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

Aceffect məhlul 150 ml
N-acetyl-L-cysteine - 200 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 40 mg, Thymus vulgaris leaf fluid 

extract - 67 mg, Drosera ramentacea herb fluid extract - 67 mg, Hedera helix leaf fluid 
extract - 67 mg, Althaea officinalis root fluid extract - 67 mg

Glucose syrup, Water, Sweet orange e.o., Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aceffect (məhlul 150 ml ) adlı məhsul 

yuxarı tənəffüs sistemi orqanları yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Additiva Jumbo-Mix toz 1
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 5.3 mg, 

Pantothenic acid - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 mcg, Biotin - 16.5 mcg, 
Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Raspberry fruit powder, 
Hibiscus extract, Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10) 

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

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

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

powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 

paket №10) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Adefa Tablet 1 Cynara scolymus standardised extract (leaf) for 5 % Cynarin – 200 mg, Ademetionine - 100 
mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Choline (soy lecithin) – 100 mg

Microcrystalline Cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 29.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adefa (tablet №30) adlı məhsul  
qaraciyərin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Aeromax məhlul 50ml Sodium chloride - 0.074 g, Active oxygen - 0.02 g, Aqua - 1.906 g ayrıca göstərilməyib Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aeromax (daxilə qəbul üçün məhlul, 
50 ml) adlı məhsul   fiziki halsızlıq, xroniki yorğunluq, immun sistem 

zəifliyi və digər hallar zamanı tövisyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Afrika aslanı Kapsul 1 x 10
Acetyl-L-carnitine - 200 mg, Epimedium grandiflorum herb dry extract - 50 mg, Eurycoma 

longifolia (Tongat Ali) root powder - 40 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 15 mg, Zinc (as 
Zinc oxide) - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 0.05 mg

Corn starch, Gelatin DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Afrika aslanı (kapsul, № 10) adlı 

məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.

Alphachrom / Alfaxrom Tablet 2 x 15 Alpha lipoic acid - 300 mg, Chromium (as Chromium picolinate) - 200 mcg Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide İnalme S.r.L İtaliya 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alphachrom / Alfaxrom (tablet №30) 
adlı məhsul maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alpim Kapsul 3 x 10 Trypsin - 10 mg(360 EAU); Chymotrypsin - 2 mg(300 EAU); Serratiopeptidase - 60 mg(120 
000 İU/ g); Pancreatin - 150 mg.

Calcium Stearate, Microcrystalline cellulose, Lactose, 
Sorbitol, Gelatin

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

Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alpim (kapsul  N 30) adlı məhsul 

həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alqa Bebi Tablet 1





Marine calcium from the mussel shell-250 mg;Fucus vesiculosus

Litoral Universitet İnnovasiya 
Şirkəti Rusiya 06.01.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

“Okas MMC” tərəfindən göndərilmiş 16.12.2021 -ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “Litoral Universitet İnnovasiya 

Şirkəti” şirkətinin istehsalı olan Alqa Bebi (tablet, №50) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, adı çəkilən 
məhsul 3 yaşdan uşaqlara,bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunur, lakin məhsulun tərkibində istifadə edilən “Fucus 

vesiculosus” bitkisi Avropa Dərman Agentliyinin tövsiyələrinə əsasəsən 
18 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə edilmir, kəhraba turşusu, dəniz 

onurğasızının çanağı (mussell shell) və “Saccharina latissima” bitkisinin 
uşaqlara istifadəsinə dair kifayət qədər tədqiqat mövcud olmadığı üçün 

də, indiyə kimi tərkibində kəhraba turşusu və Saccharina latissima 
bitkisi olan ,ekspertizadan rəy alan BFMQƏ-lər 14 yaşdan yuxarı 

şəxslərə (gələcəkdə həmin yaş həddinin  18-ə qaldırılacağı planlaşdırılıb) 
və dəniz onurğasızının çanağı (mussell shell) olan BFMQƏ-lər isə 18 
yaşdan yuxarı şəxslərə tövsiyə edilib.”Urtica dioica”(İkievli gicitkən 

)bitkisinin yarpağı, “Matricaria recutita”(Aptek çobanyastığı) bitkisinin 
çiçəkləri olan BFMQƏ-lər isə 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə edilib.Həmçinin, 
tərəfimizdən göndərilmiş sorğu məktubunda Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın 3.3.6. bəndinə əsasən BFMQƏ-nin uşaq istifadəsi üçün 
tövsiyə edildiyini nəzərə alaraq, müvafiq tədqiqatların protokolları tələb 
edildiyi halda, həmin tədqiqatlar ekspertizaya təqdim edilməyib.Təqdim 

edilən sənədlər isə ekspertizanı qane etmir.
 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun 3 yaşdan uşaqlara BFMQƏ kimi istifadəsinə dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir.



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

ALT with blackcurrant flavor sorma tablet 15 x 2

Camellia sinensis leaf extract – 1.7 mg, Scutellaria baicalensis root extract – 1.7 mg, 
Astragalus membranaceus root extract – 1.7 mg, Zingiber officinale root extract – 1.7 mg, 

Glycyrrhiza glabra root extract – 1.7 mg, Eucalyptus globulus leaf extract – 1.7 mg, Garcinia 
cambogia fruit extract – 1.7 mg, Vitis vinifera fruit extract – 1.7 mg, Ribes nigrum fruit 

extract – 1.7 mg, Sorbus aucuparia fruit extract – 1.7 mg

göstərilməmişdir MP KSS S.R.L. Moldova 27.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunan ALT with blackcurrant flavor  (sorma tablet 
№30)  məhsuluna dair  nümunə (qablaşma və istifadə üzrə təlimat) və 

natamam normativ sənədlər (HACCP və ya GMP sertifikatları, 
istehsalçının BFMQƏ-nin istehsalına icazəsi barədə sənədlərin surətləri)  
BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil.  Təqdim olunan uyğunluq sertifikatda 
adı çəkilən məhsulun qida məhsulu olması haqqında məlumat bildirilsə 
də, bu tərkiblərdə və formada olan müxtəlif məhsullar AEM tərəfindən 
BFMQƏ kimi rəy almışdır, lakin buna baxmayaraq, məhsulun tərkibində 

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

deyil.

Altussin Şərbət 125 ml Rubus idaeus leaf dry extract - 150 mg, Althaea officinalis root dry extract - 25 mg, Thymus 
vulgaris herb dry extract - 25 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 25 mg

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

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altussin (şərbət, 125 ml) adlı məhsul 
Bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Anti-Nevrin Tablet 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 125 mg, 
Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, Hypericum perforatum herb dry extract - 80 

mg, Magnesium sulphate - 75 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 mg, 
Melatonin - 1 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Areagin TM Bact vaginal duş 100 ml

Aqua q.s. to 100%, Imidazolidinyl Urea 0,3%, Chlorhexidine Digluconate 1,5%, PPG-26-
Buteth-26 0,5%, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 0,5%, Tea Tree Oil 0,1%, PVP 0,1%, 18-
Beta-Glycyrrhetic Acid 0,1%, Sodium Hyaluronate 0,1%, Lactic Acid q.s. to pH 4,5 ± 0,5, 

Xanthan Gum 0,001%, CI. 19140 0,02%

Ayrı geyd edilməyib Shedir Pharma Srl İtaliya 25.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Areagin TM Bact, vaginal duş, 100ml 
flakon №5” adlı məhsul uşaqlıq yolunun gigiyenası üçün istifadəsi 

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

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

Corn starch, Maltodextrin, Calcium stearate, Silica dioxide 
colloidal, Stearic acid, Aromatisator natural "Lemon" and 

"Orange", Glycose
Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

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

Qlükoza ilə  (tablet, №60) (Seriya nömrəsi: 0617055, istehsal tarixi: 
08.09.2021, son istifadə tarixi: 08.09.2024) adlı məhsul C vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Maltodextrin, Corn starch, Calcium stearate, Silica dioxide 
colloidal, Stearic acid, Aroma natural "Lemon" and 

"Orange", Glycose
Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

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

Qlükoza ilə  (tablet, №60) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

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

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

Askor-Zn məhlul-damcı 30 ml Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 mg, Zinc Picolinate - 23.81 mg, (eq.to 5 mg Zn) Deionised Water, Glycerine, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate 

A PHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askor-Zn (məhlul 30 ml) adlı məhsul 
vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Astel Şərbət 150 ml
N-Acetylcysteine – 100 mg, Zinc gluconate– 11.5 mg (Zinc 1.5 mg), Grindelia robusta herb 
extract – 62.5 mg, Thymus vulgaris herb extract – 41.5 mg, Hedera helix leaf extract – 10.5 

mg, Drosera ramentacea herb extract – 20.5 mg

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

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Astel (şərbət 150 ml ) adlı məhsul 
yuxarı tənəffüs sistemi orqanları yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Bekant Kapsul 2 x 15 1,3-1,6-D-β-glucan (100 % Saccharomyces cerevisiae) - 250 mg, Vitamin C - 50 mg, Zinc 
gluconate - 2.5 mg

White, bovine gelatine (capsule shell), Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bekant (kapsul, № 30) adlı məhsul 
immun sistemini 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.

Benezim Şərbət 120 ml
Papaya juice (Carcia papaya fructus juice) - 600 mg, Fennel extract (Foeniculum vulgare 

fructus dry extract) - 85 mg, Enzyme mix - 60 mg, Bromelain 2500 GDU/g - 25 mg, Papain 
2.5 UI/mg - 25 mg

Water, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Sucralose İnalme S.r.L İtaliya 06.01.2022 Müsbət

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

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Benoral B Complex / 
Benoral B Kompleks Tablet 2 x 25

Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin-5-phosphate) - 5 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-

pantothenate) - 5 mg, Vitamin PP (Nicotinamide) - 40 mg

Cellulose microcrystalline, Polyvinylpyrrolidone PVP K30, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Coat W001C 
(hydroxypropylmethylcellulose, titanium dioxide, 

polyethylene glycol, cellulose, talc, sorbate monooleate 
(polysorbate 80))

Biofaktor Sp.zo.o Polşa 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Benoral B Complex / Benoral B 

Kompleks (tablet, № 50)(Seriya:00109210, İstehsal tarixi:01.09.2021, 
Son istifadə tarixi:01.09.2024) 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

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 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Kalsium (pastil, 
№30) (Seriya nömrəsi: 0614110; İstehsal tarixi: 15.09.2021; Son 

istifadə tarixi: 15.09.2023) adlı məhsul D3 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.

Beybi Formul Mişki 
Multivitaminlər Çeynəmə Pastil 1

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 25 mg, Vitamin E (as Alpha tocopherol acetate) – 5 mg, 
Iodine (as Potassium iodide) – 30 mcg, Zinc (as Zinc citrate) – 3 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 2.5  mcg, Vitamin A  (as 
Retinol palmitate) - 0.4 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 1%) - 0.5 mcg, Folic acid - 100 

mcg, Biotin – 15 mcg, Cholin (as Choline bitartrate) - 5 mcg, Inositol - 5 mcg 

Starch Syrup, Sugar, Food gelatin 270 bloom, Food gelatin 
240 bloom, Citric Acid, Concentrated Apple Juice, 

Concentrated Black Carrot Juice, Glazing Agent, Sugar 
color, Natural Dyes (Cartamus Extract, Β-Carotene), Natural 

Flavors (Strawberries, Grape, Orange), Purified water

Evalar QSC Rusiya 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Multivitaminlər 
(çeynəmə pastil, №30) (Seriya nömrəsi: 0818082; İstehsal tarixi: 

28.09.2021; Son istifadə tarixi: 28.09.2023) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Beybi Formul Mişki 
Spokoystvie Çeynəmə pastili 1

Extract Mentha piperita folium - 17.50 mg, Extract ex foliis et caulibus Melissa officinalis - 
17.50  mg, Glycine - 55.0 mg, Magnesium lactate - 55.0 mg, B6 vitamin (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.770 mg

Starch syrup, Sugar, Gelatin, Glazing, Lemon acid, Natural 
red dye, Natural flavor “Strawberry, Purified water Evalar QSC Rusiya 14.01.2022 Müsbət

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

(çeynəmə pastil, № 30) (Seriya:0615231, istehsal tarixi: 27.09.2021, 
son istifadə tarixi: 27.09.2023) adlı  məhsul  uşaqlarda mərkəzi sinir 

sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Beybi Formul Mişki Vitamin 
C Çeynəmə Pastil 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg

Starch Syrup, Sugar, Food gelatin 270 bloom, Food gelatin 
240 bloom, Citric Acid, Glazing Agent (Vegetable Oils, 

Carnauba Wax), Natural yellow dye (Cartamus extract), 
Natural dye (β-carotene), Natural flavors (Orange, Lemon), 

Water

Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

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

(çeynəmə pastil, №30) (Seriya nömrəsi: 0612099; İstehsal tarixi: 
11.10.2021; Son istifadə tarixi: 11.10.2023) adlı məhsul C vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Beybi Formul Mişki Vitamin 
D3 Çeynəmə Pastil 1 Vitamin D3 - 10 mcg (Vitamin D in the form of a Cholecalciferol 100000 IU - 3 mg)

Starch syrup, Sugar, Gelatin, Citric acid, Citrus pectin, 
Concentrated apple juice, Natural yellow dye (lemon), 

Natural flavoring “Tutti-frutti", Glazing agent, Purified water
Evalar QSC Rusiya 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Vitamin D3 (pastil, 

№30) (Seriya nömrəsi: 0927045; İstehsal tarixi: 08.10.2021; Son 
istifadə tarixi: 08.10.2023) 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.

Bioferment Kapsul 5 x 10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 150 mg Lactose, Starch, Calcium stearate, Sorbit, Fructose Elit-Farm MMC Ukrayna 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bioferment (kapsul, № 50) adlı 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bonetem-D Şərbət 200 ml Calcium Citrate (Calcium: 250 mg) - 1250 mg, Magnesium Hydroxide (Magnesium: 25 mg) - 
60 mg, Zinc Gluconate (Zinc: 1.5 mg) - 10.72 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 200 IU

Rose white, Sucrose, Propylene Glycol, Disodium Edetate, 
Xanthum Gum, Sodium Saccharine, Erythrosine, Purified 

water
OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 10.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonetem-D (şərbət, 200 ml) adlı 

məhsul sümük toxuması və dişləri möhkəmləndirmək məqsədilə 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.

Borovaya Matka 
qurudulmuş saplaqlar və 

yarpaqlar
Ot Yığıntısı 30 q Orthilia secunda herb - 30 g İstifadə edilməyib Evalar QSC Rusiya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Borovaya Matka qurudulmuş saplaqlar 
və yarpaqlar (ot yığıntısı , 30 q № 1) (seriya nömrəsi: 0345098, istehsal 

tarixi: 09.08.2021, son istifadə tarixi: 09.08.2024) adlı məhsul 
qadınlarda sidik – cinsiyyət sisteminin funksional vəziyyətini 

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

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

Bromal Şərbət 100ml Plantago major leaf soft extract - 14 ml, Thymus vulgaris herb soft extract - 14 ml, Malva 
sylvestris flower and leaf soft extract - 14 ml, Mentha piperita leaf liquid extract - 5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerol, 
Citric acid, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 06.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bromal  (şərbət, 100 ml) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Butsin Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 75 mg, Glycine - 150 mg, Magnesium gluconate - 64 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B5 (as D-calcium 

pantothenate) - 1.5 mg

Water, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 
Flavourings Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Butsin (Daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 50 ml) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil  



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

CalciBalans Tablet 3 x 10 Calcium citrate - 800 mg, Magnesium oxide - 150 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)  – 10 
mcg, Zinc oxide – 5  mg, Vitamin K1 (phylloquinone) – 30 mcg Tricalcium phosphate, Magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri 

Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CalciBalans (tablet №30) adlı məhsul 
dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdımaq 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

Calci-Fitanol Şərbət 150 ml
Calcium citrate - 400 mg (eq.to 96 mg Calcium), Magnesium sulfate heptahydrate - 100 mg 

(eq. to 9.8 mg Magnesium), İnositol (Vitamin B8) - 100 mg, Vitamin D3 - 200 
 IU 

Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, Citric acid 
monohydrate, Deionized water, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

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

məhsul kalsium və 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.

Calvit-D3 kids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Calcium citrate (eq.to Calcium - 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulphate (eq.to Magnesium - 
19.6 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 0.005 mg (200 IU), İnositol - 100 mg

Guar gum, Peppermint oleum, Sodium bicarbonate, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid monohydrate, 

Deionized water, Xanthan gum, Herbal colouring for food, L-
Ascorbic acid, Glycerin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calvit-D3 Calvit-D3 kids(daxilə qəbul 
üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istifadə qaydaları və doza" 

bəndində düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 
dəyişdirilir.

Calzin-D Tablet 1
Calcium carbonate (eq. 400 mg elemental Ca) – 1000 mg , Magnesium oxide (eq. 150 mg 

elemental Mg) – 249 mg , Zinc gluconate (eq. 5 mg elemental Zn) – 35 mg, Cholecalciferol ( 
eq. 5 mcg (200 IU) vitamin D3) - 2 mg 

Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 
Croscarmellose sodium (E 468), Opadry II 85F18422 white, 

Magnesium stearate (E 470 b), Silicon dioxide (E 551), 
Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 19.01.2022 Müsbət

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

vitamini 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.

CardioBest Kapsul 2 x 15

Folic acid - 100 mcg, Vitamin E (as Tocopheryl D-alpha succinate) - 25 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 25 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 25 

mg, L-carnitine (as L-carnitine tartrate)- 50 mg, L-arginine - 50 mg, Powdered omega-3 - 
100 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of fatty acids,  
Capsule shell (gelatin, titanum dioxide, red iron oxide, 

yellow iron oxide)
Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cardio Best (kapsul №30) adlı məhsul 
orqanizmin ümumi müqavimətini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Cardoval Ritmo / Kardoval 
Ritmo Kapsul 2 x 15

Chinese hawthorn (Crataegus pinnatifida) fruit extract (5:1) - 350 mg, Magnesium oxide 
(eq.to Magnesium - 56.25 mg) - 93.75 mg, Garlic (Allium sativum) bulb extract (4:1) - 30 
mg, Green tea (Camellia sinensis) leaves extract (10:1) - 10 mg, Pyridoxine hydrochloride 

(eq.to Vitamin B6 - 2 mg) - 2.68 mg, Thiamine hydrochloride (eq.to Vitamin B1 - 1.1 mg) - 
1.54 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Silicon dioxide (E 551), 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b) , Capsule shell 

(Gelatin, Water, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide red (E 
172))

Valentis UAB Litva 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cardoval Ritmo / Kardoval Ritmo 

(kapsul №30) adlı məhsul sinir və ürək-damar sisteminin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

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 31.01.2022 Müsbət

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

AKTİVATORU (kapsul, № 90) (Seriya nömrəsi: 191600F, 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.

