət, 150 ml )   adlı  
məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı 
məhsula dair  müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 

deyil. Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun həcmi (139,0 
ml)  təqdim olunan normativ sənədlərə(145,0 -- 150,0 ml)  

uyğun deyil.   
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 
ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma 

texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 
üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 

hesab olunmur.

Melosan Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Melatonin - 1 mg, Glycin - 50 mg

Sugar, Tartarizine, Xanthan gum, Banana aroma, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize 

water
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 28.09.2021 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul yuxu prossesini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Melosedin Tablet 2 x 15

L-tryptophan - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 80 mg, 
Valeriana officinalis root dry extract - 25 mg, Matricaria chamomilla 
flower dry extract - 25 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 25 
mg, Eschscholtzia californica aerial parts dry extract - 25 mg, Tilia 
cordata inflorescences dry extract - 20 mg, Lavandula officinalis 
flowering tops dry extract - 20 mg, Passiflora incarnata flowering 

aerial parts dry extract - 9 mg.

Calcium phosphate, Microcrystalline cellulose, 
Sodium croscarmellose, Polyvinylpyrrolidone, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide, I ron oxide
Tablet coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 
Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Glycerin, 

Titanium oxide

Labomar SPA for Perrery 
Farmaceuti S.r.l. İtaliya 01.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melosedin(tablet,№ 30) adlı 
məhsul  (Seriya nömrəsi: K1340 A , istehsal tarixi: 01.05.2021, 

son istifadə tarixi: 01.11.2023)  MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Memodrop B6 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml Glycine - 300 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2.8 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 10.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memodrop B6 (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.
Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun tərkibinin rəyə (tərkibə aid 

sənədə) müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Memorbest Şərbət 100 ml

Gingko biloba leaf liquid extract - 13,8 ml; Crataegus sanguinea 
flower liquid extract - 13,8 ml;Curcuma longa rhizoma liquid extract - 

 8,05 ml; Nigella sativa seed liquid extract - 5,75 ml; Zingiber 
officinale rhizoma liquid extract - 4,6 ml.

distilled water,sucrose, citric acid(E330), 
pectin(E440), sodium benzoate(E211), 

glycerin(E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 17.09.2021 Müsbət

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

adlı məhsul  beyin və qan-damar sisteminin fəaliyyətlərini 
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:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "istifadə sahəsi 

və əsas göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  onunşərbət 

oması haqqında məlumat təqdim olunsun

Menolytin/ Menolitin Kapsul 2 x 15

 Cimicifuga racemosa rhizoma extract DER 6-7:1 – 2, 5 mg, 
Hypericum perforatum herb extract DER 4:1 – 100 mg, Dioscorea 
oppositae thrumb radix extract 10% Disogenine – 75 mg, Linum 

usitatissimum  seed extract DER 10:1 – 25 mg.

Gelatine (capsule shell), Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide.

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 17.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Menolytin/ Menolitin( kapsul,  
№ 30) adlı məhsul   olub, qadınlarda premenopauza dövründə 

qidanı biologi fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Rəydə məhsulun tərkib hissəsi  ona aid olan dosyenin 

müxtəlif sənədlərinin əsasında yazılıb. Növbətli idxalda 
istehsalçının tərkib haqqında sənədi verdiyimiz rəyə uyğun  

olaraq təqdim olunsun.
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Mersobil Tablet 2 x 15 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 13.09.2021 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. 
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istifadə sahəsi və 

əsas göstərişlər" bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və 
tarixi saxlanılnaqla dəyişdirilir.

Metifol Kapsul 1 x 30 Calcium L-5-methyltetrahydrofolate - 400 mcg Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, 
Magnesium stearate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metifol (tablet №30) adlı 
məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Metrip Tablet 1

Magnesium carbonate - 800 mg (eq. to elementa Mg 200 mg), L-
tryptophan - 350 mg, Hypericum perforatum  aerial part extract (0.7 
% hypericin) - 150 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)  - 6 mg


Microcrystalline cellulose, Crosscarmellose sodium, 
Magnesium stearate, Silicone dioxide Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metrip (tablet №30) (Seriya 
nömrəsi: 12430821; İstehsal tarixi: 01.08.2021; Son istifadə 

tarixi: 01.08.2024) adlı məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Mielonoks Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 31.08.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

  "DSZ MMC” şirkətinin 02.08.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik A.Ş” 

şirkətinin istehsalı olan EX2021-063 seriyalı Mielonoks (məhlul 
50 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

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

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Məhlulun həcmi: 59.0 ml (45 -- 50 ml). NS-də verilən limitlərə 

UYĞUN DEYİL.
Miqdari təyini: vitamin B9 -- aşkar olunmadı.

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.

Miofer Kapsul 3 x 10
Iron bisglycinate - 102.3568 mg (28 mg Fe), L-ascorbic acid - 100 

mg, Zinc gluconate - 34.85 mg (5 mg Zn), Pyridoxine hydrochloride 
- 1.3 mg, Calcium L-methylfolate - 0.432 mg (0.4 mg folic acid)

Gelatine, Maltodextrin, Magnesium stearate 
(magnesium salts of fatty acids), Titanium dioxide, 

Yellow iron oxide, Iron oxide red, Azorubine
Biofaktor Sp.zo.o Polşa 29.09.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 00107210, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə 
tarixi: 01.07.2024) 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.

Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda inqredientlər və 
onların məhsula daxil olan duzları eyni dozada göstərilib. 

Növbəti idxal zamanı bu nəzərə alınmalıdır.

Mohsinal Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 35 ml

Uridine- disodium salt- 25 mg; Cytidine-5'- monophosphate free 
acid- 25 mg; Citicoline- 50 mg; Vitamin B6 HCl- 2 mg; İnositol- 25 

mg.
Water, Glucose syrup, Glycerol, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Flavouring Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mohsinal(daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 35 ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 1445 , 
istehsal tarixi: 01.06.2021, son istifadə tarixi: 01.06.2024)  
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.

Monovisc İnyeksiya üçün məhlul 4 ml
Sodium hyaluronate 88mg, Sodium chloride 36mg, Potassium 
chloride 0.8mg, Sidium phosphate, Dibasic 4.6mg, Potassium 

Phosphate, Monobasic 0.8mg, USP Water for injection q.s. to 4ml
Ayrı geyd edilməyib. Anika Therapeutics, Inc. ABŞ 30.08.2021 Müsbət

             Ekspertizaya təqdim olunmuş “Monovisc, inyeksiya 
üçün məhlul, 4 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 

məhsul osteoartrit xəstəliyi zamanı yaranan sinovial oynaqların 
disfunksiyasında, oynaqlarda sinovial mayenin tam və ya hissəvi 
olaraq müvəqqəti əvəzlənməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan  

tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.
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Muc-Uno Şərbət 150 ml
Ribwort plantain (Plantago lanceolata) leaf powder extract - 1000 
mg, N-acetylcysteine powder - 100 mg, Copper sulfate anhydrous 

(Eq.to 0.5 mg Copper) - 1.256 mg

Deionised water, Glycerine, Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Sucralose, 

Acesulfame K, Strawberry flavour
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muc-Uno (şərbət, 150 ml) 
(Seriya:20867, istehsal tarixi: 01.03.2021, son istifadə tarixi: 
01.03.2023) adlı məhsul bəlğəmin ifrazını yaxşılaşdıran və 
öskürəyi yüngülləşdirən 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.

Multifolico DHA (Multifoliko DHT) Kapsul 4 x 15

Red softgel capsule composition: Omega 3 oil 70 DHA (DHA - 315 
mg ) - 500 mg, Lutein oil 20 % (Lutein - 10 mg) - 50 mg.Purple 

softgel capsule composition: Ascorbic acid 100% (Vitamin C - 100 
mg) - 100 mg, Nicotinamide 100% (Niacin - 22 mg) - 22 mg, D-
alpha-tocopherol 67% (Vitamin E - 12 mg) - 17.850 mg, Calcium 
pantothenate 92% (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.540 mg, Riboflavin 

100% (Vitamin B2 - 1.7 mg) - 1.7 mg, Pyridoxine hydrochloride 
81.9% (Vitamin B6 - 1.9 mg) - 2.310 mg, Thiamine mononitrate 
86.29% (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.620 mg, Folic Acid - 400 mcg, 

Biotin 100% (Vitamin B8 - 40 mcg) - 40 mcg, Colecalciferol 1000000 
IU/g (Vitamin - D3 15 mcg) - 0.6 mg, Cyanocobalamin 0.1% 

(Vitamin B12 - 2.5 mcg) - 2.5 mg, Iron phyrophosphate 24% (Iron - 
27 mg) - 112.5 mg, Zinc oxide 78% (Zinc - 11 mg) - 13.680 mg, 
Manganese sulphate monohydrate 32% (Manganese - 2.5 mg) - 

7.690 mg, Copper sulphate 1-hydrate 35.78% (Copper - 1.2 mg) - 
3.350 mg, Potassium iodate 59.88 % (Iodine- 220 mcg) - 0.367 

mg

Red softgel composition: Sunflower oil, Shell 
(Bovine Gelatine, Glycerin, E172 red iron oxide, 
E120 carmine red).Purple softgel composition: 

Sunflower oil, Sunflower lecithin, Softisan, Yellow 
beeswax, Shell Bovine (Bovine Gelatine, Sorbitol, 
Glycerin, E172 black iron oxide, E120 carmine red, 

E133 brilliant blu

HC CLOVER S.L. İspaniya 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multifolico DHA (Multifoliko 
DHT) (kapsul, №60) adlı  məhsul omeqa-3 yağ turşularının, 
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.
Qeyd:Məhsulun tərkibi, istifadə qaydası, istehsalçısı rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Mustang Kapsul 1

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

Türkiyə 01.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Unidad Group MMC” tərəfindən göndərilmiş 05.08.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin 
Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda 

Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan 
Mustang (kapsul, №10) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 0.60472 q 

(0.648 -- 0.792 q); tərkibi: 0.48922 q (0.540 -- 0.660 q) olaraq 
aşkar edilmişdir.


