
Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
3D Flex Cube Tablet / Kapsul 1 Complex 1: Borago oil (active Gamma Linolenic acid - 97 mg) - 421.75 

mg, Amaranth oil - 50 mg, Vitamin E (active Vitamin E - 28 mg) - 28 mg, 
Complex with Vitamin D3 (active vitamin D3 - 6.25 mcg) - 0.25 

mg.Complex 2: Omega-3 Fatty Acid Concentrate from Marine Fish Fat 
(Omega -3 - 536.2 mg,  DHA - 130 mg, EPA - 328.8 mg) - 610 

mg.Complex 3: Glucosamine hydrochloride (active Glucosamine - 667.2 
mg) - 800 mg, Chondroitin sulfate (active Chondroitin sulfate - 182 mg) - 

200 mg, Microcrystalline cellulose - 162 mg, Lactose - 26 mg, Magnesium 
stearate - 12 mg

Gelatin, Nutraficient Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 10.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş 3D Flex Cube (paket (kapsul/tablet), № 
30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" 
yazısının  göstərilməsi və "Borago" bitkisinin Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin "Göyzaban" kimi tərcümə edilməsi zəruridir.
AirDoctor toz/saşe Natural Zeolite-92%, Sodium chloride-5%, Sodium hydroxide-3% Ayrıca qeyd edilməmişdir Kiyou Jochugiku Co. 

LTD
Yaponiya 08.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "AirDoctor, toz/saşe polietilen paketdə" 

adlı məhsul portativ hava dezinfeksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Aksomed Kapsul 2 x 10 Cytidine - 5 - monophosphate disodium salt - 100 mg, Uridine - 5 - 

monophosphate disodium salt - 100 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Gelatine, İron 

oxide, Titanium dioxide

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 20.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aksomed (kapsul № 20) adlı məhsul 

sinir-sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

Aktiges örtüklü tablet 4x10 Natural gum-150 mg, Pineapple (Ananas comosus) stems extract - 150 
mg, Papaya (Carica papaya) fruit extract - 100 mg, Fructooligosaccharide 
(Fructooligosaccharides) - 50 mg, Vegetable coal (Carbo activatus) - 50 

mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruit extract - 45 mg, Lactobacillus 
acidophilus - 100× 10⁹ CFU/g -2.1 mg, Lactobacillus rhamnosus 100× 10⁹ 

CFU/g- 1.7 mg, Bifidobacterium longum 100× 10⁹ CFU/g – 1.05 mg

Microcrystallinecellulose (E460), 
Magnesium stearate (E572), Sillicone 

dioxide (E551),  Brown Nutraficient 
114F265032 

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 06.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiges (örtüklü tablet, №    40) adlı  

məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən və 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.

Alimentolax Şərbət 200 ml Lactulose std. 66.7% - 5 g, Plum fruit (Prunus domestica L.) conc. juice - 
75 mg, Chamomile flower (Chamomilla recutita L.) glycerol extract - 100 

mg, Peppermint leaf (Mentha  piperita L.) glycerol extract – 0.2 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Gricar Chemical SRL İtaliya 16.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alimentolax (şərbət 200 ml) adlı 

məhsul  bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: "Mentha  piperita" bitkisinin tərcüməsinin "istiot nanə" kimi 
tərcümə olunması zəruridir.

Altapin Şərbət 200 ml Propolis (70%) - 200 mg, Vitamin C - 12 mg, Vitamin A - 240 mcg, 
Mallow dry extract (Althaea officinalis) - 25 mg, Thyme liquid extract 

(Thymus vulgaris) - 25 mg

Honey, Water Medex d.o.o Sloveniya 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altapin (şərbət, 200 ml) adlı məhsul 

bəlğəmi durulaşdırıb, tənəffüs yollarından asanlıqla xaric olması və 
immunitetin möhkəmləndirilməsi üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Amilam Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı

50 ml Vitamin B5 6,0 mg, Vitamin B2 1.4 mg, Vitamin B6 1,4 mg, Vitamin B1 
1,1 mg, Biotin 50 mcg, Vitamin B12 2,5 mcg, Gamma-amino-butyric acid 

(Gaba) 200 mg, Glycine 200 mg, Glutamine 20 mg



Water, fructose, potassium sorbate, 
sodium benzoate, citric acid

O.F.İ. OFFİCİNA 
Farmaceutica İtaliana 

S.p.A

İtaliya 20.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amilam (Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı, 50 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.
Amino Pro 9000 Tablet 1 Whey protein hydrolysate - 43.2%, Hydrolysed beef peptide - 52.8%: 

Amino acids: (Alanine - 6290 mg, Arginine - 4726 mg, Aspartic acid - 
7475 mg, Cystine - 46 mg, Glutamic acid - 12675 mg, Glycine - 9401 mg, 

Histidine - 1252 mg, Hydroxyproline - 4755 mg, Isoleucine - 3301 mg, 
Leucine - 6384 mg, Lysine - 5670 mg, Methionine - 1252 mg, 

Phenylalanine - 2510 mg, Proline - 7733 mg, Serine - 3885 mg, 
Threonine - 4127 mg, Tryptophane - 796 mg, Tyrosine - 1738 mg, Valine - 

3925 mg)

Dicalcium phosphate, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino Pro 9000 (tablet №300) adlı 

məhsul amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5-ci 
bəndinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi zəruridir.

AndroDoz Kapsul 3 x 20 L-arginine-alpha-ketoglutarate (L-arginine-alpha-ketoglutarate - 180 mg) - 
200 mg, L-carnitine tartrate (L-carnitine - 60 mg) - 70 mg, ALL-Q 

(Coenzyme Q10) 10% TG/P (Coenzyme Q10 - 2.5 mg ) - 30 mg, L-
carnosine (Carnosine - 23 mg) - 25 mg, Selenium and vitamin C 
combination (Selenium - 8.5 mcg) - 20 mg, Liquorice dry extract 

(Glycyrrhizic acid - 1.3 mg) - 10 mg, Zinc lactate (Zinc - 1.4 mg) - 5 mg, 
Vitamin E 50% (Vitamin E - 0.8 mg) - 1.7 mg, Vitamin A acetate 500 

(Vitamin A - 0.09 mg) - 0.1 mg

Lactose FarmVilar MMC Rusiya 23.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AndroDoz (kapsul, № 60) adlı məhsul 

kişilərdə reproduktiv qabiliyyəti yaxşılaşdırmağa kömək edən 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
Armogren Tablet 2 x 15 Glucosamine sulphate potassium chloride (eq.to 250 mg of Glucosamine 

sulphate) - 351 mg, Chondroitin sulphate 90% (eq.to 200 mg of 
Chondroitin sulphate) - 222.22 mg, Calcium carbonate (eq.to 50 mg of 
Calcium) - 128.87 mg, Methylsulfonylmethane - 100 mg, Melon papaya 

(Carica papaya) fruit extract - 100 mg, Boswellia (Boswellia serata) resin 
extract - 100 mg, Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. to 400 IU or 10 mcg of 

Vitamin D3) - 4 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpirrolidone, Cross linked 

carboxy methyl cellulose, Fatty acids, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 
dioxide, Tablet coating (Aquapolish D 

yellow 029.61 MS: Hydroxypropyl 
methyl cellulose, Titanium dioxide, 

Microcrystalline cellulose, Fatty acids, 
Iron oxide yellow)

JSC Aconitum Litva 29.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Armogren (tablet, №30) adlı məhsul 
onurğa və oynaqların degenerativ və distrofik xəstəliklərinin müalicə və 
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Artro Fort Kapsul - Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 20.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Asglucan Plus / Asqlükan 
Plyus

Şərbət 150 ml Ascorbic acid - 35 mg, Beta 1.3/1.6 Glucan - 25 mg, Vitamin B3 (Niacine) 
- 5 mg, Vitamin E - 4 mg, Zinc - 2,5 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 2 
mg, Manganese - 0,5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.45 mg, Vitamin B1 
(Thiamine) - 0,4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 0,25 mg, Vitamin A - 200 
mcg, Folic acid - 150 mcg, Selenium - 22,5 mcg, Vitamin D3 - 200 IU, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0,75 mcg

Deionized water, Sugar, Glycerol, 
Polysorbate 80 (E 433), Citric acid 

monohydrate (E 330), Gum arabic (E 
414), Xanthan gum (E 415), Orange 

and lemon flavor,Sodium hydroxide (E 
524), Potassium sorbate (E 202), 

Sodium benzoate (E 211), Calcium 
acetate (E 263)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 23.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asglucan Plus/Asqlükan Plyus 

(şərbət, 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:”İstifadə qaydası” bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir.

Ayevit Kapsul 1 Vitamin E (as alpha-tocopheryl acetate) - 50 mg, Vitamin A (as retinol 
palmitate) - 1.5 mg

Soybean oil, Gelatin (E 441), Glycerol 
emulsifier (E 442), Purified water

Farma AD Bolqarıstan 08.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ayevit (kapsul №20) adlı məhsul A və 
E 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.