Centrum® Multivitamin 
complex from A to Zinc  / 
Centrum® A-dan Sinkə 

qədər multivitamin 
kompleksi

örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin 
K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 62.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, Pantothenic acid - 
7.5 mg, Niacinamide - 20 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 
mg, Vitamin B12  - 2.5 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, 

Iodine - 100 mcg, Iron - 5.0 mg, Magnesium – 100 mg, Manganese – 2 mg, Molybdenum - 
50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Opadry II blue 47U105001

Pfizer Consumer 
Manufacturing İtaly S.R.L İtaliya 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum® Multivitamin complex from 

A to Zinc  / Centrum® A-dan Sinkə qədər multivitamin kompleksi 
(tablet, №30) (Seriya: 4G7B, İstehsal tarixi: 13.09.2021, Son istifadə 

tarixi: 13.09.2023) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Cerimag Şərbət 150 ml
Gamma - amino- butyric acid (GABA) - 100 mg, Glutamine - 150 mg, Inositol - 40 mg, L-

carnitine (L-carnitine tartrate - 39.38 mg) - 27 mg, Magnesium  (Magnesium chloride - 468 
mg)  - 56 mg

Water, Glucose syrup, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerimag (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
MSS - nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Chronolong / Xronolonq Kapsul 1

Таurin (active Taurin - 344.8 mg) - 350 mg, Genistein GeniVida™ TG (İsoflavones - 33.3 
mg) - 35 mg, Soybean (Glycine Max) dry extract (Isoflavones - 44 mg)- 111 mg, Vitamin D3 

(Active Vitamin D3 - 0.015 mg) - 5 mg, Sodıum Hyaluronate ExceptionHayal Full (active 
Sodium hyaluronate - 23.5 mg) - 23.5 mg, Folic acid (active Folic acid - 0.49 mg) - 0.5 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chronolong/ Xronolonq (kapsul, 

№30) (Seriya:148H, İstehsal tarixi:19.07.2021, Son istifadə 
tarixi:19.07.2023) adlı məhsul qadın orqanizmini 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.

Citokin Şərbət 200 ml
Beta glucans - 1.3/1.6 – 20 mg, Zinc (as Zinc gluconate) – 14 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) 

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

Deionized water, Sorbitol, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate,Sucralose, Orange flavour

Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Citokin (şərbət 200 ml) adlı məhsul 

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

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

Colispas məhlul-damcı 30ml Dill seed oil (Anethum graveolens) - 10 mg Olive oil, Alpha tocopherol (E 307) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colispas (daxilə qəbul üçün məhlul- 
damcı, 30 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 görə dərman vasitəsi 

deyil.



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

Composor 05 Valerian 
complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50ml

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 05.01.2022 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: 0599 , istehsal 
tarixi: 01.08.2021, son istifadə tarixi: 01.08.2024)   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.

Cosakondrin MSM Tablet 60 Glucosamine sulfate - 750 mg, Chondroitin sulfate - 600 mg, Methylsulfonylmethane - 125 
mg

Polyvinylpyrrolidone, Microcrystalline cellulose, Crosslinked 
sodium carboxymethyl cellulose, Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cosakondrin MSM (tablet №60) 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.

Cosakondrin OP Şərbət 250 ml
Calcium - 200 mg (as Tricalcium phosphate 515.97 mg), Magnesium - 80 mg (as Magnesium 
oxide 132.66 mg), Zinc - 5 mg (as Zinc sulphate monohydrate 14.28 mg),  Vitamin K2 - 25 

mcg (as Menaquinone 12.5 mg), Vitamin D3 - 5 mcg (as Cholecalciferol 2 mg)

Deionized water, Beet root sugar, Xanthan gum, Strawberry 
flavor, Polyoxyethylene monooleate, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 29.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cosakondrin OP (şərbət 250 ml) adlı 

məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Crantee fit toz 1 Vaccinium macrocarpon fruit ectract – 250 mg, D-Mannose – 50 mg
Sucralose, Dextrose anhydrous, Tartaric acid, Malic acid, 
Citric acid anhydrous, Tri Sodium Citrate, Color Raspberry 

Red, TCP

Nutrabiotics Nutritional Life 
Science Pakistan 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Crantee fit (toz, saşe №10) adlı 
məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

deyil

Cystoliberin Kapsul 2 x 15 D-mannose - 250 mg, Large cranberry (Vaccinum macrocarpon.) DER 100:1 - 100 mg, 
Bearberry (Uva Ursi) leaf dry extract - 250 mg

White, hard bovine gelatine (capsule shell), Magnesium 
stearate

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cystoliberin (kapsul, № 30) adlı  
məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

deyil

Dağ kalsiumu® D3 Tablet 4 x 20
Calcium carbonate (Calcium not less than 40%) - 692.49 mg, Mumio - 37.13 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol 100000 IU/g) - 1.43 mg (200 IU), Vitamin K2 (Menaquinone - 7 (0.25%)) - 

2.02 mg

Food sorbitol Parteck, Maltodextrin, Croscarmellose sodium, 
Microcrystalline cellulose, Calcium stearate Evalar QSC Rusiya 31.01.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dağ kalsiumu® D3 (tablet, №80) adlı  

məhsulun təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  ölkə ərazisində 
istifadəsi mümkün deyil. 

Belə ki, təqdim olunan sənədlərə əsasən məhsulun təhlükəsizliyinə dair 
nəzərdə tutulmuş əksər sınaqların yerinə yetirilməsi ölkə və xalqımız 

üçün düşmən sayılan ölkədə həyata keçirilmişdir.

Dalivit Plus məhlul 30 ml Vitamin A - 500 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, 
Vitamin B6 – 1.4 mg Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin C - 80 mg

Water, Glycerol, Glucose syrup, Sweet orange, 
Polyoxyethylene sorbitan monooleate, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Sucralose, Xanthan gum
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 06.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dalivit Plus (məhlul 30 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.

Damotu Forte Evalar Tablet 2 x 20 Extractum Leonurus cardiaca - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 
Magnesium aspartate - 250 mg

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

Polyethylene glycol, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide, Talc

Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu Forte Evalar (tablet № 40) 

(seriya nömrəsi: 0390362, istehsal tarixi: 15.09.2021, son istifadə tarixi: 
15.09.2024) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

deyil

Delta-AF Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha Tocopherol, Olive Oil Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 10.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə Delta-AF (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.

Demaks Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg, Vitamin E - 2 mcg Olive oil, Rosa canina fruit extract  Farmakom PTF MMC Ukrayna 12.01.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Dena Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil, Alpha tocopherol "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 05.01.2022 Müsbət

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

Denora-3 Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1.4 mg (56 000 IU) (5 mcg per drop) Rosehip fruit extract 10:1, Vitamin E (as D-alpha tocopheryl 
acetate) SIA L.E.V. Latviya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denora-3 (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 10 ml) (Seriya nömrəsi: 710621; İstehsal tarixi: 02.06.2021; 

Son istifadə tarixi: 02.06.2024) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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



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 Ferrum bisglycinate - 115 mg (29.8 mg elemental iron), Folic acid - 400 mcg, Vitamin C - 60 
mg, Vitamin B12 - 5 mcg, Copper gluconate - 200 mcg Granulac 200 (Alpha Lactose Monohydrate) Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 06.01.2022 Müsbət

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

dəmir, vitamin B12 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Depresol Kapsul 3 x 10
Crocus sativus flower dry extract - 60 mg, Myristica fragrans seed dry extract - 30 mg, 

Griffonia simplicifolia seed dry extract  - 100 mg, Asparagus racemosus root dry extract - 50 
mg, Asphaltum purificata extract - 60 mg

Corn starch, Natural gelatin Vega İlaç Kozmetik Gıda 
İmalat San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.01.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Detoxsfer Şərbət 150 ml

Cynara scolymus leaves dry extract - 100 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Mentha 
piperita leaf dry extract – 75 mg, Foeniculum vulgare seed dry extract – 150 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine HCl) – 6 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) – 6 mg, Calcium citrate  – 100 
mg, Magnesium carbonate – 80 mg, Zingiber officinale rhizome dry extract - 200 mg, 

Chamomilla recutita flower dry extract - 85 mg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Lemon and honey flavor, 

Sucralose

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detoxsfer (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Tərkib və istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Devitor Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Vitamin D3: 30 ml - 120 mg / 120000 IU (1 drop-100 IU)

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

RH-40

APHARMA Sağlık Ürünləri 
A.Ş. Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

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

damcı,30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

D-Ferol daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Cholecalciferol - 50 mg (eq. to 50000 IU Vitamin D3), Menaquinone-7 - 138.88 mg (eq. to 
625 mcg Vitamin K2), per drop: Vitamin D3 - 200 IU, Vitamin K2 - 2.5 mcg Olive oil AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

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

damcı, 10 ml) adlı  məhsul D3 və K2 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.

Diage-fit Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Nutrabiotics Nutritional Life 
Science Pakistan 12.01.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Ellahi MMC şirkətinin 03.11.2021-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Pakistan “Nutrabiotics Nutritional Life Science.” şirkətinin 

istehsalı olan 281 seriyalı Diage-fit (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 10 
ml№25) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

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

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. 

-pH: 5.135 ( 7.0 - 9.0 ) UYĞUN DEYİL
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Digestium Tablet 6 x 10

Silybum marianum standardised extract for 40% silymarin – 200 mg, Cynara scolymus 
standardised extract for 5% cynarin – 150 mg, N-Acetylcysteine – 100 mg, Camellia sinensis 

standardised extract for 90% polyphenols - 80 mg, Rosmarinus officinalis standardised 
extract 5% rosmarinic acid – 35 mg, Helichrysum arenarium standardised extract 95% 

polyphenols – 35 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium stearate (E 
572), Silicone dioxide (E 551) Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 16.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Digestium (tablet, № 60) badlı 

məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Disbak-Plus toz 1 Bacillus subtilis 5007 - 1.1x109 CFU, Fructooligosaccharides - 300 mg Sucrose, Mannitol, Orange flavour Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Disbak-Plus (toz №20 saşe) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

deyil. 

Doctor Plus Şərbət 120 ml
Plantago (Plantago major) leaf soft extract – 1 ml, Thyme (Thymus vulgaris) herb soft 
extract – 1 ml, Mallow (Malva sylvestris) flower and leaf soft extract – 1 ml, Oregano 

(Origanum vulgare) herb soft extract – 1 ml, Vitamin C (Ascorbic acid) – 20 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Raspberry soft juice, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 26.01.2022 Müsbət

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

məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.

Duasfer Kapsul 2 X 15
Iron fumarate (Contains 40 mg of Iron) - 121.85 mg, Zinc sulphate monohydrate (Contains 
10 mg of Zinc) - 27.47 mg, L-Ascorbic acid - 30 mg, Cyanocobalamin - 0.001 mg, Folic acid - 

0.2 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Hydroxypropyl methylcellulose Vitalab İlaç Sanayi A.Ş. Türkiyə 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlərr və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duasfer (tablet, №30) adlı məhsul 
dəmir mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.



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

EasyFishoil Çeynəmə gel tablet 2 x 15
Fish oil concentrate (Total Omega-3 fatty acids - 378 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) - 

270.9 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 59.508 mg) - 600 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3 - 
0.005 mcg) - 0.25995 mg

Xylitol, Purified water, Sorbitol, Bovine gelatin, Sodium 
citrates, Malic acid, Natural Orange flavour, Natural Lemon 

flavour, Carotenes
Vitux AS Norveç 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən EasyFishoil (Çeynəmə gel tablet, 

№30) adlı məhsul doymamış yağ turşularının və D vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”na əsasən  tərtib edilsin.

EasyFishoil Multi Çeynəmə gel tablet 2 x 15

Fish oil concentrate (Total Omega-3 fatty acids - 315.504 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) -  
105.168 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 157.752 mg) - 500.8 mg, Choline bitartrate 

(Choline - 20 mg) - 54.57584 mg, Ascorbic acid (Vitamin C - 15 mg) - 18.93936 mg, D-alpha 
tocopherol (Vitamin E - 6 mg ) - 10.28320 mg, Nicotinamide (Vitamin B3 - 3 mg ) - 3.35024 
mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitmin B6 - 0.8 mg) - 1.17872, Retinyl palmitate (Vitamin A - 

0.4 mg) - 0.94112 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3 - 0.005 mg) - 0.26 mg, Folic acid (Vitamin 
B9 - 0.15 mg) - 0.20768 mg, Cyanocobalamin,1% (Vitamin B12 - 1.5 mcg) - 0.18752 mg, D-

Biotin (Vitamin B7 - 0.03 mg) - 0.0384 mg

Xylitol, Purified water, Sorbitol, Bovine gelatin, Sodium 
citrates, Natural Strawberry flavour, Natural Orange flavour, 

Natural Lemon flavour, Paprika extract, Stevia
Vitux AS Norveç 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən EasyFishoil Multi (Çeynəmə gel tablet, 

№30)adlı məhsul doymamış yağ turşularının və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”na əsasən  tərtib edilsin.

Edolap Tablet 1 Magnesium oxide (eq. to 75 mg elemental Magnesium) - 125 mg, Pyridoxine HCl (eq. to 4.1 
mg Vitamin B6) - 5 mg

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edolap (tablet №30) adlı məhsul 
maqnezium və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Eleskam Kapsul 2 x 15

Agnus castus (Vitex agnus-castus L.) dried fruits powder - 150 mg, Indol-3-carbinol 
extracted from Broccoli (Brassica oleracea) leaves - 63 mg, Green Tea (Camellia sinensis) 
dried leaves dry extract (4:1) (standardized to 38% of Epigallocatechin gallate) - 100 mg, 

Soybean (Glycine max) dried extract, standartized for 40% isoflavones - 30 mg

Magnesium salts of fatty acids, Capsule shell (gelatin, 
titanum dioxide, red iron oxide, yellow iron oxide) Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eleskam (kapsul, № 30) adlı məhsul 
qadın sağlamlığını qorumaq məqsədilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün 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

Emamix Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 
Ürünleri Gıda Turizm İth. 
İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 18.01.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“İnam Life MMC” tərəfindən 03.11.2021-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 EXPEMMX-1021 seriya nömrəli Emamix (daxilə 
qəbul üçün məhlul 10 ml N15) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı məhsulun sıxlığı 1.0771q/ml aşkar olunmuşdur ki, bu da 

normativ sənədlərdə (0.98 - 1.05q/ml) göstərilənlərlə uyğun gəlmir.
       M əhsula aid təqdim olunan tərkibə aid sənəddə “Arı südü” 

inqrediyentinin adı düzgün qeyd olunmamış və bitki inqrediyentlərinin 
elmi adları göstərilməmişdir. 

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

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

Enzimax Şərbət 120 ml

Enzymix (mix of enzymes )(Amylase - 1800 DU, Protease - 3600 HUT, Glucoamylase - 2.4 
AGU, Lipase - 135 FCC FIP, Cellulase - 360 CU, Lactase - 600 ALU, Pectinase - 7 endo-PGU) - 

60 mg, Concentrated Papaya juice - 600 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) dry extract - 85 
mg, Bromelain - 25 mg, Papain - 25 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Citric acid ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 27.01.2022 Müsbət

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Epam 31 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

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

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

0.054 g, Fruits of Lingonberry (Fructus  Vaccinii vitis idaea) - 0.051 g, Fruits of Guelder rose 
(Fructus Viburni opuli) - 0.048 g, Leaves of Common Nettle (Folia Urticae dioicae) - 0.048 g, 

Ghaga mushroom (Fungus betulinus,İnonotus obliquus) - 0.045 g, Buds of Silver birch 
(Gemmae Betulae) - 0.042 g, Herb of Common Horsetail (Herba Equiseti arvensis) - 0.033 g, 

Mumijo - 0.015 g

Purified glycerin (E422), Rectified ethyl alcohol from food 
raw material, Potassium sorbate (E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 18.01.2022 Müsbət

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

30 ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil. 

Erex Sper Kapsul 6 x 10

L-arginine - 400 mg, Acetyl L-Carnitine - 200 mg, Eurycoma longifolia root dry extract - 40 
mg, Epimedium grandiflorum herb dry extract - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 15 
mg, Sodium selenite - 0.05 mg, Zinc oxide - 15 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Folic 

acid - 200 mcg, Cyanocobalamin - 2 mcg

Starch, Gelatin DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

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

kişilər və qadınlarda reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil

Essential Fatty Acids Nordic 
Omega-3 / Essential Fatty 

Acids Şimali Omeqa-3
Kapsul 1 Omega-3 fatty acid complex from marine fish oil (Omega-3 PUFAs - 330 mg, including DHA - 

121 mg, EPA - 181.5 mg) - 550 mg Gelatin, Glycerin, Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Fatty Acids Nordic Omega-3 

/ Essential Fatty Acids Şimali Omeqa-3 (kapsul, №60) adlı məhsul 
omeqa-3 doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Azərbaycan dilində stikerdə məhsulun adı düzgün qeyd olunsun



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

Essential Fatty Acids 
Siberian Linseed Oil & 
Omega-3 Concentrate

Kapsul 2 x 15
75% omega-3 fatty acid concentrate from MEG-3 marine fish oil (Omega-3 PUFAs - 375 mg) 

- 500 mg, Linseed oil - 45 mg, DL-alpha-tocopherol acetate (vitamin E)(active vitamin E - 
4.86 mg) - 5 mg

Gelatin, Glycerin, Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Fatty Acids Siberian Linseed 
Oil & Omega-3 Concentrate (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 

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

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

Essential Sorbents PİK / 
Essential Sorbents Təbii 

İnulin Konsentratı

Daxilə qəbul olunan məhlul 
hazırlamaq üçün toz 75 q Helianthus tuberosus bulb powder - 100% yoxdur Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənEssential Sorbents PİK / Essential 

Sorbents Təbii İnulin Konsentratı (toz, 75 q) (Seriya:27, istehsal tarixi: 
25.09.2021, son istifadə tarixi: 25.09.2022) adlı məhsul immun sistemi 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Essomin Tablet 1 Glucosamine sulphate KCI - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, Chondroitin sulphate - 
200 mg

Microcrystaline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids 
(stearic acid), Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium 

dioxide, Silicon dioxide, Magnesium sulphate of fatty acids, 
Talc, Polydextrose, Triglycerides of medium chain fatty 

acids

JuvaPharma KFT Macarıstan 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin (tablet  № 72) adlı məhsul 

dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Estevit C Tablet 3 x 10

Vitamin A (as Retinol) - 1 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) - 200 IU, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol) - 10 mg, Vitamin K1 (as 

Phytomenadione) - 0.07 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Biotin 
(as D-Biotin) - 0.05 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 5 mg, Calcium carbonate 

(content Calcium - 120 mg) - 300 mg, Iron fumarate (content Iron - 16 mg) - 50 mg, 
Potassium Iodide (content Iodine - 0.05 mg) - 0.06, Magnesium sulphate heptahydrate 

(content Magnesium - 9.9 mg) - 100 mg, Zinc oxide (conten Zinc - 20 mg) - 25 mg, Sodium 
selenite ( content Selenium - 0.06 mg) - 0.15 mg, Copper gluconate (content Copper - 0.42 

mg) - 3 mg, Manganase sulphate (content Manganese - 3 mg) - 8.25 mg, Chromium 
picolinate (content Chromium - 12 mcg) - 0.1 mg, Calcium hydrogen phosphate (content 

Phosphor - 48 mg) - 210 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.01.2022 Müsbət

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

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Estiplant Şərbət 200 ml Thymus vulgaris herb liquid extract - 85 mg, Althaea officinalis root liquid extract - 85 mg, 
Plantago lanceolata leaf liquid extract - 45 mg, Zinc Sulfate - 12.7 mg (5.14 mg Zinc)

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Glycerin, Deionize water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estiplant (məhlul 200 ml) adlı məhsul 
yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Eurofar Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Sodium L-ascorbate (Vitamin C - 50 mg) - 56.2 mg, Microencapsulated Iron (Ferric 
saccharate- 16.3625, Calcium alginate (E 404) - 4.8875 mg) (Iron - 8.5 mg) - 21.25 mg

Deionized water, Polythylene glycol, Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose (E 464), Sodium citrates (E 331), Stevia (Stevia 

rebaudiana)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

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

ml) adlı məhsul C vitamini və dəmir mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Fargor Forte Tablet 20 x 20
Salvia officinalis leaf dry extract - 30 mg, Glyccyrrhiza glabra root dry extract - 25 mg, L-

ascorbic acid - 12 mg, Menthol - 4.5 mg, Salvia officinalis leaf essential oil - 0.5 mg, 
Eucalyptus globulus leaf essential oil - 0.2 mg

Sorbit, Calcium stearate, Citric acid, Lemon flavor Amateg ƏMC Belarus 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fargor Forte (tablet  № 400) adlı 
məhsul tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

deyil  

Feminex Tablet 1
Calcium (as Calcium  carbonate)- 200 mg, Magnesium  ( as Magnesium oxide)- 75 mg, 

Ginseng extract - 50 mg, Vitex agnus castus extract - 40 mg, Vitis vinifera extract - 25 mg, 
Vitamin B6 - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
salts of Fatty Acids, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feminex(tablet № 30) adlı məhsul  
qadın saglamlığını qorumaq və gücləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Yaş həddi və əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Femiran Kapsul 2 x 15

Agnus castus (Vitex Agnus castus L.) dried fruits powder - 150 mg, Indole-3 carbinol 
extracted from Broccoli (Brassica oleracea) leaves - 63 mg, Green tea (Camellia sinensis) 

dried leaves dry extract (4:1), (standartized to 38 % of Epigallocatechin gallate) - 100 mg, 
Soybean (Glycine max) dried extract, standardized for 40 % izoflavones - 30 mg

Magnesium salts of fatty acids, Capsule shell (gelatin, 
titanum dioxide, red iron oxide, yellow iron oxide) Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Femiran (kapsul, № 30) adlı məhsul 
qadın sağlamlığını qorumaq məqsədilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək üçün 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.