 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına 
dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, 
məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun 

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 


N1-Baby Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Foeniculum vulgare fruit distillate- 9,8 ml.
distilled water, sucrose, citric acid (E330), 

pectin(E440), sodium benzoate (E211), glycerin 
(E422) . 

Herba Flora MMC Azərbaycan 06.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən N1-Baby (şərbət, 100 ml) adlı 

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

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

vasitəsi deyil.

Nanaxol Şərbət 100 ml Artichoke(Cynara scolymus)  Leaf Dry Extract  - 20 g

Deionized Water, Sorbitol (E 420), Sugar, Glycerin 
(E 422), Strawberry Flavour, Sodium Benzoate (E 
211), Potassium Sorbate (E212), Xanthan gum (E 
415), Calcium Acetate (E 263), Citric Acid (E 330), 

Gum Arabic (E 414)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanaxol (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul qaraciyərin funksional 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.

Nat-Prostat Kapsul 1
Serenoa repens fruit  dry extract  - 125 mg, Urtica dioica root dry 

extract - 48 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 56 mg, 
Aquilaria agallocha wood powder - 56 mg.

Corn starch, capsulla shell (gelatin, glycerine, water) Herba Flora MMC Azərbaycan 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NAT-PROSTAT(kapsul № 
100) adlı məhsul prostat vəzinin 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:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada "İstifadə sahəsi 
və göstərişlər" 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

Nat-Sarımsaq Kapsul 1 plastik flakonda  
100 kapsul;

Dried garlic (Allium sativum) bulb powder - 300 mg.
Capsula shell:  gelatin,  glycerine,water. Herba Flora MMC Azərbaycan 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NAT-SARIMSAQ (kapsul № 
100) adlı məhsul immun, həzm və ürək- damar sistemlərinin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, saçları 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.

Nat-sedativ Kapsul 1 plastik flakonda  
100 kapsul;

Leonurus cardiaca herba dry extract – 31 mg, Mentha piperita 
leafdry extract - 31 mg, Crataegus pentagyna fruit dry extract – 31 

mg, Valeriana officinalis root and rhizoma dry extract - 60 mg, 
Melissa officinalis leaf powder – 100 mg, Mentha piperita leaf 

powder – 100 mg.


Corn starch; capsula shell:gelatin, glycerine, 
water. Herba Flora MMC Azərbaycan 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nat-Sedativ(kapsul № 100) 

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

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

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

N-Bifol Kapsul 3 x 10 Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 22.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Xitam 
  "DSZ MMC” şirkətinin 11.08.2021-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik A.Ş” 
şirkətinin istehsalı olan EX2021-044 seriyalı N-Bifol (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.
-Xarici görünüşü: ağ rəngli, iki hissəli kapsul; tərkibi ağ rəngli 

toz ( 2blisterdə ); qəhvəyi rəngli, spesifik qoxulu, bərkimiş kütlə 
( 1blisterdə ) UYĞUN DEYİL 

-Miqdari t əyini: vitamin C -- 0.537mq/kapsul ( 60mq/kapsul); 
Vitamin B6 -- 0.014mq/kapsul ( 2mq/kapsul ) UYĞUN DEYİL
-H əmçinin 148 mg iron polymaltose-nin 40 mg dəmir ehtiva 
etdiyi qeyd olunmuşdur. Lakin bu düzgün məlumat deyil. 

İstehsalçı tərəfdən aydınlaşdırılmalıdır.
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.


Neocar baby Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml L-carnitine - 500 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 

water
Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neocar baby (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul orqanizmin əsas 
metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Növbəti idxal zamanı məhsulun adındakı "baby" sözünün 
"kids" sözü ilə əvəz olunmağı daha məqsədə uyğundur. Belə ki, 

4 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün bu söz daha uyğundur.

Neo-enzim Kapsul 3 x 10
Pancreatine - 200 mg, Protease - 12 mg, Lipase - 100 mg, Amylase - 

 52 mg, Papain - 60 mg, Trypsin - 10 mg, Amyloglucosidase - 12 
mg, Lactase - 5 mg

Mono starch phosphate, Gelatin Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo-enzim (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. 

Nevit Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 22.09.2021 Müsbət

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

məhlul, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



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

Neyrokid Multi B Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 17.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


        “DSZ MMC” tərəfindən 02.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Neyrokid Multi B (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 100 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 92 ml  (95 - 100 ml) təyin olunmuşdur ki, bu da 
normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.

Nokreatin Şərbət 100 ml

Polygonum aviculare herba liquid extract – 10,35 ml; Lespedeza 
capitata herba liquid extract - 18 ml; Zea mays silk liquid extract – 
9,2 ml; Rosa canina fruit liquid extract – 9,2 ml; Prunus domestica 

fruit liquid extract - 4,6 ml; Salvia officinalis leaf liquid extract - 3,45 
ml.

distilled water,sucrose, citric acid (E330),pectin 
(E440),sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 16.09.2021 Müsbət

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

adlı məhsul  sidik-ifrazat sisemin fəaliyyətini yaxşılşdıran 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.

Nomibran Şərbət 50 ml
Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, Vitamin 

B6 - 20 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, İnositol 
(Vitamin B8) - 3000 mg

Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-fructose, 
Xanthan gum, Purified water.

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomibran (şərbətl 50 ml) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil. 

Normased Tablet 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
rhizome and root dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium 

oxide) - 10 mg, Humulus lupulus L.strobile dry extract - 25 mg, Folic 
acid - 200 mcg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol

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

Türkiyə 22.09.2021 Müsbət

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

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

Vitamin C - 35 mg, Vitamin D - 400 IU, Vitamin E - 3 mg, Cod Liver 
Oil - 200 mg (EPA  - 23 mg, DHA - 24 mg)

Glucose syrup, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Glycerin, Mix 

of Orange juice and e., Sweet orange e.o., 
Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium cyclamate

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 08.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalopin Kids (Şərbət 150 
ml) (Seriya nömrəsi: 11553, istehsal tarixi: 01.07.2021, son 

istifadə tarixi: 01.07.2024) adlı məhsul vitamin və omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Vitamin C - 35 mg, Vitamin D - 400 IU, Vitamin E - 3 mg, Cod Liver 
Oil - 200 mg (EPA  - 23 mg, DHA - 24 mg)

Glucose syrup, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Glycerin, Mix 

of Orange juice and e., Sweet orange e.o., 
Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium cyclamate

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 08.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalopin Kids (Şərbət 150 
ml) (Seriya nömrəsi: 11552, istehsal tarixi: 01.07.2021, son 

istifadə tarixi: 01.07.2024) adlı məhsul vitamin və omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Vitamin C - 35 mg, Vitamin D - 400 IU, Vitamin E - 3 mg, Cod Liver 
Oil - 200 mg (EPA  - 23 mg, DHA - 24 mg)

Glucose syrup, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Glycerin, Mix 

of Orange juice and e., Sweet orange e.o., 
Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium cyclamate

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 09.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalopin Kids (Şərbət 150 
ml) (Seriya nömrəsi: 11551, istehsal tarixi: 01.07.2021, son 

istifadə tarixi: 01.07.2024) adlı məhsul vitamin və omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nucleofill Medium Plus inyeksiya üçün gel 2 ml Highly polymerized polynucleotides (HPDR) sodium salt 2.0%, 
Water for injection 96.68%, NaOH 0.39%, HCl 0.93% Ayrı geyd edilməyib Promoitalia Group Spa İtaliya 31.08.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nucleofill Medium Plus, 
inyeksiya üçün gel, 2ml”, adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



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

Nucleofill Soft Plus inyeksiya üçün gel 2 ml Highly polymerized polynucleotides (HPDR) sodium salt 0.75%, 
Water for injection 97.91%, NaOH 0.40%, HCl 0.94% Ayrı geyd edilməyib Promoitalia Group Spa İtaliya 31.08.2021 Müsbət

      Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nucleofill Soft Plus, 
inyeksiya üçün gel, 2ml”, adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Nuravit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Olive oil TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 09.09.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.

Nutricomp D məhlul 500 ml

Water - 83 g, Starch - 12 g, Sunflower oil - 2.4 g, Soy protein - 1.2 
g, Resistant starch - 0.75 g, Fish oil - 0.65 g, Inulin - 0.48 g, Soy 
fibre - 0.40 g, Wheat dextrin - 0.36 g, Rapeseed oil - 0.29 g, Tri 
calcium citrate x 4 H2O - 0.10 g, Tri potassium citrate x 4 H2O - 

0.23 g, Pectin -  0.16 g, Di potassium phosphate - 0.15 g, Tri 
sodium citrate x 2 H2O - 0.15 g, Cellulose - 0.14 g, Sodium chloride 
- 0.18 g, Choline chloride - 40 mg, Magnesium carbonate x 5 H2O - 
73 mg, Beta-carotene (1% on carrier) (Beta-carotene - 0.1 mg) - 10 
mg, L-Ascorbic acid - 10 mg, DL-alpha tocopheryl acetate (50% on 
carrier) (Vitamin E acetate - 2.3 mg) - 4.5 mg, Ferrous (II) sulphate 

- 2.6 mg, Zinc sulphate x H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 1.8 mg, 
Manganese (II) chloride x H2O - 0.59 mg, Retinyl acetate (11.5% 
on carrier) (Vitamin A acetate - 0.106 mg) - 0.92 mg, Calcium D-

pantothenate - 0.65 mg, Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin 
D - 1.0 mcg) - 0.40 mg, Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.59 mg, 
Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 0.30 mcg) - 0.30 

mg, Sodium fluoride - 0.22 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.24 mg, 
Phylloquinone (5% on carrier) (Vitamin K - 7 mcg) - 0.14 mg, 