Baikal Tea Collection Yabanı 
Otlardan Hazırlanmış Fitoçay 

№2 (Qadın Hormoniyası)

fitoçay 1,5 q Olkhon motherwort herb- 300 mg, Alfalfa herb-300 mg, Lemon balm herb-
150 mg, Peppermint leaves- 150 mg,Sage leaves-150 mg, St. John Wort 
herb-150 mg, Siberian marjoram herb- 150 mg, Red clover herb- 150 mg.

istifadə olunmayıb Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Baikal Tea Collection Yabanı 

Otlardan Hazırlanmış Fitoçay №2 /Qadın Hormoniyası(filtr-paket, 1,5 qr 
№30) adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil.
Baikal Tea Collection Yabanı 
Otlardan Hazırlanmış Fitoçay 

№3 (Təbii Antistress)

fitoçay 1,5 q Valerian root-450 mg, Olkhon motherwort herb-300 mg, Siberian 
origanum herb-150 mg, St.John's wort herb-150 mg,Chamomile herb-150 

mg, Peppermint leaves-150 mg, Lemon balm herb-150 mg.

istifadə olunmayıb Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Baikal Tea Collection Yabanı 

Otlardan Hazırlanmış Fitoçay №3 /Təbii Antistress (filtr-paket, 1,5 qr 
№30) adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil.
Baikal Tea Collection Yabanı 
Otlardan Hazırlanmış Fitoçay 

№7 (Yungul Hərəkət)

fitoçay 1,5 q Black currant leaves-300 mg, Meadosweet herb-300 mg, Rose hips fruits-
225 mg, Altay saberweed herb-225 mg, Ural licorice root-150 mg, Horstail 

herb- 150 mg, Foxberry leaves- 150 mg.

istifadə olinmayib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan 

Hazırlanmış Fitoçay №7/Yungul Hərəkət(filtr-paket, 1,5 qr №30) adlı 
məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil.
Baikal Tea Collection Yabanı 
Otlardan Hazırlanmış Fitoçay 

№8 (Ürək Rahatlığı)

fitoçay 1,5 q Hawthorn fruits- 375  mg, Altay ziziphora- 375 mg,Motherwort herb-300 
mg , Sparrow-tongue herb-150 mg, Lemon balm leaves-150 mg, Black 

currant leaves-150 mg

istifadə olunmayib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baikal Tea Collection Yabanı Otlardan 

Hazırlanmış Fitoçay №8/Ürək Rahatlığı(filtr-paket, 1,5 qr №30) adlı 
məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən B FM Q Ə və dərman vasitəsi deyil.

Bemaq Şərbət 100 ml Magnesium (Magnesium-L-pidolate - 22.9885 g) - 2 g, Vitamin PP 
(Niacin) - 0.1 g, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.01 g, Vitamin B6 (Pyridoxine 
hydrochloride - 0.0121 g) - 0.01 g, Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride - 

0.01016 g) - 0.008 g, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.001 g, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 0.000012 g

Sucrose, Purified water, Citric acid 
monohydrate, Potassium sorbate

MM Vitapharm-Com 
MMC

Moldova 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bemaq (şərbət, 100 ml) adlı məhsul B 

qrupu vitaminlərinin 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a) "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilməsi

b) qablaşma və təlimatda komponentlərin Azərbaycan dilində təcüməsi 
ilə yanaşı beynəlxalq elm i adının qeyd edilm əsi zəruridir.

BioSmart Şərbət 150 ml Total fish oil - 800 mg, Total omega3 - 300 mg, EPA - 120 mg, DHA - 180 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 30 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin 

A (as Retiyl acetate) - 2000 IU, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc (as Zinc 
chloride) - 5 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg, L-arginine - 50 

mg

Xanthan gum, Citric acid, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 

Sucralose, Deionized water, Raspberry 
flavor

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioSmart (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 

omega-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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib və saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Bone Baby Şərbət 150 ml Calcium - 300 mg (Calcium citrate – 1423 mg), Magnesium- 150 mg 
(Magnesium hydroxide – 360 mg), Zinc - 6 mg (Zinc gluconate – 41.8 

mg), Vitamin D3 - 3.6 mcg (cholecalciferol 144 IU)

Deionized water, Glycerol (E422), 
Sugar, Polyvinylpyrrolidone (E1202), 

Microcrystalline cellulose (E460), 
Xanthan gum (E415), Macrogol-
glycerolhydroxylstearate (E475), 

Banana flavor (1207751), Asatim herbal 
extract

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bone Baby (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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Bone Ca Şərbət 150 ml Bereket İlac Kozmetik 

San. Tic.A.Ş
Türkiyə 14.04.2020 Xitam 

verilən 
müraciətlər

“Bitkizane MMC” tərəfindən  24.02.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Bereket İlac Kozmetik San. Tic.A.Ş” 

şirkətinin istehsalı olan EX2019-109 seriyalı Bone Ca (şərbət150 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

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

Miqdari təyini: kalsium  qlükonat -- 50.21%   (90 - 110% ) -- U yğun deyil

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

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

Boneferol Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı

5 ml (1 ml 25 
damcı)

Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50.000 IU Olive oil Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 20.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Boneferol (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 5 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Digər istifadə qaydalarına və dozasına 
yalnız həkimin məsləhəti əsasında icazə verilə bilər" ifadəsi "Digər 

hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz olunsun.

Bronkhomax Şərbət 100 ml Licorice (Glycyrrhiza glabra) extract - 125 mg, Basil (Ocimum basilicum) 
extract - 25 mg, Greater Galangal (Alpinia galanga) extract - 15 mg, 

Turmeric (Curcuma longa)  extract - 15 mg, Long piper (Piper longum) 
extract - 10 mg, Peppermint (Mentha piperita) extract - 5 mg, Ginger 

(Zingiber officinale) extract - 5 mg, Grape seed (Vitis vinifera) extract - 5 
mg, White turmeric (Curcuma zedoria) extract - 5 mg, Black pepper 

(Piper nigrum) extract - 2,5 mg

Deionized water, Sucrose, Sorbitol (E 
420), Natural Pine Honey, Sodium 
citrate (E 331), Citric acid (E 330), 
Sodium benzoate (E 211), Menthol 

flavour 720051, Honey flavour 1413043

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BRONKHOMAX(şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul bəlğəmin ifrazını yüngüLləşdirən vasitə kimi öskürək zamanı 

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

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun istifadə üzrə təlimatın "Bioloji xüsusiyyətləri" bəndinin 1-

ci cümləsini ləğv etmək və rəyə uyğun  olaraq "bəlğəmin ifrazını 
yüngüLləşdirən vasitə kimi öskürək zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ" 

əvəz etmək zəruridir.
Carditon Q Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q10 - 100 mg, Lycopene - 5 mg, Omega-3 fatty acids: EPA - 

90 mg, DHA - 60 mg, Natural Mixed Carotenoides (10%) - 10.33 mg, 
Wheat Germ Oil - 25 mg, Calcium Ascorbate - 75 mg, Vitamin B12 - 
0.005 mg, Selenium Dioxide Monohydrate - 0.075 mg, Zinc sulfate - 

27.45 mg

Organic Olive Oil, Yellow Beeswax, 
Shell materials: Gelatin, Vegetable 

Glycerine, Carob, Purified water

BİON 
PHARMACEUTİCS 

PVT. LTD

Hindistan 10.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carditon (kapsul, №30) adlı məhsul 
ürək-damar sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Celltech Fruit Punch Natural 
and Artificial Flavors

toz 1,36 kq Vitamin C (as ascorbic acid) – 125 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) - 5.25 mg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) - 0.2 mcg, 

Magnesium (as magnesium oxide) – 32.5 mg,Sodium 35 mg, Potassium 
(as dipotassium phosphate) – 24 mg, Creatine monohydrate - 2.5 g, 

Creatine citrate - 2.5 g, Taurine - 1 g, L-alanine - 500 mg, L-leucine - 500 
mg, L-valine – 250 mg, L-isoleucine – 250 mg, Alpha lipoic acid – 100 mg

Glucose Polymers, Dextrose, 
Modcarb™ [Oat Bran, Quinoa, 

Buckwheat, Millet], Waxy Maize [Corn 
Starch], Cluster Dextrin, Soluble Corn 

Fiber, Silicon Dioxide, Natural And 
Artificial Flavors, Salt, Acesulfame-

Potassium, Sucralose FD&C Red No. 
40 

Iovate Health 
Sciences 

International Inc.

Kanada 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Celltech Fruit Punch Natural and 

Artificial Flavors(toz, 1,36 kq) adlı  məhsul əzələ kütləsinin artırılması 
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: istehsalçı adı düzgün qeyd olunmadığı üçün rəy nöçrəsi və rəy 

tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Cerebrovin Kids daxilə qəbul üçün 
məhlul

150 ml Glycine - 100 mg, Cytidine - 30 mg, Uridine - 30 mg, GABA – 100 mg, 
Vitamin B1 – 1.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Water, Glycerine, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Flavouring, Citric acid, Sucralose

Gricar Chemical SRL İtaliya 14.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrovin Kids (daxilə qəbul üçün 

məhlul 150 ml) adlı məhsul  MSS sistemi xəstəliklərinin profilaktikasında 
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. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə 
üzrə təlimatda "müalicə müddəti" ifadəsinin "tövsiyə olunan istifadə 

müddəti" ifadəsi ilə əvəz olunm ası zəruri hesab olunur.

Qeyd: tərkib hissədə texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və rəy 
tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Cereox Kapsul 3 x 10 Gamma - Aminobutyric acid - 100 mg, L-carnitine - 100 mg, Glutamine - 
50 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Magnesium - 50 mg, 

Pyridoxine - 1 mg, Folic acid - 100 mcg, Glycine - 50 mg

Corn starch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cereox (kapsul № 30) adlı məhsul  

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Chondrobest Kapsul 6 x 10 Type II Collagen - 166.6 mg, Glucosamine sulphate - 166.6 mg, 
Chondroitin sulphate - 166.6 mg, Methyl sulfonyl methane (MSM) - 100 

mg, Curcuma longa rhizoma dry extract - 66.6 mg, Boswellia serrata gum 
extract (65 % Boswellic acid - 32.5 mg) - 50 mg, Vitamin D 

(Cholecalciferol) - 133.3 IU, Vitamin C (Ascorbic acid) - 15 mg, Vitamin 
B12 (Cobalamine) - 0.933 mcg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin

CosmoActive İlaç 
A.Ş.