Fental Şərbət 120ml Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 50 mg, Iron (as Ferrous gluconate) - 30 mg, Folic Acid (as 
Calcium L-Methyl Folate) – 0.175 mg, Vitamin B12 – 0.0015 mg 

Distilled Water, Gycerin, Suclarose, Orange Flavor 
Potassium sorbate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fental (Şərbət 120 ml) adlı  məhsul 
dəmir və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



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

Fezmin Tablet 4 x 10
Helichrysum arenarium flower dry extract - 150 mg, Anethum graveolens fruit dry extract - 

100 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 50 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 40 mg, 
Matricaria chamomilla flower dry extract - 50 mg

Lactose monohydrate Roslina Karpat Ukrayna 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fezmin (tablet, №40) adlı məhsul 
həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Fisedan Tablet 3 x 10 Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 
Magnesium sulfat heptahydrate - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Maltodextrin, Magnesium sats of fatty acids, Tri calcium 
phosphate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 27.01.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fitolaks Çeynəmə tablet 1 x 20

Extract folium Cassia acutifolia, Cassia senna, Cassia angustifolia (the content of anthracene 
derivatives in terms of chrysophanic acid) - 105 mg, Powder fructus Armeniaca vulgaris 

(Prunus armeniaca) - 170 mg, Extract folium Plantago lanceolate, Plantago major, Plantago 
media - 7.5 mg, Extract fructus Aneth graveolens - 0.1 mg

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

Strawberry, Microcrystalline cellulose
Evalar QSC Rusiya 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitolaks (çeynəmə tablet, №20) adlı 

məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.            
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkib hissəsi rəyə əsasən tərtib olunsun. 

"İşlətmə təsiri" ifadəsi silinsin. İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydaya əsasən tərtib olunsun.

Fitolaks konsentrat məhlul 100ml
Concentrated Pluma juice - 3 g, Extractum folia Cassia acutifolia (Cassia senna)(20%) 
including anthracene derivatives in terms of chrysophanic acid - 3.4 g, Extractum fruit 

Foeniculum vulgare - 1.2 g, Extractum bark Rhamnus frangula - 0.2 g

Glycerol, Fructose, Citric acid, Natural "Apricot" flavor, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Water Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fitolaks konsentrat (məhlul, 100 ml) (Seriya nömrəsi: 

0276067, istehsal tarixi: 21.04.2021, son istifadə tarixi: 21.04.2024) 
adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Flobronx Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Thymus vulgaris herb liquid extract - 85 mg, Althea officinalis root liquid extract - 85 mg, 
Plantago lanceolata leaf dry extract - 45 mg, Zinc (as Zinc sulfate 12.7 mg) - 5.13 mg 

Ascorbic acid, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Glycerin, Citric acid monohydrate, Deionized 

water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flobronx (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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. 

Flomixol Kapsul 1 Silybum marianum seed dry extract – 350 mg, Helichrysum arenarium flower dry extract – 
60 mg, Nigella sativa seed dry extract – 30 mg, Curcuma longa rhizome powder – 10 mg Capsule shell: Gelatin, Glycerine, Water Bakfarm MMC Azərbaycan 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flomixol (kapsul,N50) adlı məhsul 

qaraciyər fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadə 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. 

FoBrain Şərbət 150ml Phosphaditylserine - 50 mg, Phosphatidylcholine - 40 mg, L - Glutamine - 50 mg, Arginine 
aspartate - 100 mg

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

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.01.2022 Müsbət

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

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

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

sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan gum

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Berry Nectar (daxilə 
qəbul üçün gel, 1000 ml) (Seriya nömrəsi: 290321A, istehsal tarixi: 
01.03.2021, son istifadə tarixi: 01.03.2025)  adlı  məhsul immuniteti 

möhkəmləndirmək üçün, vitaminlər, aminturşuları və fermentlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Forever 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 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (gel,1000 ml) 
adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 130721, istehsal tarixi: 13.07.2021, son 
istifadə tarixi: 13.07.2025)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Argi+ toz 1(10q)x30

L-Arginine - 5.1 g (5 g), Ascorbic Acid - 84 mg (Vitamin C 80 mg), Menaquinone-7 - 8 mg 
(Vitamin K2 20 mcg), Cholecalciferol - 2.24 mg (Vitamin D3 200 IU), Pyridoxine 

Hydrochloride - 1.505 mg (Vitamin B6 1.4 mg), Cyanocobalamin - 0.275 mg (Vitamin B12 
2.5 mcg), Folic Acid - 0.244 mg (200 mcg), Proprietary Forever® Fruit Blend (Grape Skin 

Extract (Vitis vinifera L.) - 43 mg, Pomegranate Extract (Punica granatum L.) - 8.9 mg, Red 
Grape Extract (Vitis vinifera L.) - 8.9 mg,, Black Currant Juice Powder (Ribes nigrum L.) - 8.9 
mg, Elderberry Juice Powder (Sambucus nigra L.) - 8.86 mg, Raspberry Juice Powder (Rubus 
idaeus L.) - 8.86 mg, Morello Cherry Juice Powder (Prunus cerasus L.) - 8.86 mg, Blackberry 

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

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

Monopotassium Phosphate 
Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Argi+ (1 paketin (300 q) 

içərisində: toz, paket (10 q № 30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
240321A , istehsal tarixi: 24.03.2021, son istifadə tarixi: 24.03.2023) 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

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 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Calcium (tablet №90) 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 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 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Garlic-Thyme (kapsul, № 

100) 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 iVision Yumşaq gel kapsullar 1

Lutemax-Marigold flower (Tagetes erecta) extract (Sunflower oil, Lutemax-Marigold flower 
(Tagetes erecta) extract, Tocopherol-rich extract (E 306)) - 55 mg (Lutein 10 mg, 

Zeaxanthin 2 mg), Ascorbic acid - 52.1565 mg (Vitamin C 40 mg), D-Alpha-Tocopherol (D-
Alpha-Tocopherol, Soybean oil) - 26.8657 mg (Vitamin E 15 mg α-TE), Bilberry fruit 

(Vaccinium myrtillus) extract 10% Anthocyanins (Bilberry fruit (Vaccinium myrtillus) extract 
10% Anthocyanins, Maltodextrin) - 16.50 mg (Bilberry fruit extract 15 mg), Carrot (Daucus 
carota subsp. Sativus) seed oil (Carrot (Daucus carota subsp. Sativus) seed oil, Canola oil 
and Sunflower oil) - 14 mg, Zinc oxide - 8.2151 (Zinc 6 mg), Beta carotene (Corn oil, Beta 

carotene, Dl-alpha-tocopherol (E307)) - 3 mg (Vitamin A 125 mcg RE)

Sunflower oil, Gelatin (E441), Glycerol (E422), Beeswax 
(E901), Purified water, Black Carrot (Daucus carota subsp. 

Sativus) juice (Black Carrot juice, Citric acid (E330), 
Potassium sorbate (E202))

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever iVision (kapsul, № 60) adlı 
məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Lite Ultra Vanilla toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 140 mg, Calcium 75 mg), Dicalcium 
Phosphate - 860 mg (Calcium 200 mg, Phosphorus 152 mg), Disodium Phosphate - 50 mg 
(Phosphorus 8 mg), Ascorbic acid - 39 mg (Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 

27.83 mg (Vitamin E 11 mg), Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 
12.6518 mg (Vitamin B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 12.6316 mg (Vitamin A 632 mcg), 
Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), 

Potassium iodide - 5.25 mg (Iodine 52 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), 
Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), Thiamine hydrochloride - 0.83 mg 

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

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

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

Lecithin, Sucralose, Beta Carotene, Brewer's Yeast, 
Spirulina 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 17.01.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 270921C , istehsal tarixi: 27.09.2021, son istifadə 
tarixi: 27.09.2024) adlı məhsul protein, vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi idmançılar üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Royal Jelly Tablet 1 Royal Jelly powdered - 250 mg Sorbitol, Fructose, Citric acid, Stearic acid, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Orange flavor Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Royal Jelly (tablet, № 60) 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.

Fosfon Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Phosphatidylserine - 200 mg, Glutamine - 200 mg, Lecithin - 10 mg, L-arginine - 800 mg, 
Coenzyme - 25 mg, Phosphatidylcholine - 200 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionize water, Riboflavin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.01.2022 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fulan Şərbət 100ml
Matricaria recutita flower soft extract – 3 ml, Origanum vulgare herb soft extract – 3 ml, 

Plantago major leaf soft extract – 14 ml, Thymus vulgaris herb soft extract – 14 ml, Malva 
sylvestris flower and leaf soft extract – 14 ml, Mentha piperita leaf liquid extract – 5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, Glycerol, Potasssium 
sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 05.01.2022 Müsbət

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

yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gamma boğaz ağrısı və 
öskürək əleyhinə bitki 

mənşəli pastillər (Bal və 
limon dadı ilə)

Pastil 2 x 12

Piper longum fruit extract – 25 mg, Alpinia galanga rhizome extract – 20 mg, Glycyrrhiza 
glabra root extract – 20 mg, Zingiber officinale rhizome extract – 10 mg, Phyllanthus emblica 

fruit extract – 10 mg, Ocimum basillicum leaves extract – 5 mg, Adhatoda vasica leaves 
extract – 5 mg, Mentha viridis leaves extract – 7 mg.

Citric acid, Sugar, Liquid glucose, Tatrazine, Lemon flavour, 
Honey flavour, Purified water Ananta Medicare Ltd Hindistan 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamma boğaz ağrısı və öskürək 

əleyhinə bitki mənşəli pastillər (Bal və limon dadı ilə) (pastil № 24) adlı  
məhsul  yuxarı tənəffüs orqanlarının 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.

Gamma boğaz ağrısı və 
öskürək əleyhinə bitki 

mənşəli pastillər (Nanə dadı 
ilə)

Pastil 2 x 12

Piper longum fruit extract – 25 mg, Alpinia galanga rhizome extract – 20 mg, Glycyrrhiza 
glabra root extract – 20 mg, Zingiber officinale rhizome extract – 10 mg, Phyllanthus emblica 

fruit extract – 10 mg, Ocimum basillicum leaves extract – 5 mg, Adhatoda vasica leaves 
extract – 5 mg, Mentha viridis leaves extract – 7 mg

Citric acid, Sugar, Liquid glucose, Brilliant blue, Mint 
flavour, Purified water Ananta Medicare Ltd Hindistan 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamma boğaz ağrısı və öskürək 

əleyhinə bitki mənşəli pastillər(Nanə dadı ilə) (pastil № 24) adlı  məhsul  
yuxarı tənəffüs orqanlarının 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

Gammafertil Tablet 6 x 10

L-carnitine L-tartrate - 300 mg, L-arginine - 250 mg, Glutathione - 40 mg, Zinc oxide (Zinc - 
22.5 mg) - 28 mg, Vitamin E acetate standardized 50% (Vitamin E - 36 mg)  - 72 mg, 

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

Cellulose, Maltodextrin, Acetylated starch, Talc, 
Hydroxypropyl cellulose, Silicon dioxide, Glycerol, 

Magnesium salts of fatty acids, Shellac with ammonium 
hydroxide, Iron oxides, Titanium dioxide

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gammafertil (tablet 

№60)(Seriya:1529, İstehsal tarixi:01.09.2021, Son istifadə 
tarixi:01.09.2024)adlı məhsul fiziki və zehni yorğunluq zamanı, 

reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



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

Ginkgo biloba Evalar Tablet 2 x 20 Ginkgo biloba folium dry extract (the amount of flavonol glycosides is not less than 22-27%) 
- 40 mg, Glycine - 25 mg

Colloidal silicon dioxide, Croscarmellose sodium, Calcium 
stearate, Microcrystalline cellulose, Tablet coating 

(Hydroxypropyolmethylcellulose, Titanium dioxide, Iron 
oxide brown, Iron oxide red, Polysorbate - 80, Polyethylene 

glycol, Purified water)

Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkgo biloba Evalar (tablet, №40) 

adlı məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Gold Standard 100% Whey 
Double Rich Chocolate toz 2.27 kq Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) – 24 g Cocoa powder (Processed with Alkali), Natural & Artificial 

Flavor,  Acesulfame Potassium, Lactase. Optimum Nutrition Inc ABŞ 10.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 

Rich Chocolate  (toz 2.27 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Gold Standard 100% Whey 
Double Rich Chocolate toz 907 q Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptides) – 24 g Cocoa powder (Processed with Alkali), Natural & Artificial 

Flavor,  Acesulfame Potassium, Lactase. Optimum Nutrition Inc ABŞ 10.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standard 100% Whey Double 

Rich Chocolate  (toz 907 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Harma-L Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml Melissa officinalis leaf extract - 56 mg, Passiflora incarnata herb extract - 50 mg, Crataegus 

sp.flower extract - 25 mg, Valeriana officinalis root extract - 10 mg Deionized water, Potassium sorbate, Sodium benzoate Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Harma-L (Daxilə qəbul üçün məhlul-

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

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

deyil

Hepatrin Kapsul 2 x 15

Lipoid C-30 (Lecithin) - 180 mg, including Silymarin not less (Silybium marianum extract) - 
40 mg, Cynara scolymus (Artichoke) extract - 90 mg, Vitamin E not less than (as α-

tocopherol acetat 50% - 10 mg TE, Vitamin B6 not less than (as Pyridoxine hydrochloride) - 
2.0 mg, Vitamin B1 not less than (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 not less 

than (Riboflavin) - 1.8 mg

Magnesium stearate, Colloidal silica dioxide, Rice starch, 
Capsule shell (Titanium dioxide, Gelatin, Iron oxide) Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatrin (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: 0171147, istehsal tarixi: 01.07.2021, son istifadə tarixi: 
01.07.2024) adlı məhsul qaraciyərin və öd yollarının funksional 

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. 

HPR with peach flavor sorma tablet 1
Folia Cynara Carunculous extract - 2.5 mg, Taraxacum officinale root extract - 2.5 mg, 
Silybum marianum seed extract - 2.4 mg, Curcuma longa root extract - 2.4 mg, Prunus 

persica fruit - 2.4 mg, Persea fruit - 2.4 mg, Vitis vinifera fruit - 2.4 mg
göstərilməmişdir MP KSS S.R.L. Moldova 27.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunan SLD with mint-pear flavor (sorma tablet 
№30) məhsuluna dair nümunə (qablaşma və istifadə üzrə təlimat) və 

natamam normativ sənədlər (HACCP və ya GMP sertifikatları, 
istehsalçının BFMQƏ-nin istehsalına icazəsi barədə sənədlərin surətləri) 
BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil. Təqdim olunan uyğunluq sertifikatda 

adı çəkilən məhsulun qida məhsulu olması haqqında məlumat bildirilsə 
də, bu tərkiblərdə və formada olan müxtəlif məhsullar AEM tərəfindən 
BFMQƏ kimi rəy almışdır, lakin buna baxmayaraq, məhsulun tərkibində 

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

deyil.

ICE with mint flavor sorma tablet 2x15
Matricaria recutita flower extract - 2.9 mg, Glycyrrhiza glabra root extract – 2.9 mg, 
Filipendula ulmaria leaf extract – 2.8 mg, Aloe vera leaves gel – 2.8 mg, Hippophae 

rhamnoides fruit extract – 2.8 mg, Carrot extract – 2.8 mg
göstərilməmişdir MP KSS S.R.L. Moldova 24.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunan ICE with mint flavor (sorma tablet №30)  
məhsuluna dair  nümunə (qablaşma və istifadə üzrə təlimat) və 
natamam normativ sənədlər (HACCP və ya GMP sertifikatları, 

istehsalçının BFMQƏ-nin istehsalına icazəsi barədə sənədlərin surətləri)  
BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil.  Təqdim olunan uyğunluq sertifikatda 
adı çəkilən məhsulun qida məhsulu olması haqqında məlumat bildirilsə 
də, bu tərkiblərdə və formada olan müxtəlif məhsullar AEM tərəfindən 
BFMQƏ kimi rəy almışdır, lakin buna baxmayaraq, məhsulun tərkibində 

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

deyil.