Thiamine hydrochloride - 0.25 mg, Riboflavin - 0.20 mg, Chromium 
(III) chloride x 6 H2O - 51 mcg, Folic acid - 30 mcg, Potassium 
iodide - 17 mcg, Sodium molybdate x 2  H2O - 25 mcg, Sodium 

selenite - 15 mcg, Biotin - 5 mcg

Soy lecithin, Mono and diglycerides of fatty acids
Nutrichem Diät Pharma 

GmbH  (for B.Braun 
Melsungen AG)

Almaniya 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp D (məhlul, 500 ml) 
adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Nutricomp Drink Plus Chocolate məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 17 g, Saccharose - 2.8 g, Rapeseed oil - 
 3.1 g, Milk protein - 2.8 g, Cocoa  powder - 2.0 g, Whey protein - 
1.9 g, Soy protein - 1.9 g, Sunflower oil - 0.72 g, Medium chain 

triglycerides (MCT oil) - 0.65 g, Tri calcium citrate x 4 H2O - 0.23 g, 
Tri potassium citrate x 4 H2O - 0.11 g, Fish oil - 0.17 g, Sodium 

chloride - 0.10 g,  Potassium chloride - 86 mg, Choline chloride - 40 
mg, Magnesium carbonate x 5 H2O - 40 mg, Tri magnesium 

dicitrate - 26 mg, L-Ascorbic acid - 15 mg, DL-alpha tocopheryl 
acetate (50% on carrier) (Vitamin E acetate - 3 mg) - 6 mg, Ferrous 
(II) sulphate - 1.7 mg, Zinc sulphate x H2O - 3.3 mg, Nicotinamide - 
 2.4 mg, Manganese (II) chloride x H2O - 1.7 mg, Retinyl acetate 

(11.5% on carrier) (Vitamin A acetate - 0.17 mg) - 1.5 mg, Calcium 
D-pantothenate - 1.2 mg, Cholecalciferol (0.25% on carrier)(Vitamin 

D - 1.8 mcg) - 0.72 mg, Copper (II) sulphate x 5 H2O - 0.67 mg, 
Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 0.55 mcg) - 0.55 

mg, Sodium fluoride - 0.33 mg, Pyridoxine hydrochloride - 0.27 mg, 
Phylloquinone (5% on carrier) (Vitamin K - 12 mcg) - 0.24 mg, 

Thiamine hydrochloride - 0.23 mg, Riboflavin - 0.22 mg, Chromium 
(III) chloride x 6 H2O - 82 mcg, Folic acid - 45 mcg, Potassium 
iodide - 33 mcg, Sodium molybdate x 2  H2O - 30 mcg, Sodium 

selenite - 18 mcg, Biotin - 8 mcg

Flavour, Soy lecithin, Mono and diglycerides of fatty 
acids, Guar gum

Nutrichem Diät Pharma 
GmbH  (for B.Braun 

Melsungen AG)
Almaniya 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus 

Chocolate (məhlul, 200 ml) adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna 

görə qeyd edilən doza yol veriləndir.

Nutricomp Drink Plus Strawberry məhlul 200 ml

Water - 76 g, Maltodextrin - 15 g, Sugar - 6 g, Rapeseed oil - 3.1 g, 
Milk protein - 3 g, Whey protein - 2 g, Soy protein - 2 g, Sunflower 

oil - 0.83 g, Medium chain triglycerides (MCT oil) - 0.76 g, Tri 
calcium citrate x 4 H2O - 0.34 g, Tri potassium citrate x 4 H2O - 

0.24 g, Fish oil - 0.17 g, Sodium chloride - 0.10 g, Potassium 
chloride - 86 mg, Magnesium carbonate x 5 H2O - 72 mg, 

Potassium dihydrogenphosphate - 56 mg, Tri magnesium citrate - 
47 mg, Choline chloride - 40 mg, L-Ascorbic acid - 15 mg, DL-alpha 
tocopheryl acetate (50% on carrier) (Vitamin E acetate - 3 mg) - 6 
mg, Ferrous (II) sulphate - 4.2 mg, Zinc sulphate x H2O - 3.3 mg, 
Nicotinamide - 2.4 mg, Manganese (II) sulphate x H2O - 1.8 mg, 
Retinyl acetate (11.5% on carrier) (Vitamin A acetate - 0.17 mg) - 
1.5 mg, Calcium D-pantothenate - 1.2 mg, Cholecalciferol (0.25% 

on carrier)(Vitamin D - 1.8 mcg) - 0.72 mg, Copper (II) sulphate x 5 
H2O - 0.67 mg, Cyanocobalamin (0.1% on carrier)(vitamin B12 - 

0.55 mcg) - 0.55 mg, Sodium fluoride - 0.33 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 0.27 mg, Phylloquinone (5% on carrier) (Vitamin K - 
12 mcg) - 0.24 mg, Thiamine hydrochloride - 0.23 mg, Riboflavin - 
0.22 mg, Chromium (III) chloride x 6 H2O - 82 mcg, Folic acid - 45 
mcg, Potassium iodide - 33 mcg, Sodium molybdate x 2  H2O - 30 

mcg, Sodium selenite - 18 mcg, Biotin - 8 mcg

Flavour, Soy lecithin, Beta-carotene, Mono and 
diglycerides of fatty acids, Guar gum

Nutrichem Diät Pharma 
GmbH  (for B.Braun 

Melsungen AG)
Almaniya 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Drink Plus 
Strawberryl (məhlul, 200 ml) adlı məhsul xüsusi tibbi 

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

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

Qeyd:Məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunduğuna 
görə qeyd edilən doza yol veriləndir.



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

NutriFull Kapsul 6 x 10 Fish oil - 1000 mg (omega 3 - 300 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 
mg) Bovine gelatin, Glycerin E422, Water DDL Medikal İlaç İthalat ve 

İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 13.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NutriFull  (kapsul, №60) adlı 
məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının 

ünvanı (istehsalat ünvanı) düzgün göstərilsin.

Ocean Balıq Yağı Portağal Dadı ilə Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Fish oil - 4506 mg, Total omega 3 - 1480 mg, EPA - 740 mg, DHA - 
470 mg Orange flavor, Tocopherol rich extract Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 06.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Balıq Yağı Portağal 

Dadı ilə (daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml) adlı məhsul omeqa 
3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Ocean Microfer Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Lipofer (Corn starch - 70.8 mg, Ferric pyrophosphate (Iron - 8.5 
mg) - 32.6 mg, Hydroxypropyl methylcellulose - 4.9 mg, Lecithin - 

0.5 mg) - 108.97 mg

Distilled water, Invert sugar syrup (Beet sugar 
syrup), Cherry flavored, Xanthan gum, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 01.09.2021 Müsbət

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

Ocean Multi Şərbət 150 ml

Fish oil - 500 mg (Total Omega 3 - 160 mg), Vitamin C - 80 mg, 
Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin E (as Vitamin E 50% CWS - 24 mg) - 
12 mg α-TE, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate - 10.29 mg) - 7,5 

mg, Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate - 6.52 mg) - 6 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin 5 phosphate, sodium - 1.92 mg) - 1,4 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride - 1.702 mg ) - 1,4 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate - 1.472 mg) - 1,1 mg, 

Manganese (as Manganese sulphate - 2.746 mg) - 1 mg, Vitamin A 
(as Retinyl acetate Vitamin A 500.000 IU/G - 2.9 mg) - 500 mcg, 

Folic acid - 200 mcg, Iodide (as Potassium iodide - 0.098 mg) - 75 
mcg, Selenium (as Sodium selenite - 0.12 mg) - 55 mcg, Molybdate 

(as Sodium molybdate - 0.107 mg) - 50 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol 100000/g - 4 mg) - 10 mcg,  Vitamin B12 - 2,5 mcg

Sodium benzoate, Xanthan gum, Orange flavored, 
Distilled water, Honey, Polysorbate 80, Potassium 

sorbate, Glycerol, Invert Sugar

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 15.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Multi (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların 

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

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

Ocean Mummy Kapsul 2 x 15

Fish oil - 400 mg  (Total omega 3 – 250 mg, EPA - 36 mg, DHA - 
200 mg, Other omega-3 fatty acids – 14 mg), Vitamin C - 40 mg, 

Vitamin B3 - 16 mg, Iron (as Iron fumarate) – 16 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 10 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate - 6.52 mg) - 

6 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol 100000/g) - 5 mcg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) – 1.4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 
1.4 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 1.1 mg, Folic acid - 

400 mcg, Iodide (as Potassium iodide) - 150 mcg, Selenium (as 
Sodium selenate) - 55 mcg, Biotin – 50 mcg, Vitamin B12  (as 

Cyanocobalamin) – 2.5 mcg

Iron red oxide, Potassium aluminium silicate, 
Beeswax yellow, Coconut oil, Distilled water, 

Lesithin, Fish gelatin, Glycerol

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Mummy (kapsul №30) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların 

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

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

Ocean Picozinc Tablet 1 Zinc (as Zinc picolinate) - 15 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked 

carboxymethylcellulose, Magnesium salts of fatty 
acids, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 22.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean Picozinc (tablet №30) 
adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ofta Mix Şərbət 100 ml

Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruits dry extract  - 300 mg, 
Phosphatidylserine 20% - 75 mg, L-Glutamine - 150 mg, L-Arginine 
aspartate - 500 mg, Choline bitartrate - 150 mg, Leucine - 150 mg, 

Threonine - 50 mg, Methionine - 50 mg, Isoleucine - 50 mg

Water, Fructose, Flavor, Potassium sorbate, Citric 
acid, Xanthan gum ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 13.09.2021 Müsbət

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

(Seriya: 10518, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Olitirin Kapsul 60 Olea europea leaf dry extract – 220 mg. Corn starch, capsulla shell (gelatin, glycerine, water) Herba Flora MMC Azərbaycan 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OLITIRIN (kapsullar, № 60) 
adlı məhsul qidanı antioksidant təsirli bioloji fəal maddələrlə 

zəngin etmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və ablaşdırmada "İstifadə sahəsi 

və göstərişlər" 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

Omebil Forte Kapsul 1 Omega 3 (fish oil) (18% EPA, 12% DHA) - 1000 mg, Vitamin E (DL-
alpha-tocopherol) - 10 mg Gelatin, Glycerol, Purified water Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 10.09.2021 Müsbət

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

adlı  məhsul omeqa-3 doymamış 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.