Türkiyə 10.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chondrobest (kapsul, №60) adlı 

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

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



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Cistilene Kapsul 1 Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves total concentrated - 1,25 g 

(titrated in arbutin 8% - 100 mg), Goldenrod (Solidago virgaurea) aerial 
parts total concentrated  - 324 mg (titrated in total flavonoids expressed 
as hyperoside 2% - 6,48 mg), Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) 

essential oil - 14 mg, Juniper (Juniperus communis) essential oil - 14 mg, 
Sage (Salvia officinalis) essential oil - 14 mg

Gelatin Aboca S.p.A İtaliya 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cistilene (kapsul, № 30) adlı məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 
istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə sahəsi və əsas göstərişlər" bəndində qeyd edilən 
"müalicə" yazısının "vasitə" yazısı ilə, "qida əlavəsi" yazısının "bioloji 

fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə  əvəz edilməsi zəruridir.
Claviden Göz üçün damcı 10 ml Sodium Hyaluronate (1.5-1.7 MDA)-0.02g, Sodium Hyaluronate (0.25-

0.45)-0.02g, Centella Dry Hydroalc. Extr.3%-0.10g, L-Glycine-0.10g, 
Polivinilpirrolidone (PVP-kollidon 30)-1.50g, Vitamin E-TPGS-0.50g, D-

Mannitol-1.00g, Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate-0.03g, 
Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate-0.25g, Sodium Chloride-

0.60g, Water for Injections-to 100g

Ayrıca qeyd edilməmişdir COC Farmaceutici 
s.r.l

İtaliya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Claviden, 10 ml Göz üçün damcı" adlı 
məhsul gözlərdə qaşıntı, qızartı, yanma və yorğunluq hissini aradan 
qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Claviden Sprey 10 ml Sodium Hyaluronate (1.5-1.7 MDA)-0.02g, Sodium Hyaluronate (0.25-
0.45)-0.02g, Centella Dry Hydroalc. Extr.3%-0.10g, L-Glycine-0.10g, 

Polivinilpirrolidone (PVP-kollidon 30)-1.50g, Vitamin E-TPGS-0.50g, D-
Mannitol-1.00g, Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate-0.03g, 
Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate-0.25g, Sodium Chloride-

0.60g, Water for Injections-to 100g

Ayrıca qeyd edilməmişdir COC Farmaceutici 
s.r.l

İtaliya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Claviden, 10 ml Sprey" adlı məhsul 
gözlərdə qaşıntı, qızartı, yanma və yorğunluq hissini aradan qaldırmaq 

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

Coeno Q10 Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q 10 (Ubiquinone) - 200 mg Sunflower seed oil, Bovine gelatin, 
Deionized water, Glycerin, Soy lecithin, 

Beeswax white, Iron oxide (red), Iron 
oxide (black)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coeno Q10 (kapsul № 30) 

orqanizmdə metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq 
inqredientlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları da təqdim 

olunmalıdır.
b) "İstifadə qaydaları və doza" və "əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin.
ColiPrev Daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı
15 ml Lactase - ≥3000 ALU Glycerin, Potassium chloride, 

Potassium sorbate, Purified water
Lecifarma-
Laboratorio 

Farmaceutico Lda 
(for Neosante Health 

Solutions S.A)

Portuqaliya 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ColiPrev(daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı, 15 ML) adlı  məhsul  körpələrdə köp sancıları zamanı tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Qeyd2: "İstehsalçı şirkət" hissəsində düzəliş edildiyi üçün rəy dəyişdirilir. 

Coral Alfalfa Kapsul 1 Medicago sativa 50% expressed juice from fresh Alfalfa leaves - 250.00 
mg, Medicago sativa leaf powder - 150.00 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium 
carbonate, Silica, Magnesium stearate, 

Capsule shell (Gelatin, Water)

Bio İnternational İnc ABŞ 30.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coral Alfalfa (kapsul, №    120) adlı  

məhsul  flavonoidlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə dair göstərişlər" bəndi əlavə 
olunsun. 

D Nova Şərbət 150 ml A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S 

Türkiyə 20.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “Sim Med Pharma MMC” tərəfindən  16.03.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “A Pharma Sağlık Ürünleri A.S” 

şirkətinin istehsalı olan 20135 seriyalı D Nova (şərbət 10 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

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

pH: 10.57 (9.5-10.0) UYĞUN DEYİL
Tərkibə aid sənəddə və qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibə aid 

məlum atlar bir-birini təsdiq etm ir.

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

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



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Daseron Forte Tablet 3 x 10 Serratiopeptidase - 80000 IU, Nattokinase - 500 IU, Essential 

phospholipids - 30 mg
Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 

PVP, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Daseron Forte (tablet, № 30) adlı 
məhsul bəzi iltihabi xəstəliklər 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir" bəndindən 
farmakoloji xüsusiyyətlər götürülməlidir.

Daseron Forte Tablet 3 x 10 Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 03.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Daunason Şərbət 150 ml AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 24.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Salco İnternational MMC” tərəfindən  16.03.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan ADN 20.001 seriyalı Daunason 

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

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

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. 

pH: 3.54  (4.0 - 5.0) UYĞUN DEYİLDİR
Miqdari təyini: citric acid -- 10.2448mq/ml (0.5mq/ml), gliserin --  

19.341mq/ml (10mq/ml) UYĞUN DEYİLDİR
Məhsul şərbət deyil, m əhluldur.

Eyni zamanda adı çəkilən istehsalçının Türkiyədə BFMQƏ istehsalçısı 
kimi qeydiyatı və istehsala icazəsi yoxdur. 

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

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

Debone Daxilə qəbul üçün 
məhlul

150 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Cholecalciferol - 
0.01 mg, Inositol - 100 mg

Peppermint oleum, Tricalcium 
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 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Debone (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi ilə yanaşı beynəlxalq elm i adının qeyd edilm əsi

b) "şərbət" yazısının "daxilə qəbul üçün m əhlul" yazısı ilə əvəz edilm əsi 

c) qablaşma üzərində qeyd edilən "kalsium karbonat" yazısının ləğv 
edilməsi zəruridir.

Debron məhlul 15 ml Vitamin D3 1 Mio Liquid - 56 mg (56000 IU) Citric acid, Deionized water, Sodium 
benzoate, Liquid Banana flavour, 

Potassium sorbate, Glycerin, Sugar, 
Cremophor RH 410

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S 

Türkiyə 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Debron (məhlul 15 ml) adlı məhsul 

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

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

DeCa məhlul 150 ml Calcium citrate - 200 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Vitamin D3 - 
200 IU, Vitamin B8 (inositol) - 100 mg, Phosphor - 50 mg

Peppermint oil, Tricalcium phosphate, 
Guar gum, Glycerin, Titanium dioxide, 
Citric acid monohydrate, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan 

gum

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri

Türkiyə 13.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DeCa (daxilə qəbul üçün məhlul 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.



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

məhlul-damcı
10ml Cholecalciferol - 1000 IU (0.025 mg) Sunflower seed oil Naturmed İlaç Kimya 

ve Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluar (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.
Deluks Daxilə qəbul üçün 

məhlul
10 ml (1 ml - 

25 damcı)
Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil KOÇ İLAÇ Kişisel 

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

Türkiyə 29.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluks ( daxilə qəbul üçün məhlul,10 

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

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



Deon Daxilə qəbul üçün 
məhlul

10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50000 IU), Vitamin E - 0.02 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive İlaç 
A.Ş.

Türkiyə 15.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deon (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair sənədə əsasən) yazılsın.

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.
Depovit New Damcı 8 flakon x 5 ml KOÇ İLAÇ Kişisel 

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

Türkiyə

D-Ferol Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı

10 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 drops - 200 IU) Olive oil, Butylated hydroxyanisole 
(E320)

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Ferol (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Digestium Tablet 6x10 Silybum Marianum extract – 200 mg (40% silymarin), Cynara scolymus 
extract– 150 mg (5% cynarin), N-Acetyl Cysteine – 100 mg, Camelia 
sinensis extract – 80 mg (90% polyphenols), Rosemarinus officinallis 

extract – 35 mg (5% rosmarinic acid), Helicrysum arenarium extract – 35 
mg (95% polyphenols)

Microcrystalline cellulose (E460), 
Magnesium stearate (E572), Sillicone 

dioxide (E551) 

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Digestium (tablet № 60) 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. 

Dolornon Tablet 3 x 10 Tanacetum parthenium extract - 25 mg, Rosmarinus officinalis extract - 
60 mg, Magnesium oxide - 180 mg, Riboflavin - 1.8 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 
PVP, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DOLORNON(tablet, №    30) adlı  
müxtəlif mənşəli ağrilar zamanı  köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Dr.Naftalan Ağrını tam kəsən plastr 120 x 180 mm Zhejiang Bangli 
medical Products 

Co.,Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

Drog məhlul 15 ml Vitamin D3 1 Mio Liquid - 50 mg (50000 IU) Citric acid, Deionized water, Sodium 
benzoate, Liquid Banana flavour, 

Potassium sorbate, Glycerin, Sugar, 
Cremophor RH 410

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S 

Türkiyə 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Drog (məhlul 15 ml) adlı məhsul 

vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Dulce Mind Matrix Kapsul 1 Ginkgo biloba leaf (24% extract) - 50 mg, Phosphatidylserine 4% 
Complex (consisting of Lecithin and Phosphatidylserine) - 125 mg, N-

Acetyl-L Carnitine HCI - 50.00 mg, St. John’s Wort (0.3% extract) (flower 
heads) - 250.00 mg, L-Glutamine - 150.00 mg, Bacopa monniera leaf 

extract (20% bacosides) - 120.00 mg, Huperzine-A - 10.00 mcg

Gelatin (bovine), Microcrystalline 
cellulose, Vegetable magnesium 

stearate, Silicone dioxide

Vitalabs, İNC ABŞ 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dulce Mind Matrix (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma üzərində "istifadə qaydası və doza" bəndində istifadə 
qaydasının rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi,  "Dərman vasitəsi" deyil 
yazısının qeyd edilməsi, "südverən analar" yazısının "laktasiya dövrü" 

yazısı ilə əvəz edilm əsi,

b)təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz” 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Dulce Shine Hair Skin and 