İlozar məhlul 10ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 1x10⁸ viable cells Sunflower oil, Silicon dioxide O.F.İ. OFFİCİNA 
Farmaceutica İtaliana S.p.A İtaliya 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İlozar (mэhlul 10 ml) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

deyil

İmmun10 Kapsul 1
Echinacea purpurea  herb dry exract – 40 mg, Glycyrrhiza glabra  root and rhizoma  dry 

exract – 40 mg, Rosa canina fruit dry extract – 40 mg, Eleutherococcus senticosus  rhizoma  
dry exract– 40 mg

Corn starch, Capsule  (gelatin, glycerin, water). Herba Flora MMC Azərbaycan 06.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun10 (kapsul №60) adlı məhsul 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

İmmuno Bron Tablet 3 x 10

Beta glucan - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Riboflavin 5-phosphate 
(Vitamin B2 - 0.78 mg) - 1 mg, Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxine - 1.15 mg) - 1.4 mg, 

Vitamin B9 - 100 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B7 - 20 mcg, Calcium D-pantothenate 
(Vitamin B5 - 5.49 mg) - 6 mg, Ferrous gluconate (Iron - 0.063 mg) - 0.5 mg, Sodium 

selenite (Selenium - 98.74 mcg) - 150 mcg, Zinc sulphate (Zinc - 25 mg)- 62 mg

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 
Ürünleri Gıda Turizm İth. 
İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 28.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno Bron (tablet, №30) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

İmmuno Flora Kapsul 1 x 10 Saccharomyces boulardii – 250 mg (5×10⁹ CFU), Zinc sulfate - 17.6 mg (Zinc 4 mg), Inulin 
– 10 mg 

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Capsule: 
gelatin, pigment: titanium dioxide, yellow quinoline, blue 

patented V, crimson 4R.
Amateg ƏMC Belarus 19.01.2022 Müsbət

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

İntestamax Şərbət 120 ml Diastase - 65 mg, Pepsin - 10 mg, Pancreatin - 25 mg Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized water

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İntestamax (şərbət, 120 ml) 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.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 

iReju-Deep inyeksiya üçün gel 1.1ml

Cross-linked Sodium hyaluronate 24mg/ml, Lidocaine hydrochloride hydrate (lidocaine 
hydrochloride) (3mg as lidocaine hydrochloride) 3.2mg/ml, Sodium chloride 7.4mg/ml, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate 1.26mg/ml, Sodium phosphate dibasic dihydrate 
0.46mg/ml, Sterile water for injection To make 1ml

Ayrı geyd edilməyib Biobijou Co., LTD Cənubi Koreya 10.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “iReju-Deep, inyeksiya üçün gel, 1.1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası  üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
QEYD:  Qablaşma üzərində istehsalçı adının  geyd edilməsi zəruridir.

iReju-Eye inyeksiya üçün gel 1.1ml

Cross-linked Sodium hyaluronate 24mg/ml, Lidocaine hydrochloride hydrate (lidocaine 
hydrochloride) (3mg as lidocaine hydrochloride) 3.2mg/ml, Sodium chloride 7.4mg/ml, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate 1.26mg/ml, Sodium phosphate dibasic dihydrate 
0.46mg/ml, Sterile water for injection To make 1ml

Ayrı geyd edilməyib Biobijou Co., LTD Cənubi Koreya 10.12.2021 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “iReju-Eye, inyeksiya üçün gel, 1.1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

QEYD:  Qablaşma üzərində istehsalçı adının  geyd edilməsi zəruridir.

iReju-Shape inyeksiya üçün gel 1,1ml

Cross-linked Sodium hyaluronate 24mg/ml, Lidocaine hydrochloride hydrate (lidocaine 
hydrochloride) (3mg as lidocaine hydrochloride) 3.2mg/ml, Sodium chloride 7.4mg/ml, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate 1.26mg/ml, Sodium phosphate dibasic dihydrate 
0.46mg/ml, Sterile water for injection To make 1ml

Ayrı geyd edilməyib Biobijou Co., LTD Cənubi Koreya 10.12.2021 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş “iReju-Shape, inyeksiya üçün gel, 1.1 ml,  
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada 

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

QEYD:  Qablaşma üzərində istehsalçı adının  geyd edilməsi zəruridir.

İstoki Çistotı Kapsul 3

Formula 1 composition:Echinacea purpurea herb dry extract (Including hydroxy-cinnamic 
acid - 0.76 mg) - 33 mg, Trifolium pratense herb powder - 26.3 mg, Cassia 

acutifolia(Including anthraquinone - 4.8 mg) fruit dry extract - 24 mg, Polygonum aviculare 
herb powder - 23.2 mg, Bupleurum aureum herb powder - 22.4 mg, Hypericum perforatum 
herb powder - 22.4 mg, Hedysarum neglectum root powder - 22.4 mg, Arctium lappa root 
powder - 22.4 mg, Glycyrrhiza glabra root powder - 22.4 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
powder - 22.4 mg, Tanacetum vulgare flower powder - 11.3 mg, Comarum palustre root 

powder - 11.3 mg, Ribes nigrum leaf powder - 11.3 mg, Equisetum arvense herb powder - 
11.3 mg, Thymus sepyllum herb powder - 11.3 mg, Sanquisorba officinalis root powder - 
11.3 mg, Vaccinium vitis-idaea leaf powder - 11.3 mg.Formula 2 composition: Nasturtium 
officinale aerial parts dry extract - 150 mg, Silybum marianum fruit dry extract (Including 

silybin - 21 mg) - 70 mg, Thea chinensis leaf dry extract (Including catechines - 20 mg) - 50 
mg, Arctium lappa root powder - 50 mg, Helichrysum arenarium flower powder - 20 mg, 

Potentila fruticosa leaf and flower dry extract (Including catechines - 4 mg) - 10 mg.Formula 
3 composition: Vitamin-mineral Premix RUS30535 (Vitamin A - 183 mcg, Vitamin E - 14.3 

mg, Vitamin C - 65.7 mg, Beta-carotene - 1 mg, Zinc - 2.9 mg, Copper - 0.29 mg, Selenium - 
7 mcg) - 130 mg, Thymus serpyllum herb powder - 61 mg, Rosa majalis fruits dry extract - 
60 mg, Citrus paradisi seed dry extract - 38.5 mg, Vitis vinifera seed dry extract (Including 

polyphenols - 18.2 mg) - 26 mg, Thea chinensis leaf dry extract (Including catechines - 10.4 
mg) - 26 mg, Manganese  aspartate (Including manganese - 1.03 mg) - 6.5 mg, Retinyl 

acetate (Including vitamin A - 344 mcg) - 2 mg

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İstoki Çistotı (kapsul №180) adlı 
məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Kaldemin Kapsul 1 Ferrous fumarate – 85.19 mg (eq.to 28 mg elemental İron), Folic acid - 400 mcg, Vitamin C 
(Ascorbic Acid) - 80 mg

Maltodextrin, Magnesium Stearate, Capsule shell (gelatin, 
titanum dioxide, yellow iron oxide)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.01.2022 Müsbət

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



Kalmix Tablet 4 x 10

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 
Ürünleri Gıda Turizm İth. 
İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

       “İnam Life MMC” tərəfindən ünvanlanmış 28.10.2021-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 EXPKLMX-0921 seriya nömrəli Kalmix 
(kapsul, №40) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

tabletin sərtliyi 5.96 Kpa (9.0 – 12.0 Kpa) aşkar olunmuşdur ki, bu da 
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.





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

KanoPlus Kapsul 2 x 10
Zingiber officinalis rhizome dry extract - 75 mg, Rubus idaeus leaf dry extract - 100 mg, 

Leonurus cardiaca L. herb dry extract - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 
mg, Magnesium oxide (eq. to 61 mg Magnesium) - 100 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Natural 
gelatin

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən KanoPlus (kapsul, № 20) adlı məhsul həzm 

sisteminin normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun 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: Köməkçi maddələr siyahısı rəyə uyğun olaraq (istehsalçı 

tərəfindən təqdim edilmiş sənədə əsasən) tərtib edilsin.

Karas Kapsul 3 x 10 Fish oil - 700 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) Gelatin, Deionized water, Glycerine (E422), Orange aroma Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

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

KardioAktiv®  Tablet 2 x 20 Crataegus monogyna leaf and flower extract - 200 mg, Potassium asparaginate - 75 mg, 
Magnesium asparaginate - 75 mg

Croscarmellose sodium, Calcium stearate, Silica dioxide 
colloidal, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Polysorbate 80, Polyethylene 
glycol, Titanium dioxide, Iron oxide

Evalar QSC Rusiya 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KardioAktiv® (tablet, № 40) (Seriya 

nömrəsi: 0183132; İstehsal tarixi: 06.08.2021; Son istifadə tarixi: 
06.08.2024) adlı məhsul ürək əzələsinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

deyil.

Kombilak Kapsul 2 x 15

Lactobacillus bulgaricus Lb-87 - ATCC SD68 33 – 1 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus GG - 
ATCC 531 03 – 1 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium lactis Bi-04 - ATCC SD5219 – 1.5 x 10⁹ CFU, 

Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin 
B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 – 2.5 mсg, Folic acid - 200 mcg

Dried corn starch, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty 
acids, Food gelatine

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombilak ( kapsul № 30) adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi: U358 , istehsal tarixi: 01.09.2021, son istifadə tarixi: 
01.03.2023) adlı məhsul 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.

Krampos Şərbət 100 ml

Carum carvi fruit distillate – 5.11 ml, Anisum vulgare fruit distillate – 7.67 ml,  Matricaria 
recutita flower liquid extract – 12.78 ml, Mentha piperita leaf distillate – 10.22 ml, 

Foeniculum vulgare fruit distillate – 10.22 ml
Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin (E440), 

Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 24.01.2022 Müsbət

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

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lakto-filtrum Eko Tablet 4 x 15 Hydrolysed lıgnın - 342.11 mg, Lactulose - 101.01 mg Fructooligosaccharides, Potato starch, Croscarmellose 
sodium, Magnesium stearate ASC AVVA RUS Rusiya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakto-filtrum Eko (tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: 90521 , istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 
01.05.2024) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 

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

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

deyil  

Lakto-filtrum Eko Tablet 4 x 15 Hydrolysed lıgnın - 342.11 mg, Lactulose - 101.01 mg Fructooligosaccharides, Potato starch, Croscarmellose 
sodium, Magnesium stearate ASC AVVA RUS Rusiya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakto-filtrum Eko (tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: 80521 , istehsal tarixi: 01.05.2021, son istifadə tarixi: 
01.05.2024) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 

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

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

deyil  

LaMega Şərbət 150 ml

Fish Oil - 600 mg (Total omega 3 oil fats - 420 mg, EPA (Elicosapetaenoic acid) - 108 mg, 
DHA (Docosahexaenoic acid) - 72 mg), Biotin (D-Botin) - 50 mcg, Vitamin A (as Retinol) - 
400 IU, Zinc (as Zinc Gluconate) - 4 mg, Folic Acid (as Calcium L-methylfolate) - 50 mcg, 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg

Distilled Water, Glycerin, Suclarose, Orange Flavor, 
Potassium Sorbate

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş; 
qablaşdırilıb FITOLAB 

MMC(Azərbaycan 
Respublikası) 

Türkiyə 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LaMega (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının, 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

LaMix Şərbət 150 ml

Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 100 mg, Ferrous gluconate - 10 mg, Vitamin E (as Alpha 
tocopherol) - 7 mg, Zinc sulfate – 12.35 mg,  Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) – 0.2 mg, 

Folic Acid (as Calcium L-methylfolate) - 0.1 mg, Iodine (as Sodium iodide) -  50 mcg, 
Selenium (as L-Selenometionine) – 25 mcg

Distilled Water, Glycerin, Suclarose, Orange Flavor, 
Potassium Sorbate

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş; 
qablaşdırilıb FITOLAB 

MMC(Azərbaycan 
Respublikası) 

Türkiyə 28.01.2022 Müsbət

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

Lanobron Şərbət 100 ml
Thymus vulgaris herb liquid extract – 1.5 ml, Malva sylvestris flower and leaf liquid extract - 
1.5 ml, Althaea officinalis root liquid extract – 1 ml, Origanum vulgare herb liquid extract – 

0.6 ml
Sucrose, Sodium benzoate, Purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 13.01.2022 Müsbət

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

Latent Şərbət 150 ml

Cucurbita Pepo seed dry extract - 50 mg, Allium sativum bulb dry extract - 50 mg, 
Tanacetum parthenium flower dry extract - 30 mg, Cynara scolymus leaf extract - 30 mg, 

Rhamnus frangula bark dry extract - 30 mg, Thymus vulgaris leaf dry extract - 20 mg, 
Zingiber officinale rhizome dry extract - 20 mg, Juglans nigra seed dry extract - 10 mg, 

Syzygium aromaticum bud dry extract - 10 mg

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

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 21.12.2021 Müsbət

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

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

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

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşma eskizində bitkilərin 

xammallarının tərcüməsi düzgün verilsin



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

Lenoks Kapsul 4 x 15 Selenium (as Sodium selenite) - 110 mcg
Capsule shell: (Gelatin, Titanium dioxide, Brilliant blue FCF, 

Tartrazine), Lactose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose, Calcium stearate 

Bioterra MMC Belarus 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lenoks (kapsul, №60) adlı məhsul 
selen 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.

Lineres Tablet 4 x 10 Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, Leonurus cardiaca herb dry extract - 100 mg, 
Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Humulus lupulus strobile dry extract - 90 mg Lactose monohydrate Roslina Karpat Ukrayna 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lineres (tablet, № 40) adlı məhsul 
MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin.

Liveril Tablet 5 x 6

Betacarotene (as Natural Betacarotene 20% CWD Powder - 5 mg) - 1 mg, Vitamin D (as 
Vitamin D3 (500 IU/mg)EC - 0.8 mg) - 10 mcg, Vitamin E (as Vitamin E DL-Alpha Tocopheryl 
Acetate 50% - 44.7 mg) - 15 mg, Silymarine - 140 mg, Niacin (Vitamin B3)(as Nicotinamide) 

- 9 mg, Ascorbic Acid (as Ascorbic Acid HPMC (97%) - 77.3 mg) - 75 mg, L-Carnitine 
Tartrate - 50 mg, Choline Bitartrate (as Choline Bitartrate with 1% SiO2 - 50.5 mg) - 50 mg, 

Inositol - 50 mg, N-Acetyl Cysteine - 50 mg, L-Lysine (L-Lysine Monohydrochloride - 31.2 
mg) - 25 mg, L-Ornithine Hydrochloride - 50 mg, L-Glutathione - 15 mg, Pantothenic Acid 

(as Calcium D-Pantothenate - 10.9 mg) - 10 mg, Copper (as Copper Sulphate dried - 1.4 mg) 
- 0.5 mg, Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate - 20.6 mg) - 7.5 mg, Manganese (as 

Manganese Sulphate Monohydrate - 6.2 mg) - 2 mg, Thiamin (as Thiamine Mononitrate - 
6.2 mg) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride - 6.1 mg)  - 5 mg, Iron (as Ferrous 
fumarate - 9.1 mg) - 3 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 3 mg, Coenzyme -Q10 - 2.5 mg, Folic 

Acid - 250 mcg, Selenium (as Sodium Selenate Anhydrous - 179.4 mg) - 75 mcg, 
Cyanocobalamin (as Cyanocobalamin (Vitamin B12) Coated 0.5% - 3 mg) - 15 mcg, 

Artichoke extract - 50 mg

Microcrystalline Cellulose, D-Calcium Phosphate, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate, Croscarmellose 
Sodium, Syloid- (Colloidal Silica, Silicon Dioxide), Potato 
Starch, Purified Talc, Magnesium Silicate Prep, Disodium 
Edetate, Polyvinylpolypyrrolidone, Ascorbic Acid, Starch 

(Pregelatinised Maize Starch), Tartaric Acid, Polysorbate 80, 
Ethyl cellulose, Stearic Acid, Insta Moistshield IC-MS-5950, 

Ready mix Wincoat WT-03224, Black

Thompson and Capper Ltd 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 28.01.2022 Müsbət

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

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

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

Loksal Şərbət 150ml 
Althaeae officinalis root dry extract – 100 mg, Thymus vulgaris herb dry extract – 50 mg, 

Plantago major leaf dry extract – 100 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 100 mg, N-
Acetylcysteine – 50 mg, Zinc (as Zinc gluconate) – 10 mg

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Loksal (şərbət 150ml ) adlı məhsul  
tənəffüs sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lorefa Şərbət 150 ml Iron(II) sulfate – 40 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 200 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 6 mcg

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lorefa (Şərbət 150 ml) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu və vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Lütein İntensiv Tablet 1 x 20

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Niacin (as Nicotinic acid) - 20 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 
15 mg, Lutein (from Tagetes erecta extract) - 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydroxhloride) - 2 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1.8 mg, Thiamin (Vitamin B1) - 1.5 mg, 
Zeaxanthin - 1 mg, Vitamin A (as Retinol acetate 500000 ME/g) - 1 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, Microcrystalline 
cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium dioxide, 

Natural food coloring (Curcumine), Polyethylene glycol 
and/or Polysorbate 80

Evalar QSC Rusiya 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lütein İntensiv (tablet №20) adlı 
məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Magbet Kapsul 4 x 10 Vitamin B6 - 2.5 mg, Magnesium oxide – 105 mg

Potato starch, Microcrystalline cellulose, Calcium stearate, 
Gelatin capsule (composition of the gelatin capsule: gelatin, 
purified water, colorants: titanium dioxide, yellow quinoline, 

blue patented V, crimson 4R

Bioterra MMC Belarus 12.01.2022 Müsbət

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

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

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

Magnimore Tablet 3 x 10 Magnesium acetyl taurate (ATA-Mg® branded) - 459.75 mg
Ludipress, Polyvinylpyrrolidone (E1201), Croscarmellose 

sodium (E468), Magnesium stearate (E470b), Silicon 
dioxide (E551) 

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnimore (Tablet №30) 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.

Maksilak Kapsul 1 x 10

Bifidobacterium longum Bl-05 - 6.75 x 108 CFU, Bifidobacterium breve Bb-03 – 4.50 × 108 
CFU, Bifidobacterium bifidum Bb-06 – 2.25 × 108 CFU, Lactobacillus acidophilus La-14 – 

9.00 × 108 CFU, Lactobacillus rhamnosus Lr-32 – 4.50 × 108 CFU, Lactobacillus casei Lc-11 
– 2.25 × 108 CFU, Lactobacillus plantarum Lp-115 – 2.25 × 108 CFU, Lactococcus lactis Ll-

23 – 9.00 × 108 CFU, Streptococcus thermophilus St-21 – 4.50 × 108 CFU

Maize starch, Maize starch pregelatinized, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Fructooligosaccharid, Gellan 

gum, Magnesium salts of fatty acids, Titanium dioxide, 
Silicon dioxide

Deerland Probiotics & 
Enzymes A/S Danimarka 25.01.2022 Mənfi

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

məhsulun təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  ölkə ərazisində 
istifadəsi mümkün deyil. 

Belə ki, təqdim olunan sənədlərə əsasən məhsulun təhlükəsizliyinə dair 
nəzərdə tutulmuş əksər sınaqların yerinə yetirilməsi ölkə və xalqımız 

üçün düşmən sayılan ölkədə həyata keçirilmişdir.

Maqnisan Kapsul 4 x 10 Vitamin B6 - 2.5 mg, Magnesium oxide – 105 mg

Potato starch, Microcrystalline cellulose, Calcium stearate, 
Gelatin capsule (composition of the gelatin capsule: Gelatin, 

Purified water, colorants: Titanium dioxide, Yellow 
quinoline, Blue patented V, Crimson 4R)

Bioterra MMC Belarus 28.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maqnisan (kapsul, № 40) adlı məhsul 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Maxalim Tablet 2 x 15 Iron fumarate - 125 mg (Iron - 40 mg), Folic acid - 300 mcg, Cyanocobalamin (Vitamin B12) 
- 3 mcg, Vitamin C - 80 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

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

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

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



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

Medozim Tablet 1 Iron gluconate - 159 mg (eq. to 19 mg iron), Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg Magnesium stearate, Sorbitol Pharmanor İlaç Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 28.01.2022 Müsbət

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

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

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

Medran Tablet 1 Folic acid - 400 mcg Polyvinylpyrrolidone, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.01.2022 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.