Omega Lux Kapsul 3 x 10 Fish oil (EPA - 360 mg, DHA - 240 mg, Other fatty acids - 240 mg) - 
1000 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 7.5 mg Gelatine, Deionized water, Glycerine Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 02.09.2021 Müsbət

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

adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil

Oracal Tablet 4 x 15 Calcium carbonate - 1250 mg Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, 
Aerosil, Magnesium stearate

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 28.09.2021 Müsbət

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

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

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

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

Ornamices Kapsul 1 Lyophilized Saccharomyces Boulardii - 5 billion CFU Microcrystalline Cellulose, Mannitol, Magnesium 
Stearate

Botafarma Sağlık Ürünleri 
Tic. ve San. Ltd.Şti Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

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

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

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

Orthovisc İnyeksiya üçün məhlul 2 ml Sodium hyaluronate 30mg, Sodium chloride 18mg, USP Water for 
injection q.s. to 2ml Ayrı geyd edilməyib Anika Therapeutics, Inc. ABŞ 30.08.2021 Müsbət

           Ekspertizaya təqdim olunmuş “Orthovisc, inyeksiya 
üçün məhlul, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 

məhsul osteoartrit xəstəliyi zamanı yaranan sinovial oynaqların 
disfunksiyasında, oynaqlarda sinovial mayenin tam və ya hissəvi 
olaraq müvəqqəti əvəzlənməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan  

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



Ostikal / Ostıcal Şərbət 150 ml

Calcium (as 1245 mg of Calcium citrate anhydrous) - 300 mg, 
Magnesium (as 234 mg of Magnesium chloride) - 60 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 300 IU (7.5 mcg), Inositol (Vitamin B8) - 100 mg, 
Zinc (as 69.7 mg of Zinc gluconate) - 10 mg, Selenium (as 124.16 

mcg of Sodium Selenite) - 50 mcg

Deionized water, Glycerol, Potassium sorbate, Citric 
acid, Sucralose, Tutti-frutti flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ostikal / Ostıcal (şərbət 150 

ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Otacı Herbal HOT toz 12 q x 12 Ginger root powder - 240 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg

Saccharose, Ginger flavor, Orange flavor, Sodium 
bicarbonate, Cinnamon flavor, Menthol flavor, 
Lemon flavor, Citric acid anhydride, Tricalcium 

phosphate, Sunset yellow 

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 22.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal HOT (saşe, № 
12 - seriya nömrəsi: 221128, istehsal tarixi: 01.11.2020, son 

istifadə tarixi: 01.11.2022) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədilə tovsiyə 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.

Ovunorm Tablet 2 x 15
Inositol 50 % - 1000 mg,  Alpha-lipoic acid - 50 mg, Vitamin E - 20 

mg, Zinc oxide - 6.25 mg (app. Zinc 5 mg), Folic acid- 0,4 mg, 
Coenzyme Q10 - 20 mg .

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, 
Magnesium stearate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 13.09.2021 Müsbət

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

məhsul  qadınarda reproduktiv orqanlarının 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.

PDRN-Pro İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Aqua > 75 - ≤ 100%, Sodium Hyaluronate > 0.1 - ≤ 1%, Sodium 
DNA > 0.1 - ≤ 1% Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 29.09.2021 Müsbət

                        Ekspertizaya təqdim olunmuş “PDRN-Pro, 
inyeksiya üçün məhlul, 5ml” adlı məhsul kosmetologiyada 

dəriyə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

PDR-X100 İnyeksiya üçün məhlul 5 ml
Aqua >55% - <75%, GLICOLIC ACID >1% - <4%, MANDELIC ACID 
>1% - <4%, KOJIC ACID. >1% - <4%, Propylene Glycol >10% - 

<20%, pH >3,8 - <5,5
Ayrı geyd edilməyib Camp Systems 2018, S.L. İspaniya 30.09.2021 Müsbət

       Ekspertizaya təqdim olunmuş “PDR-X100, inyeksiya üçün 
məhlul, 5 ml” adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə qulluq üçün 

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



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

Perfect Mind Tablet 3 x 10

Centella asiatica(whole plant) extract- 200 mg; Bacopa 
monieri(whole plant) extract- 200 mg; Celastrus panniculatus(seed) 

extract- 100 mg; Terminalia arjuna (stem bark) extract- 100 mg; 
Asparagus racemosus(root) extract- 100 mg; Curcuma 

longa(rhizome) extract- 80 mg; Piper longum(fruit) powder- 30 mg; 
Angelica glauca (root) powder- 50 mg;Glycyrrhiza glabra (root) 

powder- 50 mg, Apium graveolens(fruit)powder- 40 mg.

Microcristalline cellulose Eternitive Herbals Private 
Limited Hindistan 29.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perfect Mind (tabletl, № 30) 

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

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

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

Qeyd:1)Köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)İnqredientlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi düzgün 

olunsun.

Pinku Şərbət 120 ml Ajanta Pharma Limited Hindistan 03.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər


   ”Amex MMC şirkətinin“ 01.09.2021 il tarixli   № T21/074 saylı 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,  Hindistanın “Ajanta 
Pharma Limited ” şirkətinin istehsalı olan Pinku (şərbət, 120 ml 
) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmaması ilə bağlı  

 tərəfimizdən verilən sorğuya  cavab ixtisaslaşdırılmış 
ekspertizanı yalnız qismən  qane etmişdir. Belə 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  (bax 
bənd:3.3.6. ) tələblərinə əsasən məhsul 0 yaşdan tövsiyə 

olunduğu halda, ərizəçi  təklif olunan yaş həddinə  dair müfafiq 
tədqiqatların protokolları təqdim etməmişdir. Məhsulun 

təhlükəsizliyinə dair təqdim olunan məktub  məhsula dair 
aparılmış  heç bir elmi tədqiqatlar nəticələrinin təqdimatı ilə 

təsdiqlənməmişdir. 
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair 

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir.

Poteston Forte məhlul 10 ml №  30

Tongkat Ali Root powder-  150 mg,  Epimedium brevicormum leaf 
dry extract. – 100 mg, Panax Ginseng root dry extract- 80 mg;  

Maca Root dry extract- 200 mg; L-Arginine – 1000 mg; L-Carnitine – 
900 mg; Coenzyme Q10- 30 mg; Vitamin C(Ascorbic Acid)- 200 mg; 

Vitamin E as Tocopheryl acetate – 100 IU; Vtamin A (as Retinol 
acetate)- 1000 IU; Vitamin D3(as  Cholecalciferol)- 600 IU; Zinc 

sulphate – 25 mg; Sodium selenite – 150 mcg; Folic Acid- 400 mcg.

Sodium  benzoate, Potassium sorbate, Raspberry 
Flavor, Xanthan Gum, Sucralose, Deonized water.

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Poteston Forte  (10 ml 
məhlul, saşedə № 30 ) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv 

orqanların fəaliiyyətini 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:köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq göstərilsin, 

istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən.

Pregnom Kapsul 3 x 10

Fish oil (Omega - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg) - 
369.565 mg, Thiamine HCL (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, 

Riboflavin (Vitamin B2) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 mg, 
Calcium-D-pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 mg, Pyridoxine 
HCL (Vitamin B6 - 1.8 mg) - 2.188 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.035 
mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 2.5 mcg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 0.4 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Cholecalciferol 
(active Vitamin D3 - 5 mcg) - 0.2 mg, Zinc sulphate monohydrate 

(Zinc - 10 mg) - 27.45 mg, Ferrous fumarate (Iron - 17 mg) - 51.72 
mg, Potassium iodide (Iodine - 150 mcg) - 0.196 mg, Sodium 

Selenite (Selenium - 55 mcg) - 0.12 mg

Deionized water, Gelatin (Bovine gelatin), 
Sunflower seed oil, Glycerin (E 422), Lemon peel 

oil, Silicon dioxide (E 551), Beeswax white (E 901), 
Tocopherol-rich extract (E 306), Iron oxide (red) 

(E172), Iron oxide (black) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 17.09.2021 Müsbət

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

məhsul doymamış 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.

Prenalen toz 14

Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 
1,440 mg) and alliin 2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-

ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated 
raspberry juice, Flavours, Black tea dry extract, 
Silicon dioxide, Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A. Polşa 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN (toz- saşe, 5 g № 

14) adlı məhsul    immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin!

Primoksin Kapsul 3 x 10 L-carnitine L-tartarate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 60 mg, 
Quercetine - 150 mg

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide

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

Türkiyə 22.09.2021 Müsbət

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

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

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



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

Promaxon Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml № 10

Rojall jelly-200 mg;Malpighia emarginata fruit dry ectract- 370 mg; 
Vaccinium myrtillus fruit dry extract- 750 mg; Sambucus nigra fruit 

dry extract- 750 mg; Rubus caesius fruit  dry extract- 750 mg; 
Rubus caesius fruit dry extract- 750 mg.

Deonized water, Xanthan Gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose.

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 13.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Promaxon(daxilə qəbul üçün 
məhlul, 10 ml № 10) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 
gücləndirmək üçün tövsiyə olunan vasitə  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 BFMQƏ- nin inqredientlərinin gündəlik 
dozası, bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək 
olmamalıdır ( bax bənd 7).Adı çəkilən məhsulun tərkibindəki 

inqredientlərin gündəlik dozaları (EMEA-nın məlumatına 
əsaslanaraq)birdəfəlik terapevtik dozadan yüksəkdir.