Nails
Tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 200 mg, Vitamin E (as D-alpha tocopheryl 

succinate) - 30 IU, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 2 mg, Pantothenic 
acid (as D-calcium pantothenate) - 10 mg, Calcium (as Di calcium 
phosphate) - 42.5 mg, Zinc (Zinc citrate) - 10 mg, Selenium (as L-
selenomethionine) - 70 mcg, Copper (as Cupric oxide) - 0.5 mg, 

Manganese (as Manganese gluconate) - 2 mg, Opti MSM® 
(methylsulfonylmethane) - 125 mg, Silica (Bambuse vulgaris stem 

extract) - 6.25 mg, Hydrolyzed collagen type 1&3 (bovine) - 125 mg, L-
methionine - 62.5 mg, Citrus bioflavonoid 50% complex - 50 mg, 

Hydrolyzed keratin - 25 mg, Hyaluronic acid - 2.5 mg, Alpha lipoic acid - 
25 mg, Gotu kola (10% extract) aerial parts extract - 60 mg, Grape seed 
95% (inner core) extract - 50 mg, Fo-Ti root powder - 25 mg, Amla fruit 
extract (60% tannins) - 25 mg, Goji berry (Lycium barbarum) fruit 40% 

extract - 12.5 mg, Bladder wrack thallus powder - 2.5 mg, Nori Yaki 
(Porphyra tenera) thallus - 2.5 mg, Wakame powder - 2.5 mg, Olive fruit 
water extract (15% extract) - 2.5 mg, Natural astaxanthin complex (2% 

astaxanthin) - 1 mg

Dicalcium phosphate, Vegetable stearic 
acid, Croscarmellose sodium, 

Pharmaceutical glaze with peppermint 
oil, Vegetable magnesium stearate, 

Silicon dioxide, Microcrystalline 
cellulose

Vitalabs, İNC ABŞ 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dulce Shine Hair Skin and Nails 

(tablet, №30) adlı məhsul  saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:a)Qablaşma üzərində və təlimatda buraxılış formasının (tablet) və 
bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün (Gotu kola - Asiya 

sentellası, Fo-ti - Çoxçiçəkli qırxbuğum, Amla - Dərman fillantusu, Goji - 
Adi itüzümü, Bladderwrack - Qovuqşəkilli fukus, Wakame - Undaria 

pinnatifida yosunu, Nori Yaki -Porfira yosunu, Olive - Avropa zeytununun 
sulu extraktı) qeyd edilməsi, 

b)Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi" deyil yazısının qeyd 
edilməsi,"südverən analar" yazısının "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz 

edilməsi 

c)təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz” 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Easycol BABY+ / İzikol 
BEYBİ+

Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı

15 ml Lactase - 500 mg (45000 ALU) Glycerin, Potassium Chloride, 
Potassium Sorbate, Water

Lecifarma-
Laboratorio 

Farmaceutico Lda

Portuqaliya 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Easycol BABY+ / İzikol BEYBİ+ 

(daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 15 ML) adlı  məhsul  körpələrdə köp 
sancıları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
QEYD: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 

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

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Elozo Kapsul 3 x 10 Iron fumarate - 60 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 12 mg, Copper (as 
Copper sulfate) - 2 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 400 mcg, Vitamin B12 - 

5 mcg, Vitamin B6 - 5 mcg

Maltodextrin, Gelatin (capsule shell), 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

CosmoActive İlaç 
A.Ş.

Türkiyə 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elozo (kapsul, №60) adlı məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Epepe aktiv məhlul 50ml S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 20.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “Azəri Med MMC” tərəfindən  10.02.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “Pharmex Rom İndustry S.R.L” şirkətinin 
istehsalı olan 8930219 seriyalı Epepe aktiv (məhlul 50 ml) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

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

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

Miqdari təyini: Vit C  --44.3m q/3.5m l (112.5m q/3.0m l)--uyğun deyidir

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

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

Epid Junior Boğaz üçün sprey 15ml Dewaxed and purified E.P.I.D.® Propolis (Propolis) d.e. titrated at 3% in 
polyphenols - 4.2 mg, Acerola (Malpighia punicifolia L.) dehydrated fruits 
juice - 10.4 mg, Agrimony (Agrimonia eupatoria L.) tops dry extract 4/1 

D/E - 4 mg, Lemon (Citrus limon Burm. F.) essential oil - 0.4 mg

Water, sweetener: xylitol, steviol 
glycosides (from Stevia rebaudiana 

Bertoni leaves); stabilizer: plant 
glycerine; emulsifier: sugar ester of fatty 

acids; preservatives: potassium 
sorbate; correcting acidity: sodium 

bicarbonate; thickener: xanthan gum; 
flavouring

Specchiasol S.r.l İtaliya 09.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epid Junior(boğaz üçün sprey, 15 ml) 
adlı  məhsul  ağız böluğu və böğazın iltihabi xəstəlikləri zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.
Qeyd:a)yaş həddi  və istifadə göstərişləri rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
b)qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunsun;

c)istifadə üzrə təlimatda "3 yaşadək uşaqlara istifadə etmək olmaz." 
yazısı " 3-12 yaşadək  uşaqlarda yalnız həkim məsləhəti ilə qəbil 

olunması  mümkündür! 3 yaşadək uşaqlara istifadə etmək olmaz!" yazısı 
ilə əvəz olunsun!

d)qablaşdırmada və stifadə üzrə təlimatda  tərkib rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin  Azərbaycan dilində olan "Aptek gücotunun zirvələri", "Limon 
yağının exstraktı" yazıları  müvafiq olaraq "Aptek gücotunun zöğlarının 

uc hissələrindən hazırlanmış quru ekstrakt", " iLimonun efir yağı" ilə əvəz 
olunsun

                                                                                                                                                                                      




Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Estiplant məhlul 200 ml Thymus vulgaris - 85 mg, Althaea officinalis - 85 mg, Plantago lanceolata 

- 45 mg, Zinc Sulfate - 12.7 mg (5.14 mg zinc)
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Xanthan gum, Glycerin
Zeyus Gida Takvieleri 

Karışım Ürünleri
Türkiyə 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estiplant (məhlul 200 ml) adlı məhsul  
tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikası 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. 
Euromag B6 Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (eq to Magnesium - 100 mg) - 881.91 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (Vitamin B6 - 5 mg) - 6 mg
Starch, Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Opadry white, Croscarmellose sodium ( 
E 468), Magnesium stearate (E 470b), 
Silicon dioxide (E 551), Ethyl alcohol, 

Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 06.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Euromag B6 (tablet, № 30) adlı 
məhsul maqnezium mineralı 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi ilə yanaşı beynəlxalq elm i adlarının qeyd edilm əsi, 

b)təlimatda "hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi" bəndində qeyd 
edilən "hamiləlik zamanı həkim təyin etdikdən sonra" yazısının "həkim 

məsləhəti ilə" yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.

Ezokartin Daxilə qəbul üçün 
məhlul

10 ml x 10 L-carnitine - 800 mg Deionized water, Raspberry flavor, 
Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ezokartin(daxilə qəbul üçün məhlul,10 

ml N  10) adlı  məhsul orqanzmdə gedən əsas metabolik proseslərini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edən BFMQƏ  olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:Məhsulun qablaşdırmasının üzərində "L-karnitin/L-arginin/inozitol" 
yazısı məhsula aid olmadığı üçün ləğv olunsun

Faqosporin toz 1 spores and live microbial cells of Bacillus subtilis UKM B-5007, Bacillus 
licheniformis UKM B-5514 - not less than 1.1 · 10⁹ CFU

Crystalline sugar (sucrose), Mannitol. FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Faqosporin (toz, flakon №    10) adlı  

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



FeMed Kapsul 3 x 10 Ferrum sulphate - 40 mg, Ascorbic acid - 10 mg, Pyridoxine hydrochloride 
- 6 mg, Folic acid - 200 mcg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FeMed (kapsul №30) adlı məhsul 

dəmir, fol turşusu 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkimin tövsiyəsi ilə dəyişdirilə bilər" 
ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz olunm alıdır.

c) Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılmalıdır (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə aid sənədə əsasən).

Fernicsil Kids Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg, 
Vitamin B12 - 1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple 
juice, Water, Flavouring, Potassium 

sorbate, Sucralose, Citric acid 

Gricar Chemical SRL İtaliya 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fernicsil Kids (şərbət, 150 ml) adlı 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunmalıdır.

b)  "Qəbul qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə bilər" ifadəsi "Digər 
hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz 

olunmalıdır.

Fetus toz/saşe 40 L-Carnitine – 300, L-Arginine – 100 mg, Glutathione – 300 mg, Coenzyme 
Q10 – 30 mg, Epimedium grandiflorum leaf extract – 150, Panax Ginseng 

root extract – 15 mg, Lepidium meyenii root extract – 150 mg, 
Ptychopetalum olacoides bark extract – 250 mg, Ceratonia siliqua fruit 

extract – 5 mg, Pausinystalia johimbe bark extract – 35 mg, Zinc lactate – 
12 mg, Selexen- 70 mcg, Tokopherol acetate – 15 mg, Folic acid - 300 

mcg

Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fetus (toz/saşedə № 40) adlı məhsul  
kişilərə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 
FOLimax Tablet 1 Folic acid - 360 mcg, Iodine - 100 mcg, Magnesium - 200 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine) - 3 mg
Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 

Magnesium salts
Zeyus Gida Takvieleri 

Karışım Ürünleri
Türkiyə 08.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən FOLİmax (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusu, B6 vitaminlərinin və maqnezium, yod minerallarının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Folinorm Tablet 2 x 20 Folic acid - 500 mcg Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium 

stearate, Sugar, Calcium carbonate, 
Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene 

glycol, Silicon dioxide, Talc, Allura Red, 
Titanium dioxide

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folinorm (tablet, №40) 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.