Megaglukan Kids Şərbət 150 ml Beta 1,3 / 1,6 glucan 70% - 71.43 mg, Vitamin C - 60 mg, Zinc sulfate monohydrate - 13.74 
mg

Sucralose, Strawberry flavour, Deionized water, Glucose, 
Maltose, Sodium benzoate, Potassium sorbate A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 27.12.2021 Müsbət

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

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

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

Memostenon Tablet 1

Phospholipid (equiv. to 49.8 mg Phosphatidylserinum, equiv. to 75.6 mg 
Phosphatidylcholine) – 300 mg, GABA – 100 mg, L-glycine – 100 mg, Ginkgo biloba leaves 
extract – 40 mg, Thiamine hydrochloride (equiv. to 3.74 mg Vitamin B1) – 5 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (equiv. to 4.11 mg Vitamin B6) – 5 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memostenon (tablet, N30) adlı 
məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Mersil Kapsul 2 x 15 Magnesium citrate hydrated – 700 mg, Vitamin B6 (as pirydoxine hydrochloride) – 3 mg, 
Folic acid – 0.30 mg, Inulin – 7.5 mg

White, hard bovine gelatine capsule shell, Magnesium 
stearate

Grand Medical Poland Sp. z 
o.o. Polşa 18.01.2022 Müsbət

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

maqnezium, B6 vitamini 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: istifadə qaydssı rəyə uyğun tərtib olunsun.

Metabolin Kapsul 3 x 10 L- carnitine - tartrate - 500 mg, Zinc (as Zinc Citrate) - 2 mg, Chromium (as Chromium 
Picolinate) - 25 mcg

Dicalcium phosphate, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatin, Iron oxide, Titanium dioxide Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metabolin (kapsul №30) (Seriya 
nömrəsi: 127112; İstehsal tarixi: 30.11.2021; Son istifadə tarixi: 

30.11.2024)adlı məhsul metabolik prosesləri 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.

Meteonat Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit distillate - 23 ml, Chamomilla recutita flower liquid extract - 23 ml Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin (E440), 
Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 06.01.2022 Müsbət

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

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: ərizəçinin müraciətinə əsasən istifadə qaydası rəy nömrəsi və rəy 

tarixi eyni qalmaqla dəyişdirilir.

Miamaq Tablet 1
Magnesium oxide (equiv. to 241.2 mg elemental Magnesium) – 400 mg,  L- Glysine – 100 

mg, Pyridoxine hydrochloride (equiv. to 4.93 mg Vitamin B6) – 6 mg Microcrystalline cellulose, Polyvinilpyrollidone, Silicone 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.01.2022 Müsbət

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

MSS 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.

Mican Kapsul 1
Lactobacillus acidophilus  - 5×107 CFU (0.5 mg), Lactobacillus rhamnosus - 4×107 CFU (0.1 
mg), Lactobacillus bulgaricus - 1×108 CFU (1 mg), Lactobacillus casei -  2.5×108 CFU (0.5 

mg), Bifidobacterium bifidum - 1×108 CFU (1 mq)                                                                            
Sucrose, Lactose, Magnesium stearate, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mican (kapsul № 30) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

deyil  

Microline Baby Enema Rektal Birdəfəlik İmalə 2.25 q x 6
Aqua q.s. 100%, Prunus Amygdalus Dulcis Oil 95%, Anthemis Nobilis Flower Powder Extract 
0.5-1.0%, Malva Sylvestris (Mallow) Powder Extract 0.5-1.0%, Methyl Hydroxybenzoate 0.1-

0.2%
Ayrı geyd edilməyib Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 25.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Microline Baby Enema, 2.25q rektal 
birdəfəlik imalə №6” adlı məhsul uşaqlar üçün bağırsaq təmizlənməsi, 

qəbizliyin simptomatik müalicəsində köməkçi vasitə kimi  istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.


QEYD:  Məhsulun tərkibini rəyə uyğun geyd edilməsi zəruridir.

Microline Yetişkinler için 
Enema Rektal Birdəfəlik İmalə 6.75q x 6

Aqua q.s. 100%, Prunus Amygdalus Dulcis Oil 95%, Anthemis Nobilis Flower Powder Extract 
0.5-1.0%, Malva Sylvestris (Mallow) Powder Extract 0.5-1.0%, Methyl Hydroxybenzoate 0.1-

0.2%
Ayrı geyd edilməyib Akson İlaç ve Tıb. Ürünler 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 24.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Microline Yetişkinler için Enema, 6.75q 
rektal birdəfəlik imalə №6” adlı məhsul böyüklər üçün bağırsaq 

təmizlənməsi, qəbizliyin simptomatik müalicəsində köməkçi vasitə kimi  
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.


QEYD:  Məhsulun tərkibini rəyə uyğun geyd edilməsi zəruridir.

Migrafen Kapsul 3 x 10 Salix alba bark dry extract – 50 mg, Tanacetum parthenium flower dry extract – 50 mg, 
Harpagophytum procumbens root dry extract - 45 mg Natural gelatin, Cornstarch İlaçsan Medikal Sanayi ve 

Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

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

müxtəlif mənşəli ağrılar zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

MLS with orange flavor sorma tablet 1

Zingiber officinale root extract – 0.9 mg, Thymus vulgaris leaf extract – 0.9 mg, 
Cinnamomum ceylanicum bark extract – 0.9 mg, Curcuma longa root extract – 0.9 mg, 
Syzygium aromaticum buds extract – 0.9 mg, Glycyrrhiza glabra root extract – 0.9 mg, 
Matricaria recutita flower extract - 0.9 mg, Echinaceae purpureae root extract – 0.9 mg, 
Cynara cardunculus leaf extract – 0.9 mg, Trigonella foenum-graecum seed extract – 0.9 
mg, Taraxacum officinale root extract – 0.9 mg, Coriandrum L. seed extract – 0.9 mg, 

Vaccinium macrocarpon fruit extract – 0.9 mg, Carica papaya fruit extract – 0.9 mg,  Citrus 
reticulata fruit extract – 0.9 mg, Citrus paradisi fruit extract – 0.9 mg, Ribes nigrum fruit 
extract – 0.9 mg, Citrus maxima fruit extract – 0.9 mg, Cucurbita pepo seed extract – 0.8 

mg

göstərilməmişdir MP KSS S.R.L. Moldova 18.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunan MLS with orange flavor (sorma tablet №30)  
məhsuluna dair  nümunə (qablaşma və istifadə üzrə təlimat) və 
natamam normativ sənədlər (HACCP və ya GMP sertifikatları, 

istehsalçının BFMQƏ-nin istehsalına icazəsi barədə sənədlərin surətləri)  
BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil.  Təqdim olunan uyğunluq sertifikatda 
adı çəkilən məhsulun qida məhsulu olması haqqında məlumat bildirilsə 
də, bu tərkiblərdə və formada olan müxtəlif məhsullar AEM tərəfindən 
BFMQƏ kimi rəy almışdır, lakin buna baxmayaraq, məhsulun tərkibində 

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

deyil.

Multi Pro Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 900 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 15 mcg, Vitamin K 
(as menaquinone-7) - 200 mcg, Zinc (as Zinc gluconate) - 15 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate, Citric acid, 
Tartaric acid, Gum Arabic, Aspartame, D-Limonene, Sunset 

yellow FCF/ Orange Yellow S
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Multi Pro (fışıldayan tablet №15) adlı məhsul CC, D, 
K vitaminlərinin və sink mineralının əlavə mənməyi 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.

Mustang Kapsul 1

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 
Ürünleri Gıda Turizm İth. 
İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“İnam Life MMC” tərəfindən göndərilmiş 18.11.2021 -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 tərkibində sildenafil -- 32.98 

mq/kaps aşkar edilmişdir.Həmçinin,məhsulun xarici görünüşü şəffaf, iki 
hissəli kapsul; tərkibi: qəhvəyi rəngli, xarakterik qoxulu toz  (NS-ə 
əsasən kapsulun rəngi qəhvəyi olm alıdır) olaraq aşkar edilm işdir.


 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. 

Nanospan Şərbət 150 ml Ribwort Plantain (Plantago lanceolata) leaf liquid extract - 75 mg, Thyme (Thymus vulgaris) 
herb dry extract - 125 mg, Marshmallow (Althaea officinalis) root liquid extract - 50 mg

Deionized water, Sugar, Glycerine, Filtered Pine honey, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan gum, 

Aroma, Citric acid, Polysorbate, Eucalypthus oil
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.    

Naturafertil toz 1

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 
Ürünleri Gıda Turizm İth. 
İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 18.01.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“İnam Life MMC” tərəfindən 20.10.2021-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 EXPNTF-0821 seriya nömrəli Naturafertil (toz, 

N60 saşe) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun xarici görünüşü qəhvəyi rəngli, ağ hissəcikləri olan, xarakterik 
qoxulu amorf toz kimi aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə 

(ağ rəngli toz) 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.

NaturalNest IMMY Şərbət 150 ml 1.3/1.6 Beta glucan - 50 mg, Black Elderberry (Sanbucus nigra) fruit extract - 50 mg, L-
Ascorbic acid (Vitamin C) - 80 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 7.5) - 20.6 mg

Invert sugar syrup, Deionized water, Honey, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Strawberry flavorİNG

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

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

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.

Neonier Tablet 3 x 10
D-mannosa – 500 mg, L-methionine – 250 mg, Vaccinium macrocarpon fruit dry extract – 

112 mg, Proanthocyanidin – 28 mg, Zinc (as Zinc Sulfate) – 10 mg, Magnesium Citrate – 80 
mg, Orthosiphon stamineus Leaf extract – 80 mg

Maltodextrin, Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
Stearate, Silicon Dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda 
İmalat San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.01.2022 Müsbət

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

Neo-Urokon Şərbət 300 ml

Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 500 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 500 
mg, Rosmarinus officinalis leaves dry extract - 170 mg, Melissa officinalis leaves dry extract 

– 170 mg, Betula pendula leaves dry extract - 280 mg, Opuntia ficus indica leaves dry 
extract - 170 mg

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

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo-Urokon (Şərbət 300 ml) adlı 

məhsul  sidik ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırılmaq məqsədilə 
tövsiyyə olunan BMFQƏ   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

Neurotidine Daxilə qəbul üçün məhlul 500ml Citicoline free acid (Cognizin Citicoline) - 250 mg Purified water, Fructose, Trisodium citrate dehydrate, 
Sodium hydroxide, Potassium sorbate, Riboflavin OPKO Health Spain S.L.U. İspaniya 25.01.2022 Müsbət

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

məhlul, 500 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Nevronat Şərbət 100ml
Melissa officinalis leaf distillate – 10 ml, Lavandula angustifolia flower distillate – 10 ml, Tilia 

cordata flower liquid extract – 8 ml, Chamomilla recutita flower liquid extract – 6 ml, 
Foeniculum vulgare fruit distillate – 6 ml, Carum carvi fruit distillate – 6 ml

Distilled water, Sucrose, Citric acid (E330), Pectin (E440), 
Sodium benzoate (E211), Glycerin (E422) Herba Flora MMC Azərbaycan 06.01.2022 Müsbət

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

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Newbix məhlul 250 ml Chlorella vulgaris Beijer – 80 mg (Corresponds to 0.42 mg of chlorophyll) Acidity regulator carbon dioxide, Water OOO "X-BİO" Rusiya 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Newbix (məhlul 250 ml) adlı məhsul  
xlorella ekstraktının 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: saxlanma şəraiti rəyə uyğun göstərilsin.

Neyrorest Tablet 3 x 10 Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 100 mg, 
Magnesium (as Magnesium hydroxide) - 150 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3  mg

Maltodextrin, Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda 
İmalat San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nitros Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Calcium citrates (Calcium - 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulfate heptahydrate (Magnesium - 
9.8 mg) - 100 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 0.01 mg, Inositol (Vitamin B8) - 100 mg

Peppermint oleum, Tri calcium phosphate, Guar gum, 
Glycerin, Food color agent, Citric acid monohydrate, 

Deionize water, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nitros (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Noncer Kapsul 2 x 15 Quercetin dihydrate – 200 mg, Natural trans resveratrol 72% (extracted from Polygonum 
cuspidatum) – 200 mg, Red wine extract (standardized for polyphenols) – 10 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noncer (kapsul N30) adlı məhsul 

immun sistemini yaxşılaşdırmaq və orqanizimi möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin

NonStress Kapsul 3 x 10

Avena sativa seeds dry extract– 100 mg, Matricaria  recutita  flower dry extract– 100 mg, 
Passiflora incarnate herb extract– 100 mg, Valeriana officinalis root extract – 100 mg, 

Hypericum perforatum herb dry extract– 100 mg, Humulus lupulus flower dry extract– 100 
mg.

Cornstarch, Natural gelatin İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

NorAmin İmuno Şərbət 200 ml Beta D Glucan  - 2.551 g, Ascorbic acid- 0.893 g Purified water, Fructose, Glycerine, Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Strawberry flavor ESENSA DOO Serbiya 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NorAmin İmuno( şərbət, 200 ml) adlı 
məhsul immun sistemi gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Notser məhlul 10 ml

Java tea powder (Ortosiphon stamineus) leaf dry extract - 80 mg, Rosmarinus officinalis leaf 
dry extract - 150 mg, Arctostaphylos uva ursi leaf dry extract - 150 mg, Vaccinium 
macrocarpon fruit extract - 100 mg, Levisticum officinale herb dry extract - 50 mg, 

Magnesium citrate - 40 mg, Potassium citrate - 30 mg, Sodium citrate - 20 mg, D-mannose - 
500 mg

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

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Notser (məhlul, saşe № 20) adlı 
məhsul sidik-ifrazat 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.

NRM with apple flavor sorma tablet 2x15

Garcinia cambogia fruit extract – 2.5 mg, Eleutherococcus senticosus root extract – 2.5 mg, 
Gymnema silvestre leaf extract – 2.4 mg, Momordica charantia fruit extract – 2.4 mg, 

Trigonella foenum-graecum seed extract – 2.4 mg, Malus domestica fruit extract – 2.4 mg, 
Litchi chinensis fruit extract - 2.4 mg

göstərilməmişdir MP KSS S.R.L. Moldova 24.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunan NRM with apple flavor (sorma tablet №30)  
məhsuluna dair  nümunə (qablaşma və istifadə üzrə təlimat) və 
natamam normativ sənədlər (HACCP və ya GMP sertifikatları, 

istehsalçının BFMQƏ-nin istehsalına icazəsi barədə sənədlərin surətləri)  
BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil.  Təqdim olunan uyğunluq sertifikatda 
adı çəkilən məhsulun qida məhsulu olması haqqında məlumat bildirilsə 
də, bu tərkiblərdə və formada olan müxtəlif məhsullar AEM tərəfindən 
BFMQƏ kimi rəy almışdır, lakin buna baxmayaraq, məhsulun tərkibində 

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

deyil.

Nutraxin Magnesium 250mg Tablet 1 Magnesium (as Magnesium citrate) – 250 mg Polyvinylpyrrolidone, Titanium dioxide,  Magnesium 
stearate, Silicone dioxide

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları A.Ş Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutraxin Magnesium 250mg (tablet 
№60) adlı məhsul maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 0.54 g, 
Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 
g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 

0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 
mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 
mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 

mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.3 mcg, 
Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic acid - 0.60 mg, Biotin - 

5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine B.Braun Melsungen AG Almaniya 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 
500 ml) (Seriya:2141170547, İstehsal tarixi:11.10.2021, Son istifadə 
tarixi:10.04.2023) 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. 

Nuzartro gold Tablet 1 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 200 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 
70.5 mg, Collagen Type 2 - 30.6 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Obliver Kapsul 2 x 15

Milk Thistle Extract (Silybum marianum) - 200 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 5 mg, 
Vitamin B6 - 1.5 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin B5 - 10 mg

 Lactose, Magnesium Stearate, Hard gelatin capsules Nutrabiotics Nutritional Life 
Science Pakistan 12.01.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Oksismart Şərbət 100 ml

Omega 3 - 200 mg (EPA 36 mg, DHA 24 mg),  Lecithin - 1 mg,  Vitamin D3 (Cholecalciferol) 
– 10 mcg Vitamin K (as Phytomenadione) -  30 mcg, L-Carnitine - 250mg, Glycine - 50 mg, 
Vaccinium myrtillus fruit extract - 10 mg, Lutein 50% (from Tagetes erecta flower extract) - 
4 mg Vitamin E (DL- Alpha-Tocopherol acetate) - 5 mg, Calendula officinalis flower extract – 
45 mcg (50 % zeaxantin),  Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg, Zinc (as Zinc sulfate) – 

1 mg, Vitamin A (as Retinol) – 320 mcg

Glycerine, Sorbitol, Citric acid, Sucralose, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Coloring agents, Orange flavor, 

Deionized water

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oksismart (Şərbət 100 ml) adlıı 

məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq 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. 

Onox Şərbət 120ml

Marshmallow extract (Althaea officinalis root dry extract) – 8.3 mg, Plantain extract 
(Plantago major, Plantago media leaf dry extract) – 12.5 mg, Thyme extract (Thymus 

vulgaris herb dry extract) – 8.3 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) – 6.5 mg, Elder extract 
(Sambucus nigra flower dry extract) – 4.1 mg, N-Acetyl cysteine - 4.1 mg, Zinc (as Zinc 

gluconate) – 0.25 mg

Distilled water, Xanthan gum, Citric acid monohydrate, 
Raspberry flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Sucralose
Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Onox (Şərbət 120 ml) adlı məhsul 
tənəffüs yollarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə köməkçi 

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

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

deyil. 

Ontical Tablet 1 Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, Vitamin K (as 
Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg

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

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ontical(tablet №30) adlı məhsul 
dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun göstərilsin.

Optimem Kapsul 1 Theanine – 100 mg, Glycine – 100 mg, Prunus dulcis seed dry extract – 200 mg, Caffeine – 
50 mg, Crocus sativus stigma dry extract – 10 mg Capsule shell: Gelatine, Glycerine, Water Bakfarm MMC Azərbaycan 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Optimem (kapsul N50) adlı məhsul 

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda kapsul sayı düzgün göstərilsin

Ornaenzym Kapsul 2 x 15
Pancreatin (Lipase – 6750 Ph.Eur.; Amylase – 6300 Ph.Eur.; Proteasa – 450 Ph.Eur.) - 150 

mg, Pepsin - 10 mg (2000 Ph.Eur./g.), Bromelaine - 100 mg, Papain - 100 mg, Dill (Anethum 
graveolens) aerial part d.e. - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Hypromellose, Pectin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Purified water, Gellan gum, 

Titanium dioxide
SIA "Primea" Latviya 13.01.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Orsabest Kapsul 2 x 15
Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 300 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) - 2.5 mcg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl DL-alpha acetate) - 100 

mg, Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 50 mcg

Sunflower oil, Colloidal silica, Capsule shell (gelatin, 
glycerol, titanum dioxide, red iron oxide) Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orsabest (kapsul №30) adlı məhsul 
vitamin və  mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil.