Proven Whey Chocolate Ice Cream  toz 2006 q

RBGH&RBST Free Hydrolyzed Whey protein isolate – 27777 mg, 
Cocoa powder – 3428 mg, Natural and Artificial chocolate flavor – 
600 mg, Xanthan gum – 110 mg, Sucralose – 80 mg, Sunflower 

lecithin – 5 mg

ayrıca göstərilməmişdir


Natural Vitamins Laboratory 
(for Gaspari Nutrition)

ABŞ 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Mass Chocolate 
Milkshake (toz, plastik konteyner 2006 q) adlı məhsul 

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

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

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

Prudens C500 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (ascorbic acid)  - 500 mg 

Citric acid (E 330), Sorbitols (E 420), Sodium 
hydrogen carbonate (E 500), Lemon Flavour, 

Polyethylene glycol (E 1521), Aspartame  (E 951), 
Sodium Saccharin (E 954), Riboflavins (E 101)

Erbex S.r.l İtaliya 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudens C500 (tablet №20) 
adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Prudens İmmuno Fışıldayan tablet 1 Echinacea root d.e. (Echinacea angustifolia ) - 100 mg, Propolis 
powder d.e. - 40 mg, Zinc - 10 mg, Vitamin C - 500 mg

Citric acid (E 330), Sorbitols (E 420), Sodium 
hydrogen carbonate (E 500), Sodium cyclamate (E 
952), Lemon Flavour, Polyethylene glycol (E 1521), 

Sodium Saccharin (E 954), Riboflavins (E 101)

Erbex S.r.l İtaliya 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudens İmmuno (tablet 

№20) 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. 

Pulmolizin Şərbət 125 ml

Malva sylvestris leaves dry extract- 25 mg; Althaea officinalis root 
dry extract- 25 mg; Plantago lanceolata leaves dry extract- 70 mg; 

Echinacea angustifolia  herb dry extract- 25 mg; Urtica dioica leaves 
dry extract- 25 mg; Rosa canina fruit dry extract-120 mg

Sodium CMC, Xanthane Gum, Sodium saccharine, 
D.I. Water,Methyl Paraben, Propyl Paraben, 
Propylene glycol, Potassium Sorbate, Sugar, 

Orange flavor.

NUGEN Nutraceutical Pakistan 06.09.2021 Müsbət

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

adlı  məhsul bəlğəmin ifrazını və tənəffüsü asanlaşdıran, 
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qliders Şərbət 150 ml
Glycine (as L-Glycine) - 50 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 200 
IU, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (as 
Folic acid) - 300 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2.5 mcg

Xanthan gum, Sorbitol, Citric acid, Sodium 
benzoate, Glycerine, Sucrose, Purified water, 

Flavouring agent
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 20.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qliders (şərbət, 150 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.
Qeyd:Məhsulun buraxılış forması "şərbət" qeyd edilsin.

Ravida-F Kapsul 3 x 10 NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 02.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

Xitam 
  " Litpharm MMC” şirkətinin 19.05.2021-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, Ukrayna “NPL Fitoprodukt MMC” 
şirkətinin istehsalı olan 070621 seriyalı Ravida-F (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. 
Eyniliyin təyini: fol turşusu -- qeyri-məqbul test

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

Real Mass Chocolate Milkshake toz 2.72 kq

Maltodextrin - 175090 mg, Waxy maize starch – 5000 mg, Carb10™ - 
 500 mg, Cluster Dextrin® Highly Branched Cyclic Dextrin – 500 

mg,  Whey protein concentrate – 65450 mg, Whey protein 
hydrolysate – 250 mg, Whey protein isolate – 250 mg, Micellar 

casein – 250 mg, Milk protein isolate – 250 mg, Egg white protein – 
250 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, Fructosa – 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, Cocoa powder – 8000 
mg, Enzyme blend (Amylase, Protease, Lactase) – 125 mg, MTC 

powder from Coconut – 110 mg, Acesulfame potassium – 100 mg, 
Sucralose – 100 mg, Sea salt - 100 mg, Alpha lipoic acid – 50 mg, 

Flax seeed oil – 25 mg, Cocoa powder – 600 mg

ayrıca göstərilməmişdir


Natural Vitamins Laboratory 
(for Gaspari Nutrition)

ABŞ 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Mass Chocolate 
Milkshake (toz, plastik konteyner 2.72 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. 

Real Mass Chocolate Milkshake toz 4.45 kq

Maltodextrin - 175090 mg, Waxy maize starch – 5000 mg, Carb10™ - 
 500 mg, Cluster Dextrin® Highly Branched Cyclic Dextrin – 500 

mg,  Whey protein concentrate – 65450 mg, Whey protein 
hydrolysate – 250 mg, Whey protein isolate – 250 mg, Micellar 

casein – 250 mg, Milk protein isolate – 250 mg, Egg white protein – 
250 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, Fructosa – 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, Cocoa powder – 8000 
mg, Enzyme blend (Amylase, Protease, Lactase) – 125 mg, MTC 

powder from Coconut – 110 mg, Acesulfame potassium – 100 mg, 
Sucralose – 100 mg, Sea salt - 100 mg, Alpha lipoic acid – 50 mg, 

Flax seeed oil – 25 mg, Cocoa powder – 600 mg

ayrıca göstərilməmişdir


Natural Vitamins Laboratory 
(for Gaspari Nutrition)

ABŞ 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Mass Chocolate 

Milkshake (toz, paketdə 4.45 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. 

Rekarn Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 10.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

        “DSZ MMC” tərəfindən 02.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik 

A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Rekarn (daxilə qəbul üçün məhlul, 
50 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, məhsulun tərkibində L-karnitinin 

miqdarı təyini zamanı nəticə 53.07 % ( 80.0 - 110.0 %) 
alınmışdır ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 

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

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

məqsədəuyğun hesab olunmur.

Renadil Kapsul 2 x 15

Papain - 110 mg, Protease - 80 mg, Amilase - 80 mg, Fungal 
amilase - 6,67 mg, Rutin - 100 mg, Tripsin - 96 mg, Ximotripsin - 
3,33 mg, Lipase - 8 mg, Fungal lipase - 3,33 mg, Bromelain - 3,33 

mg

Magnesium salts of fatty acids, Vegetable gelatin 
(capsule shell)

Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 27.09.2021 Müsbət

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

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

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

vasitəsi deyil.

Restabyl Kapsul 2 x 15

Valeriana officinalis root dry extract 0.8 % valeric acid - 120 mg, 
Griffonia simplicifolia seed dry extract 20% 5-HTP - 100 mg, 

Eschscholtzia californica aerial part dry extract 0.20% protopine - 75 
mg, Passiflora incarnata aerial part dry extract 2% flavonoids - 40 

mg, Melissa officinalis leaf dry extract 2.5% rosmarinic acid - 20 mg, 
Tilia platyphyllos flower dry extract 1% anhydrous routine - 10 mg, 

Melatonin - 1 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

Hydroxypropylmethylcellulose, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide Laboratorios Bio-Dis Espana İspaniya 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restabyl (kapsul, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini və yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Restorfit C toz 1 Inulin - 3000 mg, Sambucus nigra fruit extract - 300 mg, Vitamin C 
(as L-ascorbic acid) - 150 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 5 mg

Sodium cyclamate (E 952), Citric acid (E 330 ), 
Flavouring black elder Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 28.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restorfit C (toz, saşe 

№10)(Seriya: 115072, istehsal tarixi:01.07.2021, son istifadə 
tarixi: 31.07.2024) adlı məhsul immun sistemi 

möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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



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

Ritmacal Calcium Şərbət 150 ml

Calcium Citrate - 400 mg, Phosphorus (as Calcium phosphate) - 200 
mg, Magnesium gluconate - 150 mg, Phytin - 100 mg, Zinc 

gluconate - 6 mg, Vitamin K2 (as Menaquinon 7) - 50 mcg, Vitamin 
D3 (as Cholecalciferol) - 5 mcg

Deionized water, Fructose, Propylene glycol, 
Glycerin, Guar gum, Disodium EDTA, Potassium 

sorbate, Strawberry flavor

Sertez Kimya İnşaat Reklam 
ve Tekstil Dış Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmacal Calcium (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 gör ə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində təsiredici maddələri ehtiva edən 
miqdarın (10 ml) göstərilməsi zəruridir.

Rivomit Şərbət 150 ml Zingiber officinale rhizoma dry extract- 100 mg; Mentha piperita leaf 
dry extract-200 mg; Citrus lemon peel dry extract -200 mg.

Deonized water, Xanthan Gum, Acacia Senegal 
Gum, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzote, Sucralose.

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rivomit (şərbətl,150 ml) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran, ürəkbulanma və qusma 
zamanı qıdanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Tərkib,yaş həddi,əsas göstərişlər rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin

Rufolex Tablet 1

D-Mannose - 46.65 mg, American cranberry (Vaccinium 
macrocarpon) fruit dry extract (eq.to 30 mg (30%) 

proanthocyanidin type A) - 100 mg, Potassium citrate (eq.to 23.2 
mg elemental Potassium) - 60.55 mg, Ascorbic acid (eq.to 50.76 mg 

Vitamin C) - 50.76 mg

Polyvinylpyrrolidone, Microcrystalline cellulose, 
Silicone dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.09.2021 Müsbət

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

Sedason 50 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Passiflora incarnata herb liquid extract - 15 mg, Tilia flower, leaf 
liquid extract - 15 mg, Melissa officinalis leaf liquid extract - 10 mg, 
Matricaria Chamomillae flower liquid extract - 15 mg, Crataegus sp. 

fruit, leaf, flower liquid extract - 3 mg, Magnesium citrate - 5 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid 
monohydrate, Raspberry flavour, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Trisodium citrate, 

Sucralose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 27.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedason (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 gör ə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

SerraPlus Kapsul 5 x 7

Pancreatin (Protease 10000 USP U+Amylase 10000 USP U+Lipase 
1650 USP U) 1NF - 50 mg, Papain (Carica papaya) 200 TU/ mg - 18 

mg (3600 TU), Trypsin 1000 IU/g - 10 mg (10 000 IU), 
Serratiopeptidase 2400 IU/mg - 10 mg (24000 IU), Chymotrypsin 

1000 USP U/mg - 0.75 mg (750 USP U)

Magnesium stearate, Gellan gum, Hypromellose, 
Silicon dioxide, Titanium dioxide, Microcrystalline 

cellulose
Biofaktor Sp.zo.o Polşa 21.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SerraPlus (kapsul, № 35) adlı 

məhsul həzm 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. 