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

Cellulose, Calcium hydrogen phosphate 
dihydrate, Glucose, 

Hydroxypropylmethylcellulose, 
Magnesium stearate

Artesan Pharma 
GmbH&Co.KG 

Almaniya 20.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folio (tablet, №120) adlı məhsul Fol 
turşusu, B12 vitamini və yod mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının, rəyə m üvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndinin qeyd edilm əsi,

b)Təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;“Hamiləlik və laktasiya 

dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin”  yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.

Folzed Tablet 1 Folic acid - 400 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 261.6 mcg) - 200 mcg Magnesium stearate, Sorbitol KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folzed (tablet №30) adlı məhsul Fol 

turşusu vitamininin və yod mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Folzed-A Tablet 1 L-methylfolate (L - methylfolate calcium salt - 433 mcg) - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folzed-A (tablet №30) adlı məhsul fol 

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

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



Forich Tablet 1 Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg Ludipress (lactose monohydrate, 
polyvinylpirrolidone, 

polyvinylpolypirrolidone), 
Microcrystalline cellulose, Starch, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 
stearate

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 08.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forich (tablet № 90) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi, "istifadə 
qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin göstərilməsi və 
"qəbul kursu həkim təyinatı ilə həyata keçirilir" yazısının ləğv edilməsi 

zəruridir. 
Forkid Senzyme məhlul 100 ml Allium sativum - 200 mg, İris florentina - 200 mg, Piper nigrum - 200 mg, 

Zingiber officinale - 200 mg, Piper longum - 50 mg, Cuminum cyminum -
50 mg, Elettaria cardomomum - 50 mg,  Foeniculum vulgare – 50 mg, 

Anethum graveolens – 50 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water, Glycerin

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri

Türkiyə 19.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forkid Senzyme (məhlul 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. 

Fruvit Şərbət 200 ml Ascorbic acid - 112.5 mg, Ferrous gluconate (eq.to 4.5 mg Fe 2+ ) - 35.9 
mg, Zinc gluconate (eq.to 3 mg Zn 2+) - 20.9 mg, Vitamin E 50% (eq.to 

3.75 mg Vitamin E) - 7.5 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 5 mg, 
Manganese gluconate (eq.to 0.5 mg Mn 2+) - 4.05 mg, Vitamin A 325 cws  
(eq.to 0.225 mg/750 IU Vitamin A) - 2.3 mg, Copper gluconate (eq.to 0.25 
mg Cu 2+) - 1.78 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 1.25 mg, Vitamin 

D3 100 cws (eq.to 2.5 mcg/100 IU) - 1 mg, Vitamin B12 0.1% (eq.to 0.75 
mcg Vitamin B12)  - 0.75 mg, Vitamin B6 (as Piridoxin clorhydrate) - 0.5 

mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.45 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 
clorhydrate ) - 0.375 mg, Folic acid - 0.1 mg, Sodium selenite (eq.to 18 

mcg Se 2+) - 0.04 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.0125 mg

Vegetable glycerin, Carboximethyl 
cellulose sodium, Saccharose, Sodium 

benzoate, Purified water, Orange 
flavour

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 23.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fruvit (şərbət, 200 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil.

Fumiron-Z Kapsul 4 x 15 Iron fumarate - 24 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 12 mg, Copper (as 
Copper sulfate) - 2 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 400 mcg, Vitamin B12 - 

5 mcg, Vitamin B6 - 5 mcg

Maltodextrin, Gelatin (capsule shell), 
Silicon dioxide, Magnesium stearate

CosmoActive İlaç 
A.Ş.

Türkiyə 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fumiron-Z (kapsul, №60) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Gliaton Forte Kapsul 2 x 10 Choline alfoscerate - 400 mg, Pantothenic acid ( Vitamin B5) - 5 mg Magnesium stearate (E470b), Silicon 

dioxide (E551), Capsule shell (Cellulose 
(E460), Iron oxide (E172), Titanium 

dioxide (E171))

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gliaton Forte(kapsul, №    20) adlı  
məhsul  beyin qan dövranını 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.

Goldinizitol toz/saşe - Myo inositol - 200 mg, L-arginine - 100 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin 
D (Cholecalciferol) - 400 IU (10 mcg)

Sucralose, Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Tartaric acid, Lemon 

flavour

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 08.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Goldinizitol (toz/saşe, №30) adlı 

məhsul qadın xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda “əks 
göstərişlər” bəndində qeyd edilən “təyinat” yazısının “istifadə” yazısı ilə 

əvəz edilm əsi zəruridir.



Gurg istiotlu plaster plaster Novin Band 
Esfahan.Co

İran

H-500 Kapsul 1 Н-500 Proprietary Blend (Potassium Citrate, Magnesium Citrate, 
Potassium Ascorbate, Silicon Dioxide, Boron) - 300 mg

Capsule (Gelatin, Water) Bio İnternational İnc ABŞ 30.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən h-500(kapsul, №    60) adlı  məhsul  

antioksidant təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə dair göstərişlər" bəndi əlavə 
olunsun. 

Hedacon Göz üçün damcı 0.5ml Carbomer-0.20g, Sorbitol-3.80g, Sodium Chloride-0.03g, Sodium 
Hydroxide 1N-1.90g, Water for injections-to 100g

Ayrıca qeyd edilməmişdir COC Farmaceutici 
s.r.l

İtaliya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hedacon, göz üçün damcı, 10x0.5ml" adlı 
məhsul göz quruluğunun aradan qaldırılması üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Hemosmart Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 100 mg, Potassium iodide - 100 mcg, Folic acid - 200 
mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 3 mcg

Xanthan gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Sucralose, 

Deionized water, Raspberry flavor

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 02.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemosmart (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul dəmir, yod və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib, istifadə qaydaları və saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq 
yazılsın.

HepAktiv Kapsul 1 Milk thistle fruit powder (Silybum marianum) - 100 mg, Silymarin 80% 
milk thistle fruit (Silybum marianum) - 100 mg, Ling-Zhi powder 

(Ganoderma lucidum) - 50 mg, Artichoke leaf powder (Cynara scolymus) - 
80 mg, Pollen powder - 70 mg, Dandelion aerial parts powder 

(Taraxacum officinale) - 50 mg ,Tibetan seabuckthorn fruit powder 
(Lycium barbarum) - 50 mg

Gelatin, Titanium dioxide SC Laboratoarele 
Medica SRL

Rumıniya 15.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HepAktiv (kapsul, № 60) adlı məhsul 

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Bitki adlarının və xarici dildə olan terminlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Heparon Tablet 1 Artichoke (Cynara Scolymus) leaf extract - 200 mg, Silybum marianum 
dried fruit extract - 75 mg

Magnesium stearate, Sorbitol KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 06.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Heparon (tablet  №30) adlı məhsul 

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Silybum marianum ripe fruit - 80 mg

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

Xhantan gum

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepastom (şərbət, 300 ml) adlı 

məhsul mədə-bağırsaq və qaraciyər xəstəlilkərinin müalicə və 
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Hondrolex Extra Tablet 4 x 15 Glucosamine hydrochloride – 400 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) – 

320 mg, Chondroitin sodium sulfate – 200 mg, Collagen hydrolysate – 90 
mg, White willow bark extract (Salix alba) conatins not less than 15% of 
salicylates – 20 mg, Boswellia bark extract (Boswellia carterii), contains 

not less than 60% boswellic acid – 15 mg, Bitter orange fruit extract 
(Citrus aurantium) conatins not less than 50% of hesperidin – 10 mg, 

Ginger root extract (Zingiber officinale) - 10 mg, S-adenosy L-methionine 
(SAME) – 5 mg, Sodium hyaluronate – 5 mg

Titanium dioxide, Talc, Aroma (creamy 
flavor), Cellulose microcrystalline, 

Polyvinylpyrrolidone PVP K30, 
Magnesium salts of fatty acids, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Polyethylene glycol

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hondrolex Extra (tablet, № 60) adlı  
məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Boswellia carterii bitkisinin 

qabığının ekstraktından istifadə olunması göstərilsin.
HyaFilia Classic inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-2%, 1,4-Butanediol diglycidyl ether-0.0002%, 

Sodium Chloride-0.9%, Purified Water-97.1%
Ayrıca qeyd edilməmişdir CHA Meditech Co., 

Ltd.
Cənubi Koreya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "HyaFilia Classic, inyeksiya üçün gel 1 ml 

x 1" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
HyaFilia Dorothy inyeksiya üçün gel 3.5 ml Sodium Hyaluronate-1.5%, Blutanedioldidyl Ether (Cross Linker)-

0.0002%, Sodium Chloride-0.9%, Purified Water-97.6%
Ayrıca qeyd edilməmişdir CHA Meditech Co., 

Ltd.
Cənubi Koreya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "HyaFilia Dorothy, inyeksiya üçün gel 3.5 

ml x 1" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
HyaFilia Grand inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-2%, 1,4-Butanediol diglycidyl ether-0.0002%, 

Sodium Chloride-0.9%, Purified Water-97.1%
Ayrıca qeyd edilməmişdir CHA Meditech Co., 

Ltd.
Cənubi Koreya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "HyaFilia Grand, inyeksiya üçün gel 1 ml x 

1" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
HyaFilia Petit inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-2%, 1,4-Butanediol diglycidyl ether-0.0002%, 

Sodium Chloride-0.9%, Purified Water-97.1%
Ayrıca qeyd edilməmişdir CHA Meditech Co., 