Osteohard Kids Şərbət 150 ml Calcium (as calcium triphosphate) - 125 mg, Magnesium (as magnesium lactate) - 50 mg, 
Zinc oxide - 15 mg, Vitamin D3 – 12.5 mcg

Purified water, Sorbitol, Sugar, Xanthan Gum, Sodium 
Benzoate, Pottasium Sorbate SIA "Primea" Latviya 13.01.2022 Müsbət

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

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

Osteozar Tablet 1 Glucosamine sulfate - 750 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, Chondroitin sulfate - 150 
mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
salts of fatty acids, Dicalcium phosphate anhydrous, Corn 

starch, Cross linked sodium carboxy methyl cellulose
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ovesol Tablet 2 x 20 Avena sativa herb dry extract - 75 mg, Helichrysum arenarium flower extract - 30 mg, 
Mentha piperita folium extract - 15 mg, Curcuma longa radix extract - 7.330 mg

Silicon dioxide, Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Coating (Hydroxypropyl methylcellulose, Tvin-80, 

Polyethylene glycol 400, Iron oxide brown, Iron oxide black, 
Iron oxide red)

Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (tablet, №40) (Seriya nömrəsi: 

0217244, istehsal tarixi: 12.08.2021, son istifadə tarixi: 12.08.2024) 
adlı məhsul qaraciyər və öd yollarının 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

Perfectil Tablet 2 x 15

Betacarotene - 2 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E - 10 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin 
B2 - 1.6 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 2 mcg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 45 mcg, 
Vitamin B3 - 17 mg, Vitamin C - 60 mg, Pantothenic acid - 6 mg, Iron - 9 mg, Zinc - 15 mg, 
Magnesium - 75 mg, Manganese - 2.7 mg, Copper - 1.2 mg, Iodine - 150 mcg, Silicon - 3 

mg, Selenium - 50 mcg, Chromium - 25 mcg, Grape seed extract - 15 mg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide, 
Stearic Acid, Veg., Magnesium Stearate, Yellow colour 

dispersion

Thompson and Capper Ltd 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 12.01.2022 Müsbət

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

dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Phytodigest / Fitodigest Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

Fennel (Foeniculum vulgare) seed extract - 2 g, Star anise (Illicium verum) fruit extract - 1 g, 
Gentian (Gentiana lutea) root extract - 1 g, Ginger (Zingiber officinale) root extract - 1 g, 

Fructo - oligosaccharides - 1.5 g, Deshydrated papaya (Carica papaya) fruit extract - 660 mg, 
Fructose - 500 mg, Lemon (Citrus limon) essential oil - 1.25 mg, Dill (Anethum graveolens) - 

1.25 mg, Juniper (Juniperus communis) berries and sprout essential oil - 1.25 mg, 
Peppermint (Mentha piperita) - 1.25 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 0.25 mg

Concentrated lemon juice, Lemon flavour, Mint flavour, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Water Les 3 Chenes Fransa 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Phytodigest / Fitodigest (Daxilə qəbul 
üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq 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. 

Pirox Tablet 1 Magnesium sulfate - 400 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

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

magnezium və vitamin B6-ın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Pişikotu Ekstraktı Tablet 12 x 25 Valeriana officinalis rhizome and root dry extract - 23 mg, Glycine - 5.5 mg

Corn starch, Magnesium oxide, Calcium stearate, Silicon 
dioxide, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Titanium dioxide, Food coloring Kurkumin, 
Polyethyleneglycol 4000, Purified water

Evalar QSC Rusiya 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pişikotu Ekstraktı (tablet № 300) 
(Seriya nömrəsi: 0609034; İstehsal tarixi: 28.09.2021; Son istifadə 
tarixi: 28.09.2024) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

deyil

Pişikotu Ekstraktı Tablet 12 x 25 Valeriana officinalis rhizome and root dry extract - 23 mg, Glycine - 5.5 mg

Corn starch, Magnesium oxide, Calcium stearate, Silicon 
dioxide, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Titanium dioxide, Food coloring Kurkumin, 
Polyethyleneglycol 4000, Purified water

Evalar QSC Rusiya 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pişikotu Ekstraktı (tablet № 300) 
(Seriya nömrəsi: 0609035; İstehsal tarixi: 28.09.2021; Son istifadə 
tarixi: 28.09.2024) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

deyil

Plexeral / Plekseral Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 48 000 IU
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Capsule shell (Gelatin, Titanium dioxide, Iron 

oxide)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 10.01.2022 Müsbət

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

adlı məhsul serratiopeptidaza fermentinin çatışmazlığı zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BMFQƏ 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.

Prebilac™ / Prebilak™ toz 1
Probiotic microorganisms (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 

rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium bifidum) - 23,263 mg (5 x 10⁹ CFU), Inulin - 5000 mg

Isomalt (E 953), Tutti frutti aroma, Silicon dioxide (E 551) Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prebilac™ / Prebilak™ (toz/saşe № 

10) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 
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.

Presnora Kapsul 2 x 15
Passiflora flower dry extract 4:1 (Passiflora incarnata) - 50 mg, Melissa leaf and flowers dry 
extract 4:1 (Melissa officinalis) - 50 mg, Griffonia seed dry extract (Griffonia simplicifolia) 

(20% 5 HTP) - 20 mg, Melatonin - 1 mg

Magnesium stearate (fatty acid magnesium salts), Inulin, 
Gelatin Solepharm LTD Latviya 25.01.2022 Müsbət

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

(Seriya nömrəsi: 150721; İstehsal tarixi: 08.07.2021; Son istifadə tarixi: 
08.07.2024) MSS 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.

Promaxon Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml № 10
Rojall jelly-200 mg; Malpighia emarginata fruit dry ectract- 200 mg; Vaccinium myrtillus fruit 

dry extract- 200 mg; Sambucus nigra fruit dry extract- 200 mg; Rubus caesius fruit  dry 
extract- 200 mg.

 Raspberry flavor,  Xanthan Gum,Citric acid, 
Sucralose,Sodium benzoate,Potassium sorbate,  Deonized 

water  

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Promaxon ( 10 ml №10l) adlı məhsul  
orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Prostakaps Kapsul 3 x 10

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit extract - 300 mg, Pumpkin seed oil (Cucurbita pepo) - 
300 mg, Nettle (Urtica dioica) root extract - 62.5 mg, Zinc sulfate monohydrate - 10.3 mg 

(3.75 mg Zinc), Common Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 12.5 mg, 
Lycopene extract - 500 mcg, Sodium selenate - 103 mcg (43.05 mcg Selenium)

Sunflower oil, Bovine gelatin, Deionized water, Glycerin 
(E422), Beeswax (E901), Soy Lecithin (E322), Titanium 
dioxide, Iron oxide (red E172), Iron oxide (black E172)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

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

məhsul  prostat vəzinin 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:İstifadə üzrə təlimatda- məhsulun tərkibində  adi ayıqulağı bitkisi  

tərkibli inqredient olduğu üçün, məhsulu 2 həftədən artıq qəbul 
etməmək haqqında məlumat təqdim etmək zəruridir

Prostasabal Kapsul 2 x 15 Serenoa repens dry extract - 77 mg, Echinacea purpurea dry extract - 48.2 mg, Ginkgo 
biloba folium dry extract - 19.4 mg, Zinc oxide - 9 mg

Calcium stearate or Magnesium stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Microcrystalline cellulose Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostasabal (kapsul № 30) (Seriya 
nömrəsi: 0228048; İstehsal tarixi: 28.09.2021; Son istifadə tarixi: 
28.09.2024) adlı məhsul prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

deyil.   



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

Prostoline Tablet 2 x 15 Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 10.01.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

       “Pharm Line MMC” tərəfindən ünvanlanmış 24.11.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan 8386061 seriya nömrəli 

Prostoline (tablet, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı tabletin xarici görünüşü qəhvəyimtil rəngli, uzunsov formalı, çilli  
aşkar olunmuşdur ki, bu da NS-də göstərilənlərlə (NS-ə əsasən dairəvi 

olmalıdır) 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.

Pulmax New Şərbət 150 ml Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.01.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

          “Çıraq Farm-2017 MMC” tərəfindən ünvanlanmış 22.11.2021-ci il 
tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ulutan İlaç Kimya 

Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Pulmax New (şərbət, 
150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhlulun ph-ı 1.667 (3.6 -- 6.0) və sıxlığı 1.0875 q/ml (1.112 -- 1.152 
q/ml) aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlmir. 
         Bundan başqa, məhsulun tərkibində olan bitkilərin xammalları 

göstərilməmişdir.
        Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun təhlükəsizlik və 
keyfiyyəti baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Pulmoten Şərbət 150 ml N-acetyl-L-cysteine - 20 mg, Hedera helix leaf fluid extract - 4 mg Potasssium sorbate, Sucralose, Deionized water, Sodium 
benzoate, Xanthan gum, Banana flavor, Glycerin Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 28.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmoten (Şərbətl 150 ml ) adlı 

məhsul yuxarı tənəffüs orqanları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil. 

Qaragilə-Forte lüteinlə Tablet 4 x 25

Vitamin C (Ascorbic acid) - 21 mg, Zinc oxide (80 % Zinc) - 5,65 mg, Rutin - 3.90 mg, Lutein 
- 2.82 mg, Vaccinium myrtillus extract (antocians 25 %) - 2,50 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 0.70 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 0.54 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.60 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, Microcrystalline 
cellulose, Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, Carmine dye, Iron 
oxide black dye

Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte lüteinlə (tablet, № 

100) (seriya nömrəsi: 0489055, istehsal tarixi: 09.09.2021, son istifadə 
tarixi: 09.09.2024) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.

Qinekol Tablet 2 x 20 Orthilia secunda herb - 90 mg, Orthilia secunda herb dry extract - 30 mg, Achillea millefolium 
herb extract - 20 mg

Silica dioxide colloidal, Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose,Tablet coating: Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide, Glycerin, Natural dye (Curcuma and 

Spirullin extract)

Evalar QSC Rusiya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qinekol (tablet № 40)  (Seriya 
nömrəsi: 0173048; İstehsal tarixi: 16.06.2021; Son istifadə tarixi: 

16.06.2024) adlı məhsul qadın sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil

Qırmızı kök kökümsov və 
köklərlə birlikdə Çay 30 q Hedysarum neglectum rhizomes and roots - 30 g İstifadə edilməyib Evalar QSC Rusiya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qırmızı kök kökümsov və köklərlə 
birlikdə (çay, 30 q № 1) (seriya nömrəsi: 0188058, istehsal tarixi: 

07.09.2021, son istifadə tarixi: 07.09.2024) adlı məhsul kişilərdə sidik – 
cinsiyyət sisteminin funksional vəziyyətini 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

Redenop F Şərbət 100 ml

L-glutamine - 300 mg, L-carnitine tartrate - 250 mg, GABA - 100 mg, Choline chloride - 200 
mg, Magnesium sulfate (eq. to 15 mg Magnesium) - 150 mg, Calcium citrate (eq. to 31.5 mg 

Calcium) - 150 mg, Glycine - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 2 mg, Folic acid (as 
Pteroylglutamic acid) - 25 mcg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Redenop F (Şərbət, 100 ml) adlı 

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Relamag Tablet 1

Magnesium lactate (equiv. to 51 mg elemental Magnesium) – 500 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (equiv. to 5 mg Vitamin B6) – 6.08 mg, Potassium iodide (equiv. to 23 mcg 

elemental iodine) – 0.039 mg


Microcrystalline cellulose, Polyvinilpyrollidone, Silicone 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.01.2022 Müsbət

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

MSS 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.

Reosan Tablet 3 x 10

L-carnitine - 600 mg, Folic acid - 400 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) – 160 mg, 
Selenium (as Sodium selenite) - 110 mcg, Zinc (as Zinc sulfate) – 25 mg Coenzyme Q10 – 

30 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin A (as Beta-carotene) – 330 
IU, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) – 10 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 mg, 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 2 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin 5-phosphate sodium) - 2 mg

Maltodextrin, Cornstarch, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Vega İlaç Kozmetik Gıda 
İmalat San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

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

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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



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

Restimix Kapsul 3 x 10

Vitamin B1(as Thiamine hydrochloride)- 5 mg; Vitamin B2(as Riboflavin)- 6 mg; Vitamin B5 
(as Calcium pantothenate)-15 mg;Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)-6 mg;  Vitamin 
B7 (Biotin)-150 mcg;Vitamin B9 (Folic acid)- 200 mcg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)- 9 

mcg;Vitamin C (Ascorbic acid)- 200 mg;Vitamin A (as Retinol acetate)-1000 İU;Vtamin E (as 
Tocopherol acetate)-100 İU;Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 500 İU; Ferrous fumarate-50 mg; 
Zinc( as Zinc sulphate)- 20 mg; Copper( as (as Copper gluconate)- 2 mg;Selen (as Sodium 
selenite)-150 mcg; Chromium (as Chromium pocolinate)-100 mcg; Molibdenum(as Sodium 

Molybdate)- 100 mcg;İodine (as Potassium iodine)-150 mcg;Calcium (as Calcium citrate)-180 
mg;Magnezium (as Magnesium citrate )- 120 mg. 

Corn starch, Natural gelatin(Capsula shell) İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gıda Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restimix (kapsul  №  30) adlı  məhsul  
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Revilon Tablet 3 x 10
Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 07.01.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

       “İnam Life MMC” tərəfindən ünvanlanmış 25.11.2021-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Sunmed İlaç Kozmetik ve 

Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan RN001 seriya 
nömrəli Revilon (tablet, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri 
zamanı tabletin xarici görünüşü ağımtıl rəngli, uzunsov oval formalı, 

qabarıq, qəhvəyimtil-qırmızı çilləri olan, spesifik qoxulu aşkar 
olunmuşdur ki, bu da NS-də göstərilənlərlə (NS-ə əsasən sarımtıl rəngli 

və sarı çilləri olmalıdır)  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.

Ritmi Zdorovya Kapsul 4 x 15

Morning complex : Vitamin premix H33802/1 (Vitamin A - 1 mg, Vitamin D3 - 2.7 mcg, 
Vitamin E - 8.4 mg, Vitamin K1 - 72 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.53 mg, 

Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B12 - 3.23 mcg, Vitamin C - 106 mg, Nicotinamide - 14.7 mg, 
Folic acid - 0.23 mg, Pantothenic acid - 5.23 mg, Biotin - 120 mcg) - 250.2 mg, Lycopene 
10% (Active Lycopene - 4 mg) - 40.05 mg, Eleutherococcus senticosus root dry extract 

(Eleutherosides  B+E - 0.28 mg) - 35.1 mg, Thea chinensis leaf dry extract - 35.1 mg, Beta - 
carotene 20% (Active Beta - carotene - 4.95 mg) - 24.75 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate 
(Vitamin E - 11 mg) - 22.05 mg, Para-aminobenzoic acid - 16.2 mg, Coenzyme Q10 - 11.25 
mg, Lavitol™ Larch (Larix gmelinii) wood dry extract (Dihydroquercetin - 8.7 mg) - 9.9 mg, 

Vitamin D3 100 IU/mg (Vitamin D3 - 10.5 mcg) - 4.185 mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 0.14 
mg) - 0.9 mg, Folic acid - 0.315 mg. Night complex: CustoMix minerals™ mineral premix 

(Copper - 0.73 mg, İodine - 87 mcg, Iron - 10.7 mg, Manganese - 0.67 mg, Selenium - 37 
mcg, Zinc - 6.3 mg) - 111.205 mg, Salvia officinalis leaf dry extract - 55.575 mg, Valeriana 

officinalis root dry extract - 53.75 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 53.75 mg, 
Lalmin™ Mo 2000 Molibdenum yeast (Molibden - 75 mcg) - 37.625 mg, Scutellaria 

baicalensis root dry extract (Baicalin - 3.3 mg) - 33.325 mg, Fucus extract (İodine - 30 mcg) - 
30.1 mg, Zinc citrate (Zinc - 6.7 mg) - 21.5 mg, Lalmin™ Se 2000 (Selenium - 43 mcg) - 

21.5 mg, Manganese aspartat (Manganese - 1.33 mg) - 10 mg, Cromium  picolinate 
(Cromium - 200 mcg) - 1.67 mg

Morning complex compostion:Gelatin, Night complex 
composition Gelatin, Inositol

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 21.01.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Roicard Tablet 6 x 5 Alpha-Lipoic Acid - 100 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, L-Carnitine - 300 mg, Vitamin E - 36 
mg, Selenium (as Sodium selenite heptahydrate) - 83 mcg (276.5 mcg)

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone, Polyviol, 
Titanium dioxide, Talc, Polyethylene glycol, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide 

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Roicard (tablet, №30) adlı məhsul 
orqanizmin ümumi müqavimətini artırmaq 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.

Romans jele Şərbət 10ml
Crataegus monogyna leaves and flowers extract - 100 mg, Echinacea purpurea root extract – 
100 mg, Harpagophytum procumbens root extract -  170 mg, Royal jelly - 400 mg, Morinda 

citrifolia fruit juice 100 mg, Vitamin C - 30 mg, Calcium gluconate - 250 mg

Water, Fructose, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Soluble Grapefruit Frutasol, Grapefruit Fruitpal

Plameca Plantas Medicinales 
y Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Romans jele (şərbət 10 ml №10) adlı 

məhsul  immun sistemin, ürək, qan-damar sistemin və oynaqların 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Sabelnik çay/Bataqlıq 
gördəvər çayı Çay 50q Purple marshlocks(Comarum palustre) rhizomes and roots-50 g. istifadə olunmayıb Evalar QSC Rusiya 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sabelnik çay/Bataqlıq gördəvər 
çayı(çay, 50 qr) adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: (Seriya nömrəsi: 

0298116, istehsal tarixi: 10.08.2021, son istifadə tarixi: 10.08.2024)  
dayaq –hərəkət sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran  BFMQƏ olub, onun 

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

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

Santem A-Z Kapsul 1

Omega - 3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B2 - 1.27 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.5 mg, Vitamin B12 - 

0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5 mg, Folic acid - 0.004 mg, Biotin - 50 mcg, Vitamin C - 75 mg, 
Ferrous lactate - 8.5 mg, Selenium - 0.05 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Starch Azərfarm MMC Azərbaycan 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santem A-Z (kapsul, №30) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Selen L 100 mkq Tablet 2 x 15 Selenium (from L-selenomethionin) - 100 mcg Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen L 100 mkq (tablet, №30) adlı 
məhsul selen 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

Selenamax Kapsul 6 x 10 Selenium (as Sodium selenate) - 150 mcg Gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenamax (kapsul,№ 60) adlı məhsul 
Selen mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində təlimatda təsiredici maddələrin miqdarı düzgün 

qeyd edilsin.