Sfero Gel Light inyeksiya üçün gel 2 ml crosslinked collagen fraction 30-70 mсm Ayrı geyd edilməyib Biomir Servis Rusiya 22.09.2021 Müsbət

                Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sfero Gel Light, 
inyeksiya üçün gel, 2 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 

məhsul travmotologiya və ortopediyada istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.


            Qeyd:  1. Qablaşma (birinci və ikinci) üzərində seriya 
nömrəsi, istehsal tarixi və növü stiker üzərində deyil qablaşma 

(birinci və ikinci) üzərində göstərilməsi zəruridir.
             2. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin təqdim edilməsi 

zəruridir.

Sfero Gel Long inyeksiya üçün gel 2 ml crosslinked collagen fraction 150-300 mсm Ayrı geyd edilməyib Biomir Servis Rusiya 22.09.2021 Müsbət

            Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sfero Gel Long, 
inyeksiya üçün gel, 2 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı 

məhsul travmotologiya və ortopediyada istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.


            Qeyd:  1. Qablaşma (birinci və ikinci) üzərində seriya 
nömrəsi, istehsal tarixi və növü stiker üzərində deyil qablaşma 

(birinci və ikinci) üzərində göstərilməsi zəruridir.
             2. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin təqdim edilməsi 

zəruridir.



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

Sfero Gel Medium inyeksiya üçün gel 2 ml crosslinked collagen fraction 70-150 mсm Ayrı geyd edilməyib Biomir Servis Rusiya 22.09.2021 Müsbət

                           Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sfero Gel 
Medium, inyeksiya üçün gel, 2 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə” adlı məhsul travmotologiya və ortopediyada istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.


            Qeyd:  1. Qablaşma (birinci və ikinci) üzərində seriya 
nömrəsi, istehsal tarixi və növü stiker üzərində deyil qablaşma 

(birinci və ikinci) üzərində göstərilməsi zəruridir.
             2. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin təqdim edilməsi 

zəruridir.

SHF Omega 3 1000 mg Kapsul 1 Fish oil - 1000 mg (Omega 3 - 300 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 
mg) Bovine gelatin, Deionized water, Glycerin Aksuvital Doğal Ürünler Gıda 

San. ve Tic. A.Ş. Türkiyə 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SHF Omega 3 1000 mg 

(kapsul, №100) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

SHF Omega 3-6-9 Omega 1000 mg Kapsul 1

Fish oil - 800 mg (Omega 3 (EPA+DHA) - 275 mg), Flax seed oil - 
50 mg (Omega 6 (Linoleic acid) - 15 mg, Omega 9 (Oleic acid) - 15 
mg), Evening primrose oil - 150 mg (Omega 6 (Linoleic acid) - 60 

mg, Omega 9 (Oleic acid) - 40 mg)

Bovine gelatin, Deionized water, Glycerin Aksuvital Doğal Ürünler Gıda 
San. ve Tic. A.Ş. Türkiyə 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SHF Omega 3-6-9 Omega 

1000 mg (kapsul, №100) adlı məhsul omeqa 3, 6, 9 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Silaton Şərbət 150 ml

Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) – 3 mg, Vitamin  B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B12  (as 

Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin B2 ( as Riboflavin) – 4 mg, 
Vitamin B3  (as Niacin) – 25 mg, Vitamin B5  (as Pantothenic acid) – 

15 mg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 200 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) – 800 IU, Vitamin A (as Retinol acetate) – 1500 IU, 

Vitamin E (as alpha-tocopheryl acetate) – 80 IU, Iodine (as 
Potassium iodide) - 120 mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1 

mcg, Selenium (as Sodium selenate) - 70 mcg, Iron(II) sulfate – 20 
mg, Zinc sulfate – 20 mg, Folic acid – 200 mcg, Biotin - 100 mcg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.09.2021 Müsbət

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

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

Sim-Flora Kapsul 3 x 10

Saccharomyces Boulardi - 2.5 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 
1.5 x 10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus - 2.5 x 10⁹ CFU, 

Lactobacillus Casei - 2.5 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium Longum - 1.0 x 
10⁹ CFU, Bifidobacterium lactis - 0.5 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium 

bifidum- 0.5 x 10⁹ CFU, Spirulin - 100 mg

Cornstarch, Natural gelatin, Microcrystalline 
cellulose

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 21.09.2021 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Simsed Kapsul 2 x 15

Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaf 
dry extract - 70 mg, Magnesium oxide - 100.751 mg, Passiflora 

incarnate herb dry extract - 35 mg,Tilia cordata flower dry extract - 
20 mg, Hypericum perforatum flower dry extract - 20 mg, 

Eschsholzia californica herb powder - 20 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 6.078 mg

Silisium dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 
Maltodextrin, Hydroxypropyl methylcellulose A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simsed (kapsul, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmq 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 gör ə dərman vasitəsi deyil.
QEYD:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Sinlon Kapsul 2 x 10

Lysozyme - 20 mg, Lactobacillus sporogenes - 150 mln, 
Lactobacillus rhamnosus - 200 mln, Lactobacillus casei - 200 mln, 
Lactobacillus plantarum - 200 mln, Lactobacillus bulgaricus - 150 

mln, Bifidobacterium longum - 100 mln, Bifidobacterium breve - 100 
mln, Bifidobacterium infantis - 100 mln, Streptococcus thermophiles 

- 150 mln, FOS - 100 mg

Talc, Microcrystalline cellulose, Glazing agents 
(Capsule): Gelatin, Titanium dioxide (E 171) Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən SİNLON, 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. 

Sistoless Tablet 3 x 10

Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 80 mg, Magnesium 
citrates - 80 mg, Dried Zea mays silk powder - 80 mg, Matricaria 
recutita flower dry extract - 80 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry 

extract - 100 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.09.2021 Müsbət

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



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

Socifina Şərbət 150 ml
GABA - 100 mg, Glutamine - 200 mg, Glycine - 150 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Folic acid - 100 mcg, 
Magnesium citrate - 406 mg

Glucose-Fructose, Xanthan gum, Glycerol, 
Potassium sorbate, Sodium saccharine, Citric acid, 

Deionized water

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 21.09.2021 Müsbət

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

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

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

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

Solde Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50.000 IU (1 drop/166.6 IU) Sunflower oil, DL-alpha tocopherol DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 14.09.2021 Müsbət

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

məhlul, 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.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının 

ünvanı (istehsalat ünvanı) düzgün göst ərilsin.
b)İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Solfe Forte Kapsul 1
Iron (II) sulfate (equivalent to 20 mg Iron (II)) - 54,5 mg, Vitamin 
C (as Ascorbic acid) - 50 mg, Folic acid - 150 mcg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 2 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Natural gelatin  "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 21.09.2021 Müsbət

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

Stremax Mentol  Okaliptus Pastil 2 x 12
Thyme (Thyme sp.) above ground part  dry extract- 12,25 mg; 
Thyme  (Thyme sp.) above ground part liquid extract- 6,75 mg; 

Eucalyptus(Eucalyptus sp.) leaf oil- 2, 50 mg. 

Sugar, Maltose, Menthol Flavoring, Natural 
Eucalyptus Aroma, Gum arabic, Citric Acid, Mint Oil, 

Brilliant Blue FCF.

Meksmar Doğal ve Sağlıklı 
Ürünler İmalat ve Pazarlama 

Ltd. Şti.
Türkiyə 15.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stremax Mentol  Okaliptus 

(pastil № 24)  adlı  məhsul yuxarı tənəffüs orqanlarının 
fəaliyyətini yaxşıladırmaq 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.



Sulajin Tablet 2 x 15

Tanacetum parthenium flower extract – 120 mg, Vitex agnus-castus 
fruit extract – 80 mg, Magnesium carbonate – 50 mg (eq.to 14.3 
mg Mg), Harpagophytum procumbens root extract (harpagosides 
1.5 %) – 20 mg, Vitamin E 50% - 10 mg (eq.to 5 mg vitamin E), 

Vtamin B6 – 1 mg

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium-stearate. Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 01.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sulajin, tablet №30 (Seriya 
nömrəsi: 8550821; İstehsal tarixi: 01.08.2021; Son istifadə 
tarixi: 01.08.2024)adlı məhsul cinsi hormonal pozğunluqlar 

zamanı qadın orqanizmi 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. 