Ltd.
Cənubi Koreya 22.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "HyaFilia Petit PLUS With Lidocaine, 

inyeksiya üçün gel 1 ml x 1" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
İluminar Göz üçün damcı 10 ml Rose Hip Distilled water-10g, Aloe Vera Distilled water-10g, Black Bilberry 

distilled water-10g, Chamomile distilled water-10g, 
Hydroxypropylmethylcellulose-0.20g, Sodium Hyaluronate-0.20g, Boric 

Acid-0.60g, Sodium Tetraborate Decahydrate-0.0495g, Sodium Chloride-
0.58g, Water for injection-up to 100ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir COC Farmaceutici 
s.r.l

İtaliya 08.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "İluminar, göz üçün damcı, 10 ml" adlı 
məhsul Gözdə quruluğu aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

İmugen toz 1 Saccharomyces boulardii – 6 billion CFU, Lactobacillus acidophilus - 2 
billion CFU, Lactobacillus rhamnosus - 3 billion CFU, Bifidobacterium 

longum - 2 billion CFU

Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Aerosil, Orange flavour

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmugen (toz, saşedə №15)a dlı 
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. 
İmunozed Kapsul 1 Beta-glucan - 180 mg Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin
KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 09.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunozed (kapsul, № 30) adlı məhsul 
immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

İndo Se Kapsul 6 x 10 Indole-3-carbinol - 200 mg, Selenium  (as Sodium selenite) - 150 mcg, 
Zinc (as Zinc sulfate monohydrate) - 15 mcg, Tocopheryl acetate - 15 mg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İndo Se (kapsul №60) adlı məhsul 

qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Doza həkimin tövsiyəsi ilə dəyişdirilə bilər" 
ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə 

əvəz olunm alıdır.

c) Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılmalıdır (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə aid sənədə əsasən).

İnovit Duo Kapsul 2 x 15 Fish oil (EPA 150 mg/g, DHA 100 mg/g) – 420 mg, Magnesium oxide – 
15.6 mg, Calcium carbonate – 50 mg, Ascorbic acid – 14.7 mg, Vitamin E 
– 9.85 mg, Nicotinamide – 5.6 mg, Calcium d-pantothenate  – 2.61 mg, 

İron fumarate – 2.13 mg, Cyanocobalamin – 1 mcg, Pyridoxine 
hydrochloride  – 0.74 mg, Thiamine mononitrate - 0.68 mg, Retinyl 

palmitate – 628 mcg, Riboflavin – 0.56 mg, Folic acid – 481 mcg, Vitamin 
D – 2.175 mcg, Potassium iodine – 66 mcg, Biotin – 20 mcg, Vitamin K – 

30 mcg

Fish gelatin, Soybean oil, Mono and 
diglycerides of fatty acids, Titanium 
dioxide, İron oxide, Brilliant blu FCF, 

Water

Capsulgel SAS Fransa 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnovit Duo (kapsul №30) adlı məhsul 

omeqa 3 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.



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

məhlul
600 ml Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 20.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Aylan Pharma MMC” tərəfindən  24.02.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan JA 00307 seriyalı Jablonek (məhlul 600 

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

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

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. 

Miqdari təyini: Vitam in C  0.6604 m q/m l (1 m q/m l) U yğun deyil

Eyni zamanda bəzi bitkilərin (plantago lanceolata və equisetum arvense) 
xammalları düzgün göstərilməmişdir. Köməkçi maddələrin funksiyası 
qeyd olunmamışdır. Məhsul şərbət olmadığı halda NS sənədlərində 

şərbət olduğu göstərilm 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   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Kalmafort Tablet 3 Valerian, 0.4% valeric acid standartised extract - 150 mg, Crataegus, 5% 
flavonoids standartised extract - 150 mg, Magnesium lactate dihydrate - 
150 mg, Leonurus cardiaca, 10% stachydrine standartised extract - 50 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E460), 
Croscarmellose sodium (E468), 

Nutraficient 114F265032, Magnesium 
stearate (E572), Silicon dioxide (E551)

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 23.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalmafort (tablet, № 30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.
Kombilak Kapsul 2 x 15 Lactobacillus bulgaricus Lb-87 - ATCC SD68 33 – 1 Bln CFU, 

Lactobacillus rhamnosus GG - ATCC 531 03 – 1 Bln CFU, 
Bifidobacterium lactis Bi-04 - ATCC SD5219 – 1.5 Bln 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 San-Marino 30.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombilak (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. 
Lacto Coli toz 1 q Lactobacillus Acidophilus – 350 million CFU, Lactobacillus Rhamnosus – 

200 million CFU, Lactobacillus Casei - 150 million CFU, Lactobacillus 
Plantarum - 150 million CFU, Lactobacillus Bulgaricus - 150 million CFU, 
Bifidobacterium Longum - 150 million CFU, Bifidobacterium Infantis - 150 

million CFU, Bifidobacterium Breve – 150 million CFU, Streptococcus 
Thermophilus - 200 million CFU, Saccharomyces Boulardii - 50 million 
CFU, Elemental Zinc - 4 mg, FOS (Fructooligosaccaharide) - 100 mg

Maltodextrin, Xanthan gum, Aromatizer, 
Magnesium stearate, Sucrose

BİON 
PHARMACEUTİCS 

PVT. LTD

Hindistan 20.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lacto Coli  (toz saşedə №10 ) adlı 

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

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

deyil. 
Layfsan Daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı
5 ml x 2 Vitamin D3 - 1250 mcg (50000 IU), Vitamin E - 0.02 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive İlaç 

A.Ş.
Türkiyə 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Layfsan (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 5 ml x 2 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat dozanın 10 ml-də 50000 
IU olduğu göstərilsin (İstehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə 

əsasən).

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Luga Şərbət 120 ml Cantharellus cibarus - 3000 mg Deionized water, Sugar, Xanthan gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Banana aroma

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LUGA(şərbət, 120 mq) adlı  məhsul  
qurd invazıyalar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:qablaşdıırmanın üzərində Cantharellus cibarius göbələyinin 
Azərbaycan dlində adını Sarı tülküqulaq göbələyi kimi qeyd olunsun.

Maglifan Tablet 1 Magnesium sulfate - 400 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 17.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maglifan (tablet, №30) 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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid 
sənədə əsasən) göstərilsin.

b) Məhsulun ümumi xüsusiyyətləri rəyə müvafiq olaraq göstərilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Maribiol Kapsul 4 x 20 Shark liver oil - 500 mg (Alkylglycerols 100 mg) Bovine gelatin, Glycerol (E422), Water AO LYSİ İslandiya 09.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maribiol (kapsul, №80) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Megaglukan synbio Kapsul 3 x 10 B-glucan, standardised extract 80%, polysaccharide - 400 mg, Vitamin C 
(ascorbic acid) - 80 mg, Zinc gluconate - 34.86 mg, Echinacea, 4% 

polyphenols, standardised root extract - 30 mg, Probisis (Bacillus subtilis) 
- 20 mg

Hard capsule (Yellow iron oxide, 
Titanium dioxide, Water, Gelatine)

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megaglukan synbio(kapsul, №    30) 

adlı  məhsul probiotik təsirli və immun 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.

Melifer Kapsul 2 x 15 Ferrous fumarate – 125 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin 12 – 3 mcg, 
Vitamin C – 80 mg 

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, Silicone 

Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 16.03.2020 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş Melifer  (kapsul №30) adlı məhsul dəmir 
və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 
tərkibində olan fol turşusunun  miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddindən yüksəkdir. (dəmirin gündəlik istehsakının yuxarı yol 
verilən həddi qadınlar üçün 40 mq, kişilər üçün 20 mq-dır)

Metafolin Kapsul 3 x 10 Folic acid - 354 mcg, Pyridoxine - 2.5 mg, Cyanocobalamin - 2.5 mcg Natural gelatin, Cornstarch Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metafolin (kapsul, №30) adlı məhsul 

B6, B12 vitaminlərinin və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) "İstifadə qaydaları və doza" və tərkib (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə dair sənədə əsasən) rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Muttarin Şərbət 150 ml Gamma-Aminobutyric acid (GABA) - 50 mg, Glutamine - 20 mg, Glycine - 
15 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg, Folic acid - 10 mcg, Magnesium - 11 mg

Potassium sorbate (E 202), Sodium 
benzoate (E 211), Peppermint oil, Gum 
arabic, Gum arabic, Caramel colour (E 

150d), Glucose-fructose syrup 70%, 
Glycerine, Purified water

Reopharma Ltd Bolqarıstan 08.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muttarin (şərbət 150 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. 

Naflan Ağrını tam kəsən plastr 120 x 180 mm Zhejiang Bangli 
medical Products 

Co.,Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

Naftalanplast Ağrıkəsici Plastr 120 x 180 mm Zhejiang Bangli 
medical Products 

Co.,Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

Nanoglukan-L Şərbət 150 ml Beta 1.3/1.6 D Glucans - 150 mg, Lactoferrin - 50 mg, Selenium - 5 mg, 
Zinc - 5 mg, Vitamin C - 50 mg, Fructose - 3 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanoglukan-L (şərbət 150 ml) adlı 

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

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

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir. 