Semperid Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper gluconate - 1000 mcg, Iodine (as Sodium 
Iodate) - 140 mcg, Iron sulfate - 17 mg, Calcium carbonate - 100 mg, Magnesium sulfate - 
150 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg, Natural mixed carotenoids (Vitamin A) - 2 
mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5 phosphate 

sodium) 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (as Calcium D 
pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 
10 mcg (400 IU),  Vitamin E (DL-alpha tocopheryl acetate) - 20 mg, Vitamin K 

(menaquinone) - 40 mcg, Zinc sulfate - 15 mg

Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone, Titanium dioxide, 
Talc, Polyethylene glycol, Silicone dioxide, Magnesium 

stearate

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

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

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

Qeyd:İstehsalçının ünvanı düzgün qeyd edilsin.

Sentrumix Tablet 3 x 10

Ferrous fumarate ( equiv. to 20  mg elemental Iron) - 60,85 mg, Cholecalciferol (equiv. to 
400 IU/10 mcg vitamin D3 ) - 4 mg, Ascorbic Acid (equiv. to 250 mg vitamin  C) -250 mg, 

Zinc Sulfate Monohydrate (equiv. to 20 mg elemental Zinc) - 54,92 mg, Folic Acid ( equiv. to 
400 mg Vitamin B9) - 0,4 mg, Cyanocobalamine (equiv. to 9 mcg vitamin B12) - 0,009 mg, 

DL-Alpha-Tocopheryl Acetate (equiv.18,4 mg/40 IU vitamin E) - 80 mg, Pyridoxine HCI 
(equiv. to 6 mg Vitamin B6)- 7,3 mg, Biotin (equiv. to 50 mcg Vitamin B7) - 0,05 mg, 
Potassium Chloride ( equiv.to 40 mg elemental Potassium) - 76,27 mg, (D-Calcium 

Pantothenate (equiv. to 10 mg Vitamin B5) - 10,9 mg, Sodium Selenite (equiv. to 20 mcg 
elemental Selenium) - 0,044 mg, Dicalcium Phosphate (equiv. to 20 mg elemental 

Phosphorus) - 100 mg, Calcium Carbonate (equiv. to 30 mg elemental Calcium) - 75 mg, 
Magnesium Oxide (equiv. to 18,75 mg elemental Magnesium) - 31,25 mg, Copper Sulphate 

(equiv. to 84 mcg elemental Copper) - 0.21 mg

Polyvinylpyrrolidon, Microcrystalline Cellulose,  Magnesium 
stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.01.2022 Müsbət

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

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

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

Siberian Super Natural 
Sport Joint Health Formula Tablet 1 Glucosamine hydrochloride (Glucosamine - 667.2 mg) - 800 mg, Chondroitin sulfate 

(Chondroitin - 182 mg) - 200 mg
Microcrystalline cellulose, Lactose, Magnesium stearate, 

Nutraficient™ tablet containing
Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Sport Joint 
Health Formula (tablet, №120) adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sibir pələngi Kapsul 1 x 10
L-arginine - 400 mg, Epimedium grandiflorum herb dry extract - 50 mg, Eurycoma longifolia 

(Tongat Ali) root powder - 40 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 15 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 0.05 mg

Corn starch, Gelatin DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sibir pələngiı (kapsul, № 10) adlı 

məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.

Sillmer Şərbət 150 ml L-carnitine - 400 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg Oligofructose, Stevia dry extract, Potassium sorbate, 
Purified water

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş; 
qablaşdırilıb FITOLAB 

MMC(Azərbaycan 
Respublikası) 

Türkiyə 17.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sillmer (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
metabolik prosesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil.

Sistolen D Tablet 1
Vaccinium macrocarpon (American cranberry) fruit powder - 150 mg, D-Mannose - 150 mg, 

Orthosiphon stamineus leaf extract - 60 mg, Sodium citrate (eq.to 8.02 mg elemental 
Sodium) - 30 mg, Potassium citrate (eq.to 38.3 mg elemental Potassium) - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Silicone 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

SLD with mint-pear flavor sorma tablet 1
Zingiber officinale root extract – 2.5 mg, Harpagophytum procumbens root extract - 2.5 mg, 

Glycyrrhiza glabra root extract - 2.4 mg, Camellia sinensis leaf extract - 2.4 mg, Curcuma 
longa root extract – 2.4 mg, Pear fruit - 2.4 mg, Wild strawberry - 2.4 mg

göstərilməmişdir MP KSS S.R.L. Moldova 27.01.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunan SLD with mint-pear flavor (sorma tablet 
№30) məhsuluna dair nümunə (qablaşma və istifadə üzrə təlimat) və 

natamam normativ sənədlər (HACCP və ya GMP sertifikatları, 
istehsalçının BFMQƏ-nin istehsalına icazəsi barədə sənədlərin surətləri) 
BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil. Təqdim olunan uyğunluq sertifikatda 

adı çəkilən məhsulun qida məhsulu olması haqqında məlumat bildirilsə 
də, bu tərkiblərdə və formada olan müxtəlif məhsullar AEM tərəfindən 
BFMQƏ kimi rəy almışdır, lakin buna baxmayaraq, məhsulun tərkibində 

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

deyil.

Slogren Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 1.0 Mio IU/g (equiv. to 50000 IU Vitamin D3) - 50 mg, Menaquinone-7 (equiv. to 
416.66 mcg Vitamin K2) - 92.59 mg Capric triglyceride neutral oil AD Medline Sağlık Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slogren (daxilə qəbul üçün məhlul, 10 

ml) adlı məhsul D3 və K2 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.
Qeyd: "Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Sofol Tablet 4 x 15 Folic acid - 400 mcg Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon Dioxide

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 17.01.2022 Müsbət

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



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

Soforon Tablet 3 x 10
Iron (as Iron sulfate) - 40 mg, Folic acid - 400 mcg, Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 5 mcg, 
Vitamin C - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 35 mcg, Copper (as Copper sulfate) - 2 

mg

Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon Dioxide

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

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

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

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

Somnimax Tablet 1

Melatonin - 1 mg, L-Tryptophan - 200 mg, L-Glycine - 50 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 100 mg, Passiflora incarnata leaf and stem extract - 50 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 25 mg, Mentha piperita leaf extract - 25 mg, Hypericum perforatum aerial part 
extract - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.01.2022 Müsbət

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

Sonfor Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Beta-glucan - 150 mg, Vitamin E - 30 mg, Selenium - 125 mcg, Zinc oxide (Zinc - 20 mg) - 
25 mg, Ascorbic acid - 90 mg

Guar gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerin, 
Deionized water, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonfor (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 
ml) 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.

Sorbilax Adult Rektal Birdəfəlik İmalə Glycerin 3.66g, Sorbitol 5.35g Tween80 0.09g, Sodium Citrate (Anhydride) 0.9g Global Plus MMC Azərbaycan 06.01.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Sorbilax Adult, 3.66g rektal birdəfəlik 
imalə №6" adlı məhsul öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində gliserin inqrediyenti 
tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə əsasən (Manual on 
borderlaine and classification  in the community regulatory framework 
for medical devices version 1.22 (05-2019))  birbaşa lokal farmakoloji 

təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinfinə daxil edilə bilməz.

Sorbilax Kids Rektal Birdəfəlik İmalə Glycerin 1.83g, Sorbitol 2.675g Tween80 0.09g, Sodium Citrate (Anhydride) 0.9g Global Plus MMC Azərbaycan 06.01.2022 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Sorbilax Kids, 1.83g rektal birdəfəlik 
imalə №6" adlı məhsul öz tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində gliserin inqrediyenti 
tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının tələblərinə əsasən (Manual on 
borderlaine and classification  in the community regulatory framework 
for medical devices version 1.22 (05-2019))  birbaşa lokal farmakoloji 

təsirə malik olduğundan tibbi vasitə sinfinə daxil edilə bilməz.

SperAK Pronatal Tablet (3x10)+ (3x10)

1 tablet (vitamins): Vitamin A (Retinol- Acetate) - 500 mcg (RE), Vitamin D3 (Cholecalciferol) 
- 4 mcg, Vitamin E (α-tocopherol-Acetate ) - 10 mg, Vitamin K1 (phylloquinone) - 30 mcg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) – 1.2 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) – 1.2 mg, Vitamin  B6 (Pyridoxine hydrochloride) – 1.5 mg, Niacin 

(Nicotinamide) - 14 mg(NE), Folic acid - 350 mcg, Vitamin  B12 (Cyanocobalamin) – 2.4  
mcg, Biotine - 28 mcg, Pantotenic acid - 4 mg, Beta-carotene - 1 mg; 

 1 tablet (minerals): Magnesium citrate and Magnesium oxide - 50 mg, Calcium carbonate 
and Calcium phosphate - 150 mg, Zinc sulphate - 10 mg, Ferrous fumarate - 15 mg, Copper 

sulphate – 0.9 mg, Sodium selenite - 60 mcg, Chromium picolinate - 20 mcg, Pottasium 
iodide - 150 mcg, Manganese  sulphate - 1 mg

1 tablet(vitamins): Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Sodium  Starch glycolate;

1 tablet(minerals): Microcrystalline cellulose, Sodium starch 
glycolate, Magnesium stearate, Silicon dioxide.

Natstim Ltd Bolqarıstan 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SperAK Pronata l(tablet №  30+ 30) 
(Seriya nömrəsi: L 051021; İstehsal tarixi: 01.10.2021; Son istifadə 

tarixi: 01.10.2024) adlı  məhsul vitamin 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: seriya nömrəsində yol verilən texniki səhv düzəldilərək rəy 
nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Supramen Kapsul 12 x 10

L-carnitine (as L-carnitine tartarate) – 125 mg , N-acetyl L-carnitine (as acetyl L-carnitine 
HCl) – 62.5 mg, Vitamin E (as DL alpha-tocopheryl acetate) – 25 mg, Coenzyme Q10 – 25 
mg, Selenium (as Sodium selenite) –  22.5 mcg, Zinc (as Zinc citrate dihydrate) – 3.75 mg, 
Copper (as Copper gluconate) – 0.5 mg, L-glutathione – 12.5 mg, Lycopene (tomato fruit 

extract standardized to 6% lycopene) – 1 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) – 50 
mcg, Extrafolate (50% of the calcium L-methylfolate active form) – 50 mcg, L-arginine (L-
arginine base) – 50 mg, Vitamin D (Cholecalciferol, 100 000 IU/g) – 500 IU, Inositol (Myo-

inositol) – 125 mg

Magnesium salts of fatty acids, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose Establo Pharma Sp.Z.o.o Polşa 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supramen (kapsul, N120) adlı məhsul 

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

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

deyil.
Qeyd: Tərkib, əks göstəricilər və istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin

Swiss Energy Prenatal 
Multivit Kapsul 1

Vitamin A (Vitamin A acetate) - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.1 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 2.5 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 2.5 mcg, Vitamin E (D1-alpha tocopheryl acetate) - 6 mg, Vitamin B5 (as 
D calcium pantothenate) - 6 mg, Vitamin K2 (Menaquinone-7) - 37.5 mcg, Folic acid - 200 
mcg, Vitamin H (as D-Biotin) - 50 mcg, Vitamin PP (Nicotinic acid) - 16 mg, Calcium (as 

Calcium carbonate) - 50 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 50 mg, Iron (as Ferrous 
fumarate) - 14 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg, Copper (as Copper gluconate) - 0.3 mg, 

Manganese (as Manganese sulfate) - 1 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, Microcrystalline cellulose, 
Ethylcellulose, PVP - K30, Corn starch, Lac, Hypromellose Gelpell AG İsveçrə 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Prenatal Multivit (kapsul 

№30) adlı məhsul hamiləlik və laktasiya dövründə vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Taym Ekspert Tablet 1 x 20 Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin E (as α-tocopheryl  acetate 50%) - 10 mg
Microcrystalline cellulose, Rice starch, Silicium dioxide, 

Calcium stearate or Magnesium stearate, Calcium carbonate 
or Magnesium carbonate, Croscarmellose sodium

Evalar QSC Rusiya 12.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Taym Ekspert (tablet, №20) (Seriya 

nömrəsi: 0249029 ,istehsal tarixi: 27.07.2021, son istifadə tarixi: 
27.07.2024) adlı məhsul Vitamin E və koenzim Q-nün əlavə mənbəyi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tempuvit Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

Retinyl Palmitate - 300 mcg, Cholecalciferol - 200 IU, Tocopheryl Acetate - 3 mg, Ascorbic 
Acid - 20 mg, Thiamine HCl - 0.2 mg, Pyridoxine HCl - 0.3 mg, Riboflavin Sodium Phosphate - 
0.3 mg, Niacinamide - 3 mg, Pantothenic acid - 1.2 mg, Biotin - 4.5 mcg, Ferrous Sulphate - 
5.5 mg, Potassium Iodide - 75 mcg, Manganese Sulphate - 0.4 mg, Sodium Molybdate - 1.5 

mcg, L-Lysine - 10 mg, Zinc Sulphate - 2 mcg

Pineapple flavor, Mix fruit flavor, Sucrose, Citric acid, EDTA, 
Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil, Purified water OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tempuvit (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 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.
Qeyd: Məhsul 4 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olunduğu üçün 

qablaşma üzərində bu yaş üçün uyğun olmayan şəkillər ləğv edilməlidir.



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

Tenat Yumşaq kapsul 2 x 15 Vitamin D3 - 1000 IU Sunflower oil, Bovine gelatin, Glycerol, Deionized water
GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tenat (kapsul, №30) adlı məhsul D3 

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

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

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg (Caffeine- 5,32 mg), Cocoa extract ( 8% 
Theobromine) - 75 mg (Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg (Caffeine 6 
mg), Caffeine powder, natural - 72.68 mg (Caffeine-72,68 mg),  Ascorbic acid (99 %) - 25 

mg (vitamin C-20 mg)

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch corn NF, 
Parsley herb powder, Cellulose powder NF, Cinnamon bark 
powder, Celery seed powder, Fennel seed powder, Alfalfa 

powder, Silicon dioxide Sipernat 50S, Sodium 
carboxymethylcellulose, Licorice root powder, Stearic acid 

(Vegetable source), Coating opadry NS-G clear 70W 19233, 
Magnesium stearate(NK)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Thermo Complete/Termo Komplit (tablet, № 90) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: 190644L, istehsal tarixi: 04.08.2020, son 
istifadə tarixi: 04.08.2022) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı bioloji 

fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 

göstərilməməyi mümkündür.

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg (Caffeine- 5,32 mg), Cocoa extract ( 8% 
Theobromine) - 75 mg (Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg (Caffeine 6 
mg), Caffeine powder, natural - 72.68 mg (Caffeine-72,68 mg),  Ascorbic acid (99 %) - 25 

mg (vitamin C-20 mg)

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch corn NF, 
Parsley herb powder, Cellulose powder NF, Cinnamon bark 
powder, Celery seed powder, Fennel seed powder, Alfalfa 

powder, Silicon dioxide Sipernat 50S, Sodium 
carboxymethylcellulose, Licorice root powder, Stearic acid 

(Vegetable source), Coating opadry NS-G clear 70W 19233, 
Magnesium stearate(NK)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Thermo Complete/Termo Komplit (tablet, № 90) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: 191526D, istehsal tarixi: 20.04.2021, son 
istifadə tarixi: 20.04.2023) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı bioloji 

fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 

göstərilməməyi mümkündür.

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 1 plastik flakonda 

90 tablet

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg (Caffeine- 5,32 mg), Cocoa extract ( 8% 
Theobromine) - 75 mg (Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg (Caffeine 6 
mg), Caffeine powder, natural - 72.68 mg (Caffeine-72,68 mg),  Ascorbic acid (99 %) - 25 

mg (vitamin C-20 mg)

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch corn NF, 
Parsley herb powder, Cellulose powder NF, Cinnamon bark 
powder, Celery seed powder, Fennel seed powder, Alfalfa 

powder, Silicon dioxide Sipernat 50S, Sodium 
carboxymethylcellulose, Licorice root powder, Stearic acid 

(Vegetable source), Coating opadry NS-G clear 70W 19233, 
Magnesium stearate(NK)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A
İtaliya 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Thermo Complete/Termo Komplit (tablet, № 90) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: 191502F, istehsal tarixi: 15.03.2021, son 
istifadə tarixi: 15.03.2023) çəkini tənzimləmək məqsədi ilə qidanı bioloji 

fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib konfindensial sənəddən rəydə yazıldığı üçün, etiketdə tam 

göstərilməməyi mümkündür.

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 30.12.2021 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Zinc Capsules  (kapsul, №60) 
(Seriya nömrəsi: CF0120101C, istehsal tarixi: 01.12.2020, son istifadə 

tarixi: 30.11.2022) 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.

Trigelm Paracleanse Triple 
Set Toz / Kapsul 6 x 15, 200 q 

Paralax. Formula 1: Tanacetum vulgare flower powder - 230 mg, Cassia senna fruit dry 
extract (Anthraquinone - 12 mg) - 60 mg, Allium ursinum dry extract (Flavonoids (calculated 

as rutin - 2.4 mg)) - 10 mg, Populus tremula bark extract - 10 mg, Thymus vulgaris herb 
powder - 10 mg. Fitopar.Formula 2 Tanacetum vulgare flower powder - 131 mg, Centaurium 

erythraea herb powder - 115 mg, Foeniculum vulgare fruit dry extract - 44 mg, 
Enterovit.Formula 3: Honey - 50 g, Viburnum opulus berry squash - 35 g, Sizygum 

aromaticum bud powder - 10 g, Zingiber officinale root powder - 4.6 g, Citrus Bergamia oil - 
0.4 g

Gelatin Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trigelm Paracleanse Triple Set (toz 
200 q /kapsul № 90) adlı  məhsul qurd invaziyaları zamanı  tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.    

Trival Kapsul 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract, standardized in 0.42% valerenic acid - 70 mg, 
Lemon balm  (Melissa officinalis) leaf dry extract - 70 mg, Passionflower (Passiflora 

incarnata) herb with flowers dry extract, standardized 0.5% vitexin - 35 mg, Magnesium 
citrate - 60 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal 
silica, Gelatin, Titanium dioxide ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trival (kapsul, №30) (Seriya:10626, 
İstehsal tarixi:01.10.2021, Son istifadə tarixi:01.10.2024) 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.

Troyçatka Evalar Kapsul 1
Extractum flores Tanacetum vulgare - 28.4 mg, Extractum bark Populus tremula - 24.8 mg, 
Tanacetum vulgare flores - 57.2 mg, Caryophylli aromatici buds (including essential oils, not 

less - 30 mg) - 286 mg

Calcium stearate, Talc, Aerosil, Capsule shell (Gelatin, 
Titanium dioxide) Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Troyçatka Evalar (kapsul, №40) 
(Seriya nömrəsi: 0755051, istehsal tarixi: 23.07.2021, son istifadə 

tarixi: 23.07.2024) adlı məhsul qurd invaziyaları 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. 

Troyçatka Evalar uşaqlar 
üçün toz 3.6 q x 10 Carum carvi semen dry extract – 3.61 %; Calendula officinalis flower dry extract – 6.94 %; 

Thymus serpyllum dry extract – 3.61 % Fructose, Citric acid, Sugar Evalar QSC Rusiya 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Troyçatka Evalar uşaqlar üçün(toz, 
saşe № 10 ) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 0255088, istehsal tarixi: 
12.08.2021, son istifadə tarixi: 12.08.2024)  öd və mədə şirəsinin 

ifrazını gücləndirib,uşaq orqanizmdən həm parazitlərin, həm də onların 
həyat fəaliyyətindəki  məhsulların  çıxarılması üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Təqdim olunan nümunənin üzərində və onun istifadə üzrə 

təlimatında Azərbaycan dilində yazılar mövcud deyildir.