Swiss Energy Neuroforce Kapsul 1

Vitamin B1(as Thiamine hydrochloride) – 1.1 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) – 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacin) – 16 mg, Vitamin B5 

(Panthotenic Acid) – 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 
– 1.4 mg, Folic Acid – 200 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 

2.5 mcg, Biotin (as D-Biotin) – 50 mcg

Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline 
cellulose, Ethylcellulose, PVP-K30, Corn starch, Lac, 

Shell (Hypromellose)
Gelpell AG İsveçrə 01.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Neuroforce 
(kapsul, №30)((Seriya nömrəsi: 0890136, istehsal tarixi: 

14.10.2019, son istifadə tarixi: 14.10.2022)) adlı məhsul B qrup 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tempukan 120 ml ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 22.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

  " Nes Group MMC” şirkətinin 26.08.2021-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, San-Marino “ValueMed 

Pharma S.R.L” şirkətinin istehsalı olan 10517seriyalı Tempukan 
(Şərbət120 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: 3.488 (3.8 - 4.5 ) UYĞUN DEYİL

-istesalçının GMP sertifikatının keç ərlilik tarixi sona çatmışdır.
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

Tevivo Kapsul 1

Motherwort (Leonurus cardiaca) herb dry extract – 75 mg, 
Hawthorn (Crataegus monogyna) fruit dry extract – 75 mg, Lemon 

balm (Melissa offinicalis) leaf dry extract – 50 mg, Valerian 
(Valeriana officinalis) root and rhizome dry extract – 50 mg, 

Lavander (Lavandula angustifolia) flower dry extract – 30 mg, 
Perforate (Hypericum perforatum) herb dry extract – 50 mg, 

Magnesium hydroxide (Magnesium hydroxide) – 50 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg

Starch, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 21.09.2021 Müsbət

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

Tianshi Chitosan Capsules Kapsul 1 Chitosan (Degree of deacetylation of chitosan ≥ 85 g/100 g)  - 150 
mg

Capsule (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon yellow, 
Ponceau 4R)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 06.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Chitosan Capsules  
(kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: CH1022701E, istehsal tarixi: 
27.02.2021, son istifadə tarixi: 26.02.2023) adlı məhsul immun 
sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tianshi Cordyceps Kapsul 1 Fermented Cordyceps Mycelium powder (Mannitol ≥ 6 g/100 g, 
Adenosine ≥ 0.15 g/100 g) - 500 mg

Capsule material (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon 
yellow, Ponceau 4R, Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Cordyceps  (kapsul, 

№100) (Seriya nömrəsi: CG1030201E, istehsal tarixi: 
02.03.2021, son istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul immun 
sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Tianshi Lipid Metabolic 
Management Tea Çay 1.5 q № 40;

Herbal gynostemma pentaphyllum - 390 mg, Folium nelumbinis - 
390 mg, Radix polygoni multiflori - 255 mg, Green tea - 255 mg, 

Semen cassiae - 210 mg
yoxdur Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Lipid Metabolic 

Management Tea (çay,1,5 qr filtr paket № 40) adlı məhsul   
lipidlərin metabolizmini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.

Tianshi Spirulina Kapsul 1plastik flakonda 
100 kapsul;

Dried Spirulina powder - 250 mg (Beta - carotene 147 mg/100 g, 
Protein 46.4 g/100 g) Gelatin Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Spirulina  (kapsul, 

№100)  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.

Tianshi Zinc Capsules      Kapsul 1 Zinc lactate (Zinc - 1.12 mg) - 4 mg, Egg white powder - 50 mg
Anhydrous glucose, Talc, Magnesium stearate, 

Capsule (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon yellow, 
Ponceau 4R, Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 07.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Zinc Capsules  

(kapsul, №60) (Seriya nömrəsi: CF1011901D, istehsal tarixi: 
19.01.2021, son istifadə tarixi: 18.01.2023) adlı məhsul sink 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Triban Şərbət 100 ml

Juglans nigra leaves extract - 500 mg, Polypodium virginianum root 
liquid extract - 400 mg, Cucurbita sp. seed liquid extract - 250 mg, 

Tanacetum vulgare herb liquid extract - 250 mg, Syzigium 
aromaticum flower bud liquid extract - 250 mg, Allium sativum bulb 

liquid extract - 250 mg

Glycerin, Carob syrup, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triban (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul qurd invaziyaları zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün 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.

Trisida Tablet 3 x 10

St. John's Wort herb extract; hypericin 0.075 – 0.13 % (Hypericum 
perforatum L.) - 425 mg, L-glycine - 200 mg, Magnesium citrate 

nonahydrate - 168 mg (contain 20 mg
of magnesium ion), L-tryptophan - 100 mg, L-ascorbic acid - 50 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 5 mg

Potato starch, Magnesium stearate (magnesium 
salts of fatty acids) (E470b), Silicon dioxide (E551) Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 08.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

      “Azəri Med QSC” tərəfindən 29.07.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın “Biofaktor Sp.z.o.o” şirkətinin 

istehsalı olan Trisida (tablet, №30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
tabletin dezinteqrasiya müddəti 69 dəq. 48 san. (maks. 30 

dəq.) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir.
   Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

məhsulun təhlükəsizlik və keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunmur.





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

Tussor Şərbət 100 ml

Hibiscus sabdariffa bloom extract – 100 mg, Piper nigrum seed 
extract – 100 mg, Ziziphus zizyphus fruit extract – 100 mg, 

Glycyrrhiza glabra root extract – 75 mg, Curcuma longa root extract 
– 30 mg, Zingiber officinale root extract – 30 mg, Menthol – 4 mg

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

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 08.09.2021 Müsbət

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

məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda məhsula dair göstərilən 

farmakoloji təsirlər ləğv olunmalıdır, belə ki, BFMQƏ-lər bu 
xüsusiyyətlərə malik olmurlar. 

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

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

Ultin Şərbət 150 ml
Calcium lactate - 500 mg, Magnesium hydroxide - 20 mg, Vitamin 

D3 - 400 IU, Zinc sulphate - 20 mg, Copper gluconate (0.7 mg 
elemental Cu) - 5.3 mg, Vitamin K2 - 40 mcg, Fluorine - 5 mg 

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

benzoate

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.09.2021 Müsbət

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

Uriclean Tablet 3 x 10

Phyllanthus urinariawhole plant  extract-200 mg; Crataeva nurvala 
bark extract-150 mg; Bergenia ligulata root extract- 150 mg; 

Boerhavia diffusa whole plant powder - 100 mg; Curcuma longa 
rhizome extract- 80 mg; Hemidesmus indicus root extract -80 
mg; Piper cubeb  fruit powder - 50 mg; Desmostachya bipinnata 

root powder- 50 mg; Dolichos biflorus seedpowder -50 mg; 
Trachyspermum ammi seed powder - 40 mg.

Microcrystalline Cellulose, Talcum Eternitive Herbals Private 
Limited Hindistan 29.09.2021 Müsbət

  Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uriclean (tabletl, № 30) adlı  
məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:)İnqredientlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi düzgün 
olunsun.

Utidoc Şərbət 300 ml
GH YILDIZ İLAÇ VE 

KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 27.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

   Fiziki şəxs Sevinc Tofiq qızı Quliyevanın 09.08.2021 il tarixli  
022 saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki,  Türkiyənin “GH 

YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.” 
şirkətinin istehsalı olan  UTİDOC (şərbət, 300 ml № 1) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmaması ilə bağlı  

ixtisaslaşdırılmış ekspertizası  zamanı aşağıdakı çatışmazlıqlar 
aşkarlanmışdır: istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş məhsulun  

 tərkib haqqında sənədində  Chanca piedra və  Equisetum 
arvense bitki inqredientlərinin xammalları  təqdim 

olunmamışdır. Yalnız Chanca piedra bitkisinin məhsula daxil 
olma forması   ekstrakt kimi göstərilsə belə, onun forması 
(quru, duru, qatı)  təqdim olunmayıb. Digər bitki tərkibli 

inqredientlərin daxil olma forması göstərilməyib. Məhsulun 
istehsalat prosesi sxemimdən bəlli olur ki, bitki inqredientləri 

məhsula bişirmə formasında (qaynadılmış formada) daxil 
olunur: Xahiş olunur bunu dəqiqləşdirəsiniz! Onu da qeyd edək 

ki, 2020- ci ildə eyni adlı  və tərkibli məhsulun  normativ 
sənədləri sözü gedən məhsulun  normativ sənədləri ilə 

fərqləndiyi üçün  ekspertiza zamanı yuxarıda qeyd olunan 
problemlər ortaya çıxıb.

Deyilənləri nəzərə almağınız xahiş olunur və bununla bağlı 
müvafiq tədbirlərin görülməsi( yuxarıda deyilənlərlə bağlı 

müvafiq izahat məktubu, istehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş  və 
korrektə olunmuş məhsulun  tərkib haqqında sənədinin 

təqdimatı) zəruridir.

Vazosmin Kapsul 1

Diosmin (bioflavanoids from lemon) - 250 mg, Hesperidin 
(bioflavonoids from citrus lemon) - 30 mg, Rutin (bioflavonoids from 
Buckwheat (Fagopyrum esculentum)) - 60 mg, Ginkgo biloba leaf 

extract - 80 mg, Butchers broom (Ruscus aculeatus) rhizome extract 
- 30 mg, Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) leaf extract - 20 

mg, Ascorbic acid - 60 mg

Gelatin, Magnesium stearate, Micricrystalline 
cellulose, Silicone dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 27.09.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Quliyeva Sevinc Tofiq qızı” tərəfindən göndərilmiş 09.08.2021-
ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “GH 

YILDIZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.” 
şirkətinin istehsalı olan Vazosmin (kapsul, №30) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

məqsədi ilə keçirilmiş ekspertiza zamanı yaranan sual 
nəzərinizə çatdırılır.

-Bel ə ki, tərkibə aid sənəd və qablaşma üzərində olan 
məlumatlar bir-biri ilə uyğunlaşmır. Qablaşma üzərində olan 

məlumatın hamısı tərkibə aid sənəddə öz əksini tapmamışdır. 


Məhsula dair rəy verilməsi üçün yuxarıda qeyd edilən 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması və müvafiq sənədlərin AEM-

ə təqdim  edilm əsi zəruridir.

VeNatura 5-HTP Kapsul 1 5-Hydroxytryptophan - 100 mg
Mannitol (E 421), Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Isomaltulose, Magnesium stearate (E 470b), Silicon 
dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura 5-HTP (kapsul, 

№30) adlı məhsul 5-hidroksitriptofan amin 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: Yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

VeNatura D3 Vitamini 400 BV məhlul 20 ml Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 10 mcg (400 IU) Olive oil Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura D3 Vitamini 400 BV  
(məhlul, sprey 20 ml)) adlı məhsul VitaminD-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.

VeNatura Maqnezium Malat Tablet 1 Magnesium (as Magnesium malate - 1379.3 mg) - 200 mg
Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Maqnezium Malat ( 
tablet №60) adlı məhsul 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.

Qeyd1:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin 
adı və ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla d əyişdirilir.
Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin 

ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla d əyişdirilir.