NAVI NaCl 5%PF  Göz damcısı 10ml Sodium Hyaluronate--0.30%, P-Plus (PEG 400)-0.30%, Boric acid-
0.775%, Sodium tetraborate-0.125%, Potassium chloride-0.062%, 

Calcium chlorid dihydrate-0.002%, Magnesium chloride hexahydrate-
0.0025%, Sodium chloride-5.00%, Purified water-q.s. to 100%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Novax Pharma Monako 07.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "NAVI NaCl 5%PF, göz üçün damcı, 10ml"  
adlı məhsul buynuz təbəqədə ödemlə bağlı simptomları azaldmaq üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Nemolix C3 Tablet 3 x 10 Egg shell membrane - 500 mg, Boswellia serrata extract - 75 mg, 

Curcuma longa extract - 50 mg
Calcium phosphates (E 341), Cellulose 

(E 460), Croscarmellose sodium (E 
468), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 

Magnesium stearate (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 13.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemolix C3 (tablet, № 30) adlı məhsul 

dayaq- hərəkət sisteminin funksiyasının 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Neofound İnyeksiya üçün məhlul 3 ml Aqua-q.b 100%, Sodium Hyaluronate-0.1-0.9%, DMAE-0.5-1%, 
Niacinamide-0.1-0.9%, N Acetyl cysteine-0.1-0.5%, Arginine-0.05-0.5%, 

Proline-0.05-0.5%, Glycine-0.05-0.5%, Acetyl Hexapeptide-8-0.005-
0.01%, Phneoxyethanol-0.3-0.9%, Benzyl Alcohol-0.1-0.9%, Sodium 

Hydroxide-0.1-0.3%, Mannitol-5-7%, Resveratrol-0.01-0.1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Love Cosmedical 
S.r.l

İtaliya 14.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Neofound, inyeksiya üçün məhlul, 5x3.0 
ml" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun adı rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilmişdir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Neuroart Kapsul 3 x 10 Magnesium - 200 mg, Valeriana officinalis root extract - 200 mg, Lemon 

balm (Melissa officinalis) - 30 mg, Extract of mint leaves (Mentha piperita) 
- 30 mg, Extract of motherwort (Leonurus cardiaca) - 20 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Corn 
starch, Vegetable magnesium stearate, 

Colloidal silicon dioxide

SC Laboratoarele 
Remedia SRL

Rumıniya 07.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neuroart(kapsul, №    30) adlı  məhsul 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Yaş həddi(məhsulun tərkibində Leonurus cardiaca bitkisinin 
ekstraktı olduğu üçün) rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.Tərkibdə olan 
inqredientlərin  elmi adlarının  həm də Azərbaycan dilində verilməsi də  

zəruridir).

Neyrobut Şərbət 100 ml MM Vitapharm-Com 
MMC

Moldova 17.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Neyrolep Kapsul 3 x 10 Magnesium citrate – 300 mg, Vitamin B1 – 5 mg, Vitamin B2 – 5 mg, 
Vitamin B12 – 9 mcg, Tryptophan – 3 mg, Melatonin – 1 mg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyrolep (kapsul № 30) adlı məhsul  

normal yuxu prosesini yaxşılaşdırmaq məqəsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatdan "neyrometabolik", "neyroprotektor", 
"neyrotrofik" ifadələrinin götürülməsi zəruridir.

NormaCal Tablet 1 Calcium carbonate – 800 mg, Magnesium hydroxide (as elemental Mg+2 
62 mg) – 150 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 250 IU, Zinc Sulphate 

(as elemental Zn+2 10 mg) – 44.3 mg, Vitamin K2 (Menaquinone-4) – 70 
mcg

Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, 
Silica, Magnesium Stearate, 

Hydroxypropyl Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 20.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NormaCal (tablet №30) adlı məhsul 

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

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

Qeyd: "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Novasan Kids Şərbət 150 ml Vitamin B6 1,4 mg, Vitamin C 45 mg, Vitamin B3 10 mg, Vitamin D3 400 
IU, Pantothenic acid 6 mg, Vitamin B1 0,7 mg, Vitamin E 6 mg, Folic acid 

0,13 mg, Biotin 50 mcg, Vitamin B2 1 mg, Calcium lactate 200 mg, 
Magnesium chloride 467 mg, Ferrum bisglycinate 20 mg, Zinc 

bisglycinate 17 mg, Royal jelly 17 mg

Fructose syrup, Apple juice, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate, 

Sucralose

Gricar Chemical SRL İtaliya 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan Kids (şərbət, 150 ml) adlı 

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

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

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunmalıdır.

b) 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 olunm alıdır.

c) "Qəbul qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə bilər" ifadəsi "Digər 
hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz 

olunmalıdır.
Ocean Picozinc Tablet 1 Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş
Türkiyə 28.04.2020 Xitam 

verilən 
müraciətlər

Oksirapid Dilaltı tablet 5 x 6 L-Glutathione - 100 mg Mannitol (E 421), Sorbitol (E 420), 
Natural lemon flavouring, Aspartame (E 

951), Saccharin sodium (E 954)

E-Pharma Trento 
S.P.A

İtaliya 28.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oksirapid(dilaltı tablet,  N 30l) adlı  

məhsul l- qlutationun əlavə mənbəyi və antioksidant  təsirli vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Olio D3 Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı

15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil TRİA Pharma İlaç 
A.Ş

Türkiyə 02.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Olio D3 (Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
həm beynəlxalq adının, həm də Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd 

edilməsi zəruridir.
Omegıto Şərbət 200 ml Salmon oil (eq.to EPA - 100 mg, DHA - 400 mg) - 1000 mg Dextrose (E 1200), Vegetable glycerin 

(E 422), Sorbitol solution70% (E 420), 
Propyleneglycol (E 1520), Sodium 

benzoate (E 200), Guar gum (E 412), 
Curcumin (E 100), Lemon flavour, 

Purified water

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 10.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omegıto (şərbət, 200 ml) adlı məhsul 
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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə aid sənədə uyğun olaraq 

qeyd edilməsi,

b) "istifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Oroflor Kapsul 2 x 10 Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 

thermophiles, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamosus - total 
amount of  live cells not less than 2.5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 09.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oroflor (kapsul № 20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

deyil. 
Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 

yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Osteo D3 Şərbət 200 ml Calcium Carbonate - 400 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 400 IU, Zinc 
gluconate - 12 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 50 mg, Magnesium Chloride - 

30 mg    

Dextrose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose, Croscarmellose sodium, 

Glycerol, Potassium sorbate, 
Polyosorbate 80, Raspberry flavor, 
Citric acid, Saccharosa, Suclarosa, 

Purified water      

BİON 
PHARMACEUTİCS 

PVT. LTD

Hindistan 20.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteo D3 (Şərbət 200 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.

Osteonorm Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 500 mg, L-carnitine - 100 mg, Magnesium chloride - 
400 mg, Zinc gluconate - 20 mg, Vitamin D3 - 20 mcg

Xanthan gum, Sodium methylparaben, 
Citric acid, Sucralose, Deionized water, 

Raspberry flavor

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteonorm (şərbət, 150 ml) adlı 

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

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

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) Saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Oxybreyn Kapsul 3 x 10 Gamma Amino butyric acid - 100 mg, L-carnitine - 100 mg, 
Phosphatidylcholine - 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, 

Coenzyme Q10 - 40 mg, L-5-Hydroxytryptophan - 10 mg, Vitamin B2 - 
2.4 mcg, Cyanocobalamine - 1.5 mcg, Vitamin B6 - 1.5 mcg

Maltodextrin, Gelatin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

CosmoActive İlaç 
A.Ş.

Türkiyə 06.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oxybreyn (kapsul № 30) adlı məhsul  
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun təkibində olan komponentlərin həm beynəlxalq elmi 

adlarının, həm  də A zərbaycan dilində tərcüm əsinin qeyd edilm əsi,

b)Təlimatda rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin, "Tövsiyə 
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”, "Xəstəlik və ya dərman istifadəsi 
zamanı həkim lə m əsləhətləşin" yazılarının qeyd edlm əsi zəruridir.

Paros K Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg, Zinc 
sulfate - 4 mg, Cholecalciferol - 400 IU, Menaquinone-7 - 11.25 mcg, 

Phosphorus - 100 mg

Deionized water, Xanthan gum, 
Raspberry flavor, Dimethylparaben 

sodium, Trisodium citrate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paros K (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Parvulex Kapsul 3 Fish oil (Omega - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg) - 
369.565 mg, Thiamine HCL (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, Riboflavin 

(Vitamin B2) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 mg, Calcium-D-
pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 mg, Pyridoxine HCL (Vitamin 

B6 - 1.8 mg) - 2.188 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.035 mg, 
Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 2.5 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.4 

mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Cholecalciferol (active Vitamin D3 
- 5 mcg) - 0.2 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc -10 mg) - 27.45 mg, 
Ferrous fumarate (Iron - 17 mg) - 51.72 mg, Potassium iodide (Iodine - 

150 mcg) - 0.196 mg, Sodium Selenite - 0.12 mg

Gelatin (Bovine gelatin), Sunflower seed 
oil, Glycerin (E 422), Lemon peel oil, 

Silicon dioxide, Beeswax white (E 901), 
Tocopherol-rich extract (E 306), Iron 

oxide (red)(E172), Iron oxide (black)(E 
172)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Parvulex (kapsul, №30) adlı məhsul 
doymamış yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Passimel Kapsul 3 x 10 Passiflora Incarnata flower extract – 300 mg, Valerian Officinalis root 
extract – 170 mg, Melissa Officinalis leaf extract – 50 mg, Magnesium 

oxide - 82.92 mg, Pyridoxine hydrochloride - 6.08 mg (Pure Vitamin B6 - 
5 mg)

Magnesium Stearate, Maltodextrin A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S 

Türkiyə 24.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Passimel (kapsul № 30) adlı məhsul 

MMS 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. 