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

Tussimin Şərbət 100 ml
Plantago (Plantago major) leaf soft extract – 1 ml, Thyme (Thymus vulgaris) herb soft 
extract – 1 ml, Mallow (Malva sylvestris) flower and leaf soft extract – 1 ml, Oregano 

(Origanum vulgare) herb soft extract – 1 ml, Vitamin C (Ascorbic acid) – 20 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Raspberry soft juice, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, Xanthan gum, Purified water "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tussimin (şərbət, 100 ml) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tussis Şərbət 120 ml N-Acetylcysteine – 100 mg, Thymus vulgaris L. leaf dry extract – 150 mg, Althaeae officinalis 
root dry extract – 125 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 200 mg

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

Sunmed İlaç Kozmetik ve 
Gıda Ürün San.ve Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

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

bəlğəmin ifrazını yüngünləşdirmək, immun sistemin fəaliyətini 
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.

Ukroline Kapsul 2 x 15

Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 80 mg, Arctostahylos uva-ursi leaves dry extract - 60 
mg, Corn silk (Zea mays) silk extract - 80 mg, Taraxacum officinale root extract - 40 mg, 

Equisetum arvense herb dry extract - 40 mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 40 mg, 
Magnesium citrate - 30 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 80 mg, Mentha piperita 

leaf extract - 80 mg, Pinus sylvestris bark dry extract - 17 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium citrate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. 
Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 06.01.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Uriprev toz 1 Ellirose™(standardized extract of flowers Hibiscus sabdariffa) - 200 mg Maltodextrin Fabiol S.R.L. Rumıniya 05.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uriprev (toz, saşe № 12) (Seriya 
nömrəsi: 307/072 , istehsal tarixi: 08.09.2021, son istifadə tarixi: 

07.09.2023) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Urolasten Tablet 3 x 10
Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 80 mg, Magnesium citrates - 80 mg, Zea mays 

fringe dry extract - 80 mg, Matricaria recutita flower dry extract - 80 mg, Ortosiphon 
stamineus leaf dry extract - 100 mg

Tricalcium phosphate, Magnesium salts of fatty acids, 
Maltodextrin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Urolizin Kapsul 3 x 10
Corn (Zea mays) silk extract – 120 mg, Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract– 80 

mg, Mint (Mentha piperita )leaf extract– 100 mg, Dandelion (Taraxacum officinale) root 
extract – 50 mg.

Cornstarch, Natural gelatin İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

sidik- ifrazat orqanlarının 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. 

Urosfer gel 10 ml x 14

D-mannose - 300 mg, Rosmarinus officinalis leaves dry extract– 150 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaves dry extract - 150 mg, Vaccinium oxycoccos fruit dry extract – 100 mg, 

Orthosiphon stamineus leaf dry extract - 80 mg, Echinacea angustifolia herb dry extract – 78 
mg, Levisticum officinale fruit dry extract - 50 mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract – 40 
mg, Equisetum arvense herb dry extract – 40 mg, Potassium citrate – 30 mg, Magnesium 

citrate – 20 mg, Sodium citrate – 20 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Sucralose, Lemon and honey flavor

İlaçsan Medikal Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 21.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urosfer (gel, saşe № 14) adlı məhsul 
sidik-ifrazat yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Urozed Kapsul 3 x 10 Vaccinium oxycoccos fruit dry extract - 250 mg, Arctostaphylos Uva Ursi leaf dry extract - 80 
mg, L-Ascorbic Acid - 50 mg Calcium stearate, Lactose Verteks MMC Ukrayna 12.01.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vatrigas Tablet 4 x 10

Salvia officinalis leaf dry extract - 50 mg, Foeniculum vulgare fruit dry extract – 50 mg, 
Mentha piperita leaf dry extract – 40 mg, Calluna vulgaris herb dry extract – 100 mg, 

Calendula officinalis flower dry extract – 100 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract – 
50 mg

Lactose monohydrate Roslina Karpat Ukrayna 17.01.2022 Müsbət

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

həzm sistemi 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

VeNatura Nar Çəkirdəyi Yağı Kapsul 1 Pomegranate seed oil- 400 mg; Omega 5(Punicic acid)- 320 mg. Edible bovine gelatin; Glycerol(E 422); Pure water; 
Sorbitol(E 420). Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Nar Çəkirdəyi Yağı (kapsul 
№ 60) adlı məhsul omeqa 5 kompleksi yağ turşularının ( xüsusən  də 
punik turşusunun) mənbəyi kimi tövsiyə olunan 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 uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki, məhsulun 12 
yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyəsinə dair müvafiq tədqiqatların 

protokolları təqdim olunmalıdır

Vestozim Şərbət 150 ml

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

pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 2 mcg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 
266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 

110 mg

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

Pharmanor İlaç Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 26.01.2022 Müsbət

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



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

Vetixol Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Citicoline - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg Glucose syrup, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Sucralose, Flavouring, Purified water Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 25.01.2022 Müsbət

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

Viasoon toz 1

L-arginine - 1000 mg, L-carnitine - 900 mg, Glutathione - 500 mg, Coenzyme Q10 -100 mg, 
Ginseng (Panax ginseng) root dry extract - 300 mg, Epimedium (Epimedium sagittatum) root 
dry extract - 300 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 200 mg, Muira puama bark 
dry extract - 200 mg, Carob (Ceratonia siliqua) seed dry extract - 100 mg, Vitamin E (as D-

alpha-tocopheryl acetate) - 40 mg, Folic acid - 0.5 mg, Zinc glutamate (eq. to 15.48 mg 
elemental Zinc) - 50 mg, Selexen (eq. to 46 mcg elemental Selenium) - 200 mcg 

Cranberry concentrate, Stevia dry extract, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 17.01.2022 Müsbət

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

kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Vimarin Tablet 3 x 10

Vitamin A (as Retinol) – 1 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 80 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) – 200 IU, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol) – 10 mg, Vitamin K1 (as 

Phytomenadione) – 70 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 1.5 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) – 2 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 2 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) – 2 mcg, 
Biotin (as D-biotin) – 50 mcg, Vitamin B5 (as D-Calcium pantothenate) – 5 mg, Calcium 
carbonate (content calcium 120 mg) – 300 mg, Iron fumarate (content iron 16 mg) – 50 

mg, Potassium iodide (content iodine 50 mcg) – 0.06 mg, Magnesium sulphate heptahydrate 
(content magnesium 9.9 mg) – 100 mg, Zinc oxide (content zinc 20 mg) – 25 mg, Sodium 
selenite (content selenium 60 mcg) – 0.15 mg, Copper gluconate (content copper 0.42 mg) 
– 3 mg, Manganese sulphate (content manganese 3 mg) – 8.25 mg, Chromium picolinate 
(content chromium 12 mcg) – 0.1 mg, Calcium hydrogen phosphate (content phosphor 48 

mg) – 210 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.12.2021 Müsbət

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

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Vimarin kids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Vitamin A (as retinol) -  1000 IU, Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 
(as riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 2.5 mg, Vitamin B5 (as calcium D-

pantothenate) – 0.25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 1 mcg , Vitamin C (as L-ascorbic acid) -  10 mg, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 100 IU, Vitamin E (as d-alpha tocopherol) – 0.75 mg, Zinc (as Zinc Sulfate 
heptahydrate) – 0.23 mg

Deionized water, Xanthan gum, blackberry flavor, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 19.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vimarin Kids  (Daxilə qəbul üçün 

məhlul 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

ViruProtect Sprey 7 ml Glycerol 54.95%, Purified water 44.11%, Trometamol 0.047%, Calcium Chloride dihydrate 
0.13%, Ethanol (96%) 0.76%, Menthol (Levomenthol) 0.008%, Cod Trypsin*≤0.005% Ayrı geyd edilməyib Enzymatica AB İsveç 25.01.2022 Müsbət

         Ekspertizaya təqdim olunmuş “ViruProtect, 7ml sprey” adlı 
məhsul kəskin respirator virus infeksiyası ilə təması zamanı və ya 
əlamətlərinin ilkin mərhələlərində istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 

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

Vitabronx Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Thymus vulgaris herb liquid extract - 85 mg, Althea officinalis root liquid extract - 85 mg, 
Plantago lanceolata leaf dry extract - 45 mg, Zinc (as Zinc sulfate 12.7 mg) - 5.13 mg 

Ascorbic acid, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Glycerin, Citric acid monohydrate, Deionized 

water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitabronx (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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. 

Vitacom Baby Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30 ml

L-carnitine – 10 mg, Vitamin  B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B9 (as Folic 
acid) – 0.2 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 75 mg,  L-arginin – 0.5 mg, L-lysine – 2.5 mg, 
L-tryptophan – 0.5 mg, L-methionine – 0.8 mg, L-phenylalanine – 0.5 mg, L-valine – 0.5 mg, 

Glutamine – 0.25 mg

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.01.2022 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul vitaminlərin və aminturşuların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Vitadek Şərbət 100ml Calcium citrate - 100 mg, Vitamin K2 (Menaquinone) - 0.025 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 0.005 mg

Sugar rafinated, Xanthan gum, Sodium saccharin, Nipagin, 
Nipasole, Raspberry flavor, Aqua purificata Verteks MMC Ukrayna 27.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitadek (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Vitagamma D3 1000 I.U Tablet 10 x 10 Vitamin D – 25 mcg (1000 IU)

Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize starch, 
Partially hydrogenated soybean oil, Silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked 
sodium carboxymethylcellulose, Talc, Mono- and 

diglycerides of fatty acids

Mauermann - Arzneimittel 
KG Almaniya 13.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitagamma D3 1000 I.U tablet №100  adlı məhsul 
vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Vitamama Topivişka draje 150q

Sugar powder - 35.7 g, Sugar syrup (granulated sugar - 7.6 g, maltodextrin - 8.4 g, water - 
6 g) - 22 g, Whole milk powder - 13.6 g, Helianthus tuberosus root powder - 11.6 g, Cocoa 
powder -  4.45 g, Sugar grits - 8,5 g, Arctium lappa root dry powder (20% inulin) - 1.9 g, 

Ascorbic acid (active Vitamin C in 1 dragee - 6.66 mg) - 1.75 g, Food additive «Квин Шайн» - 
0.5 g

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Topivişka (draje, 150 

q)(Seriya: 12, istehsal tarixi: 13.09.2021, son istifadə tarixi: 
13.09.2022) 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.

Vitamama Vitaminka draje 100 q

Sugar powder - 38.6 g, Whole milk powder - 15.45 g, Topinambur (Helianthus tuberosus) 
root powder - 8.65 g, Crumbled sugar (nonparelle) - 8.65 g, Granulated sugar - 7.4 g, Pure 
water - 6.95 g, Starch syrup - 6.69 g, Rose hip (Rosa majalis) fruit powder - 4.81 g, Vitamin 

premix (active Vitamins in 1 dragee Vitamin A - 0.0325 mg, Vitamin E - 0.2325 mg TE, 
Vitamin B1 - 0.04 mg, Vitamin B2 - 0.0425 mg, Vitamin B6 - 0.05 mg, Vitamin C - 2.95 mg, 
Vitamin K1 - 1.7 mcg, Vitamin D3 -  0.075 mcg, Vitamin PP - 0.425 mg, Vitamin B5 - 0.145 
mg, Vitamin B9 -  6 mcg, Biotin (Vitamin H) - 2.5 mcg, Vitamin B12 - 0.075 mcg) - 2.05 g, 
Burdock (Arctium lappa) root dry powder - 0.48 g, Food additive «Квин Шайн» - 0.27 g

Ayrıca qeyd edilməyib Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Vitaminka (draje, 100 

q)(Seriya: 08, istehsal tarixi: 07.09.2021, son istifadə tarixi: 
07.09.2022) 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.



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

Vitamin C 250 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 250 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 3.2 mg
Citric acid, Sodium hydrocarbonate, Polyethylene glycol, 

Povidone, Natural aroma “Lemon” and “Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose (Dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 250 mq (fışıldayan tablet №20l) adlı 
məhsul C və B2 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.
Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

QAYDASI”-ın t ələblərinə uyğun olaraq tərtib olunsun. 
b) "Köpüklənən tablet" ifadəsi "fışıldayan tablet" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.


Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 mg

Citric acid, Sodium hydrocarbonate, Polyethylene glycol, 
Povidone (Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” 
and “Оrange, Sucralose, Anhydrous glucose (dextrose), 

Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 24.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq (fışıldayan tablet №20) adlı 
məhsul C və B2 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.

Vitix Tablet 2 x 15 Melon extract - 10 mg, Vitamin E - 10 mg ET, Vitamin C - 40 mg, Vitamin B9 - 100 mcg, 
Vitamin B12 - 1 mcg, Copper - 1 mg, Selenium - 40 mcg, Zinc - 5 mg

Cellulose microcrystalline, Tricalcium phosphate, 
Magnesium stearate, Maltodextrin support, 

Hydroxypropylmethylcellulose / cellulose microcrystalline / 
acetylated Mono- and Diglycerides, Titanium dioxide /iron 

oxide / Chlorophyllin copper complex

 PHYTEO LABORATOIRE 
(ACM Laboratoire 

Dermatologique üçün)
Fransa 06.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitix (tablet, №30) (Seriya nömrəsi: 

P21C01; İstehsal tarixi: 01.03.2021; Son istifadə tarixi: 01.03.2024) adlı 
məhsul qidanı antioksidant təsirli bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.

Vitmix Multivitamin Şərbət 100 ml

Fish oil - 200 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 35 mg, Zinc (as Zinc gluconate)  - 10 mg,  
Nicotinamide - 18 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin A (as retinol acetate) – 0.9 mg, Vitamin B6 (as Prydoxine 
hydrochloride) – 0.7 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 0.01 mg

Deionized Water, Sugar, Sucralose, Saccharin, Glycerol, 
Orange Flavoring, Citric Acid, Xanthan gum, Twin-80, 

Sodium Benzoate

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 07.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitmix Multivitamin (şərbət 100 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.

X-Cleaner Krem 40q

Aqua 76.55-46.4%, Butyrospermum Parkii Butter 6.0-10.0%, Clycerin 4.0-6.0%, Soybean 
Clycerides 1.0-3.0%, Cera Microcristallina 1.0-3.0%, Petrolatum 1.0-3.0%, Dipentaerythrityl 

Hexa C5-9 Acid Esters 1.0-3.0%, Propylene Glycol Dibenzoate 1.0-3.0%, Ascorbyl 
Tetraisopalmitate 1.0-3.0%, Behenyl Alcohol 0.6-1.2%, Olea Europaea Fruit Oil 0.6-1.2%, 

Stearic Acid 0.6-1.2%, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables 0.6-1.2%, 
Phenoxyethanol 0.5-1.0%, Caprylhydroxamic Acid 0.5-1.0%, Methylpropanediol 0.5-1.0%, 
Tocopheryl Acetate 0.4-0.9%, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract 0.4-0.9%, 

Tocopherol 0.1-0.5%, Clyceryl Stearate 0.1-0.5%, Peg-100 Stearate 0.1-0.5%, Polyglyceryl-
10 Pentastearate 0.1-0.5%, Sodium Stearoyl Lactylate 0.1-0.5%, Polyglyceryl-6 

Polyricinoleate 0.1-0.5%,  Xanthan Gum 0.05-0.4%, Bisabolol 0.05-0.4%, Glycyrrhetinic acid 
0.05-0.4%, Phragmites Karka Extract 0.05-0.4%, Poria Cocos Extract 0.05-0.4%, Mel Extract 

0.1-0.5%, Phospholipids 0.1-0.5%, Sphingolipids 0.1-0.5%, Hyaluronic Acid 0.1-0.5%, 
Propylene Clycol 0.5-1.0%, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 0.5-1.0%,, Vitis Vinifera Seed 

Extract 0.5-1.0%

Ayrı geyd edilməyib
Mimpharmacia İlaç Kozmetik 
və Tıbb Gereçler Sanayi ve 

Tic.Ltd Şti
Türkiyə 05.01.2022 Müsbət

    Ekspertizaya təqdim olunmuş “X-Cleaner, krem, 40q” adlı məhsul 
güclü nəmləndirici xüsusiyyətləri sayəsində quru dəriyə qulluq üçün 

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

Xitozan Evalar Tablet 5 x 20 Chitosan - 200 mg, Vitamin C - 8.75 mg

Sodium croscarmellose, Calcium stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Citric acid, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Polysorbate 80, Polyethylene 
glycol

Evalar QSC Rusiya 11.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xitozan Evalar (tablet № 100) (seriya 

nömrəsi: 0284066, istehsal tarixi: 29.07.2021, son istifadə tarixi: 
29.07.2024) adlı məhsul xolesterin səviyyəsinin azaldılmasında, 

bağırsaq mikroflorasının tənzimlənməsində, çəkinin azaldılmasında 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Zinc Power Fışıldayan tablet 10 x 2 Zinc (as Zinc citrate) - 25 mg
Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Riboflavin, Corn 

starch, Maltodextrin, Sodium cyclamate, Sodium saccharin, 
Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone, Flavors

Polski Lek S.A. Polşa 25.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinc Power (tablet №20) adlı məhsul 
sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

deyil.

Ziron Tablet 3 x 10 Ferric (III)-ammonium citrate (Iron - 19 mg) - 166.08 mg, Folic acid - 0.2 mg, 
Cyanocobalamine - 0.002 mg, L-Ascorbic acid - 30 mg

Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Ponceau red, Lactose Verteks MMC Ukrayna 06.01.2022 Müsbət

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

vitamin və minerallarin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Zuravit Junior Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Cranberry Extract 25:1 (Vaccinum Macrocarpon) - 4.4 g, Cranberry concentrate min. 63 BRIX 
- 2.8767 g, Nettle Leaf Extract 20:1 (Urtica Dioica L.) - 1.6 g, Vitamin B12 0.1% - 15.6 mg, 

Pyridoxine Hydrochloride - 9.8 mg

Saccharose, Purified Water, Sodium Benzoate, Forest Fruit 
Flavor, Potassium sorbate

Medana pharma AO (for 
Polpharma) Polşa 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zuravit Junior Plus (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 100 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.



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

Zvezdoçka Propolis 
Çobanyastığı-Kəklikotu sorma tablet 6 x 3 Propolis extrcat - 15 mg, Matricaria chamomilla flower extract - 10 mg, Thymus vulgaris herb 

extract - 5 mg, Levomenthol - 5 mg Sugar, Glucose Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Propolis Çobanyastığı-

Kəklikotu  (tablet, № 18) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə 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: "Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Zvezdoçka Propolis Zəncəfil-
Nar sorma tablet 6 x 3 Propolis extrcat - 15 mg, Zingiber officinale rhyzome extract - 10 mg, Levomenthol - 5 mg Sugar, Glucose, Flavour "Garnet", Colourant "Carmine", 

Citric acid Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 18.01.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Propolis Zəncəfil-Nar  
(tablet, № 18) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə 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: "Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.


	Hesabat