VeNatura Melatonin ODT Tablet 1 Melatonin - 1 mg
Sorbitol (E 420), Mannitol (E 421), Magnesium salts 
of fatty acids (E 470b), Stevia (Stevia rebaudiana) 

leaf extract
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 17.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Melatonin ODT 
(tablet, № 90) adlı  məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq 

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

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

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

VeNatura Xlorella Kapsul 1 Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) - 520 mg Hydroxypropyl methyl cellulose Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 02.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Xlorella (kapsul 
№60) adlı məhsul  Orqanizmin müqavimətini gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd1:İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin 
adı və ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 

saxlanılmaqla d əyişdirilir.
Qeyd3:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə istehsalçı şirkətin 

ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi 
saxlanılmaqla d əyişdirilir.





Viazim Tablet 3 x 10 
Pancreatin- 50 mg, Betaine- 50 mg, Protease- 25 mg, Amylase- 25 

mg, Papain- 15 mg, Bromelain- 15 mg, Pepsin- 15 mg, Ox bile 
powder NF- 10 mg, Lipase- 5 mg, Cellulase- 5 mg.

Calcium carbonate, Microcrystaline cellulose,Silicon 
dioxide, Croscamellose sodium, Magnesium 

stearate, Stearic acid NF (Tristar 149 )
Robinson Pharma ABŞ 14.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİAZİM(tablet  N 30) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi:T21B170  , istehsal tarixi: 08.06.2021 , 
son istifadə tarixi: 08.06.2024)  həzm prosesini  

yaxşıldaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏl olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

Viberan Tablet 3 x 10

Magnesium lactate dihidrate - 187.5 mg, Soy 40% iso-flavone 
standardised extract - 50 mg, Melissa 3% flavone standardised 

extract - 40 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 0.55 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrrolidone/Povidone (E 1208), 

Nutraficient brown 114F265031, Magnesium 
stearate (E 572), Silicone dioxide (E 551)

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 31.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viberan (tablet, № 30) adlı 
məhsul qadınlarda menapauza zamanı 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. 

Vidafer Kapsul 1 Ferrous bisglycinate - 85 mg (Iron 17 mg), Vitamin C (L-ascorbic 
acid) - 60 mg

Brown rice, Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vidafer (kapsul, №90) adlı 
məhsul dəmir elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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



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

Vinnipux Şərbət 200 ml

Calcium Carbonate – 20 mg, Magnesium citrate – 20 mg, Vitamin 
B1 (asThiamin hydrochloride) – 0.6 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 
Sodium Phosphate) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 8 mg, 

Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) – 3 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride)  – 0.8 mg, Folic acid – 150 mcg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) – 9 mcg, Vitamin A (as Retinyl Acetate) – 

3 mg, Biotin – 20 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 200 IU, 
Vitamin E (as tocopheryl acetate) – 15 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.09.2021 Müsbət

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

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

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

Vinorm Kapsul 3 x 10

Gamma-aminobytiric acid - 150 mg,  Glutamine - 50 mg, Ginkgo 
biloba leaf dry extract - 40 mg,Choline alfoscerate - 80 mg,  

Hypericum perforatum herb dry extract - 100 mg, Lecithin - 100 
mg, Vitamin B2(as Riboflavin sodium phosphate) - 2.5 mg, Vitamin 

B3 ( as Niacinamide)- 27 mg,Vitamin B6(as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1.5 mcg,  Vitamin B12(as Cyanocobalamine) - 1.5 

mcg, Folic acid - 150 mcg, Alpha lipoic acid - 30 mg

Corn starch, Natural gelatin Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.08.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vinorm (kapsul,№  30) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıraq 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.

Virotin Şərbət 120 ml L-carnitine - 200 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg Deionized water, Sugar, Xanthan gum, Raspberry 
flavour, Sodium benzoate, Potassium sorbate CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 23.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Virotin (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul orqanizmin metabolizm proseslərini gücləndirən vasitə 

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

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

Qeyd:Məhsula dair istifadə üzrə təlimat ekspertizaya təqdim 
olunmadığı üçün,Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunsun və rəydə 

götərilənlər orada öz əksini tapsın.

Viscid Gel Şərbət 125 ml

Dill (Anethum graveolens) herb liquid extract - 10 mg, Zingiber 
officinale rhizome liquid extract - 10 mg, Foeniculum vulgare fruit 
dry extract - 4.03 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract - 

4.03 mg, Malva sylvestris leaf dry extract - 10 mg, Plum fruit - 0.4 
mg, Ficus carica - 0.4 mg, Sodium bicarbonate - 0.05 mg

Sodium Carboxymethyl Cellulose, Xanthan gum, 
Sodium saccharine, Methyl paraben, Propyl 

paraben, Propyl glycol, Potassium sorbate, Sugar 
crystal, Orange flavor,  Water

NUGEN Nutraceutical Pakistan 24.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viscid Gel (şərbət, 125 ml) 
adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına gör ə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Vitacarnizim Şərbət 150 ml Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 09.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

        “DSZ MMC” tərəfindən 02.08.2021-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlaç Kozmetik 

A.Ş” şirkətinin istehsalı olan Vitacarnizim (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 136.0 ml (145 -- 
150 ml) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. 

Bundan başqa, L-karnitinin miqdarı təyini zamanı nəticə 79.38 
mg/10 ml və ya 26.46 %  alınmışdır ki, bu da yolverilməzdir.

         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.

Vitafull Tablet 3 x 10

Vitamin A acetate 3333 IU (eq. to 1000 mcg vitamin A) – 10.2 mg, 
Cholecalciferol (eq. to 400 IU vitamin D3) – 4 mg, Vitamin E 50 % 

(eq. to 27 mg vitamin E) – 54 mg, Vitamin K (eq. to 25 mcg vitamin 
K2) – 12.5 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin B1 

(as Thiamine hydrocloride) - 2 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2.5 mg, 
Vitamin B3 (Niacin) - 20 mg, Calium pantothenate (eq. to 

Pantothenic acid 9.26 mg) – 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrocloride) - 3 mg, Vitamin B7 (Biotin) – 30 mcg, Vitamin B12  
0.1 % (eq. to 6 mcg Cyanocobalamine) – 6 mg, Vitamin B9 (Folic 

acid) - 400 mcg, Lutein – 8 mg, Licopene - 3 mg, Calcium carbonate 
(eq. to 80 mg calcium) – 200 mg, Ferrous fumarate (eq. to 18 mg 

iron) – 55 mg, Tricalcium phosphate (eq. to 20 mg phosphor and 40 
mg calcium) – 100 mg, Potassium Iodide (eq. to 153 mcg iodine) – 
0.2 mg, Magnesium sulphate (eq. to 40 mg magnesium) – 100 mg, 
Zinc gluconate (eq. to 14 mg zinc) – 98 mg, Sodium selenite (eq. to 

41 mcg selenium) – 0.09 mg, Copper gluconate (eq. to 0.5 mg 
copper) – 3.5 mg, Manganese gluconate (eq. to 2.3 mg 

manganese) – 18 mg, Chromium picolinate (eq. to 35 mcg 
chromium) – 0.28 mg, Sodium Molybdate dihydrate (eq. to 17.8 
mcg molybdenum) – 0.045 mg, Potassium chloride (eq. to 80 mg 

potassium and 70 mg chlorine) – 150 mg 

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicone dioxide, Nutraficient (polyvinyl alcohol, 

polyethylene glycol, talc, red iron oxide, yellow iron 
oxide, black iron oxide, titanium dioxide)

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 01.09.2021 Müsbət

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

nömrəsi: 7050721, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə 
tarixi: 01.07.2024) 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

Vitasupp All in 1 Şərbət 150 ml
Turkuaz Sağlık Hızmetleri 
Medical temizlik Kimyasal 
Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Türkiyə 08.09.2021 Xitam verilən 
müraciətlər

“Vitamer MMC” tərəfindən göndərilmiş 12.07.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Turkuaz Sağlık 
Hızmetleri Medical temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.” 
şirkətinin istehsalı olan Vitasupp All in 1 (Şərbət, 150 ml) adlı 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı C vitamininin miqdarı 1.27mq/ml (4.0mq/ml) olaraq 

aşkar edilmişdir. 


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

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

istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 


Xolistan Şərbət 150 ml Cynara scolymus leaf dry extract - 1500 mg, Foeniculum vulgare 
seed dry extract - 100 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 10 mg

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

benzoate, Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.09.2021 Müsbət

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

məhsul qaraciyər və öd yollarının fəaliyyəini 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 uyğun qeyd edilsin.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal 
Edvans Tablet 1

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.2920 mg, Manganese 
sulfate monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.1340 mg, Copper 

gluconate (Copper - 0.33 mg) - 2.5930 mg, Magnesium oxide 
powder (Magnesium - 40 mg) - 70.3450 mg, Vitamin D3 (100.000 
IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.3300 mg, Calcium carbonate (37% 
Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium - 311.35 mg) - 870.7140 mg, 

Calcium citrate (Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,  
Glycerine USP (99%), Stearic acid coarse powder, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Croscarmellose 
sodium, Calcium stearate (Calcium - 1.66 mg), 
Coating system aquarius BG18046 cool vanilla, 

Silicon dioxide

Cornerstone Research & 
Development, Inc.DBA 

Capstone Nutrition
ABŞ 16.09.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL 

ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 90) (Seriya 
nömrəsi: B71414A17, istehsal tarixi: 04.11.2020, son istifadə 

tarixi: 04.11.2022) adlı məhsul sümük toxumasının 
möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan vitamin və mineral tərkibli 

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

Zintox Tablet 2 x 15

Ginger (Zingiber officinale) root powder - 250 mg, Blackcurrant 
(Ribes nigrum) fruit powder - 100 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) 

leaves powder - 100 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) leaves 
powder - 30 mg, Magnesium oxide - 100 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, 
Magnesium stearate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 23.09.2021 Müsbət

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

məhsul ürəkbulanma və qusma halları zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.


	Hesabat