Passirest Kapsul 3 x 10 Passiflora incarnata flower dry extract - 50 mg, Magnesium oxide - 150 
mg, Thiamine - 1.5 mg, Pyridoxine - 1.5 mg, Valeriana officinalis root dry 

extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 50 mg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 30.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Passirest (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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Peppermintpeel İntense İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Palmitoyl hexapeptide-19-0.0001%, Menthol-0.4%, Tetrasodium 

Glutamate Diacetate-0.5%, Betaine-1%, Panthenol-1%, Sodium PCA-1%, 
Polyquaternium-10-1%, Salicyliv acid-1%, Lactic acid-3.5%, Glycolic acid-

4%, Malic acid-6%, Trichloroacetic acid-17%, Propylene glycol-30%, 
Aqua-33.6%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Marc Medical srl İtaliya 14.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Peppermintpeel İntense, inyeksiya üçün 
məhlul, 5x5ml" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Peptidan Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 80000 IU, Bromelain - 200 mg, Papain - 100 mg, 
Rutin - 90 mg

Natural gelatin, Cornstarch Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Peptidan (kapsul № 30) adlı məhsul 

bəzi iltihabi xəstəliklər 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir" bəndindən 
farmakoloji xüsusiyyətlər götürülməlidir.

Perangin Sprey 25 ml Basil herbal tincture (Ocimum basilicum)-10ml, Chamomile flowers 
solution (Matricaria chamomilla)-8.75ml, Extract of Willow bark (Salix 
alba)-5ml, Propolis tincture-0.7ml, Fennel oil (Foeniculum vulgare)-

0.25ml, Mint oil (Mentha piperita)-0.25 ml, Australian tea tree oil 
(Malaleuca alternifolia)-0.05ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L

Rumıniya 07.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Perangin, 25ml Sprey plastik flakonda" 
adlı məhsul antibakterial, göbələk və virus əleyhinə təsirə malik  tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Perfolic Tablet 6 x 10 Ferrous fumarate – 115 mg, Folic acid – 300 mcg, Vitamin 12 – 3 mcg, 
Vitamin C – 80 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 22.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perfolic (tablet №60) adlı məhsul 
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.



Pregnom Kapsul 3 x 10 Fish oil (Omega - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg) - 
369.565 mg, Thiamine HCL (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, Riboflavin 

(Vitamin B2) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 mg, Calcium-D-
pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 mg, Pyridoxine HCL (Vitamin 

B6 - 1.8 mg) - 2.188 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.035 mg, 
Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 2.5 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.4 

mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Cholecalciferol (active Vitamin D3 
- 5 mcg) - 0.2 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc -10 mg) - 27.45 mg, 
Ferrous fumarate (Iron - 17 mg) - 51.72 mg, Potassium iodide (Iodine - 

150 mcg) - 0.196 mg, Sodium Selenite - 0.12 mg

Gelatin (Bovine gelatin), Sunflower seed 
oil, Glycerin (E 422), Lemon peel oil, 

Silicon dioxide, Beeswax white (E 901), 
Tocopherol-rich extract (E 306), Iron 

oxide (red)(E172), Iron oxide (black)(E 
172)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 02.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pregnom (kapsul, №30) adlı məhsul 
doymamış yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Pre-Largovit Tablet 1 Vitamin A (as Beta-carotene) - 4000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 
120 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin E (as dl-Alpha 
Tocopheryl acetate) - 30 IU, Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate) - 1.8 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.7 mg, Niacin (as Niacinamide) - 20 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.6 mg, Folic acid - 800 mcg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 8 mcg, Calcium (as Calcium 
carbonate) - 200 mg, Iron (as Ferrous fumarate) - 28 mg, Zinc (as Zinc 

oxide) - 25 mg

Microcrystalline Cellulose, 
Croscarmellose Sodium, Stearic Acid, 
Calcium Silicate, Starch 1500, Silicon 

Dioxide, Magnesium Stearate, Mannitol, 
Water, Titanium Dioxide, 

Hydroxypropylmethyl Cellulose, 
Maltodextrin, FD&C Blue #1, FD&C Red 

#40 Lake, FD&C Yellow #6 Lake, 
(Glycerine, Acetic Acid, Acetic 

Anhydride, n-Butanol), Polysorbate 80

Nature’s Bounty, INC ABŞ 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pre-Largovit (tablet, №30) adlı məhsul 

hamiləlik və laktasiya dövründə 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.

Probien məhlul 10 ml Lactobacillus rhamnosus – 730 million CFU, Lactobacillus acidophilus – 
120 million CFU, Bifidobacterium longum – 100 million CFU, 

Lactobacillus reuteri – 50 million CFU

Soy oil, Sunflower oil, Alfa-tocopherols 
(E307)

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 20.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probien (məhlul 10 ml №1) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

deyil. 
Raynomax Tablet 3 x 10 Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry 

extract - 60 mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helichrysum 
arenarium flower dry extract - 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg, Activated 

carbon - 10 mg, Tocopherols - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 30.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Raynomax (tablet, № 30) adlı  məhsul 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Reginat daxilə qəbul üçün 

suspenziya
200 ml Artichoke (Cynara cardunculus L.) fresh leaves soft extract (30:1), 

extraction solvent water - 300 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra l.) root soft 
extract (1:0.4) extraction solvent water (tit. at 3% in Glycyrrhetic acid) - 20 

mg, Sodium alginate (extracted from seaweed - Laminaria angustata) - 
500 mg, Calcium carbonate - 325 mg, Sodium bicarbonate - 150 mg

Purified water, Glycerol, Xanthan gum, 
Sodium citrate, Sucralose, Menthol 

flavouring

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç 
ve Diş. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 09.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reginat(daxilə qəbul üçün suspenziya, 
200 ml) adlı  məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Reytoil Kapsul 3 x 10 Fish oil (18/12 EPA/DHA) - 1000 mg, Wheat germ oil (virgin) - 100 mg Gelatin, Glycerol, Water soft World Medicine 

Europe S.R.L
Rumıniya 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reytoil (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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:  a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunsun.
b) Yaş həddi və saxlanm a şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Təkrar kurslar həkim məsləhəti ilə təyin oluna 
bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" 
ifadəsi ilə əvəz olunmalıdır, "Xüsusiyyətləri" bəndindən farmakoloji 

xüsusiyyətlər götürülməlidir və "İstifadəyə göstəriş" bəndinə "aşağıdakı 
xəstəliklərdə köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna bilər" ifadəsi əlavə 

olunmalıdır.

Reytoil Kapsul 2 x 10 Fish oil (18/12 EPA/DHA) - 1000 mg, Wheat germ oil (virgin) - 100 mg Gelatin, Glycerol, Water soft World Medicine 
Europe S.R.L

Rumıniya 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reytoil (kapsul, № 20) 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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:  a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunsun.
b) Yaş həddi və saxlanm a şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Təkrar kurslar həkim məsləhəti ilə təyin oluna 
bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" 
ifadəsi ilə əvəz olunmalıdır, "Xüsusiyyətləri" bəndindən farmakoloji 

xüsusiyyətlər götürülməlidir və "İstifadəyə göstəriş" bəndinə "aşağıdakı 
xəstəliklərdə köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna bilər" ifadəsi əlavə 

olunmalıdır.

Riblje Ulje Kapsul 3 x 30 Fish oil (corresponding to total Omega - 3 fatty acids - not less than 148 
mg of what EPA - not less than 65 mg DHA - not less than 58 mg) - 500 

mg, Vitamin A (Retinyl palmitate) - not less than 1264 IU (380 mcg), 
Vitamin D3 (cholecalciferol) - 200 IU (5 mcg)

Gelatin bovine, Glycerin, Purified water Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina

10.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riblje Ulje (kapsul, 90) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, A və D vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə qablaşdırma formasında 
dəyişiklik edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Sanafertil toz 1 L-arginine - 500 mg, L-carnitine - 440 mg, Coenzyme Q10 - 15 mg, 
Vitamin E - 15 mg, Zinc - 2.25 mg, Folic acid - 400 mcg

Sorbitol (E-421), Sodium cyclamate 
(E952), Flavouring lemon, Citric acid 

anhydrous (E330)

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanafertil (saşe/toz, № 30) adlı 

məhsul reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

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

Sedasan Kapsul 1 Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn 

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

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 10.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedasan (kapsul, №30) adlı məhsul 

MSS -ni sakitləşdirmək 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.

Sedatemp Tablet 3 x 10 Griffonia simplicifolia fruit dry extract – 150 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract – 100 mg, Hypericum perforatum herb dry extract – 100 mg, 
Crataegus sp. leaves, fruits, flowers dry extract – 100 mg, Magnesium 

oxide – 200 mg, Pyridoxine – 5 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphat, 
Magnesium salts 

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 06.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEDATEMP(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.

Siberian Super Natural 
Nutrition Neurovision

Kapsul 20 x 3 Complex 1 composition: Docosahexaenoic acid concentrate form fish oil 
(docosahexaenoic acid - 400 mg) - 569 mg, Lutein 20% (Lutein - 5 mg, 
Zeaxanthin - 0.375 mg) - 25 mg, Beta-carotene 20% (Beta - carotene - 

2.5 mg) - 12.5 mg, Zeaxanthin 20% (Zeaxanthin - 0.7 mg) - 3.5 
mg.Complex 2 composition: Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit dry 

extract (anthocyanins - 54 mg) - 150 mg, Ginkgo (Ginkgo biloba) leaves 
dry extract (flavonol glycosides - 30 mg) - 120 mg, Lecithine Memree PS 

70 P (Phosphatidylserine) - 80 mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry 
extract (Ginsenoside - 4 mg) - 50 mg, Sage (Salvia officinalis) leaves 

extract - 40 mg

Gelatin, Cellulose Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 21.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Nutrition 

Neurovision (paket/kapsul №20 x 3) adlı məhsul zehni iş qabiliyyətini 
artırmaq və görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının 

"BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi,
b)Qaragilə meyvələrinin ekstraktı qarşısında qeyd edilən "askorbinlər" 

yazısının "antosianlar" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.



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

Creatine
toz 5 q Creatine moohydrate – 5 g  (creatine 4.4 g) yoxdur Muasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC
Rusiya 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Sport Creatine 
(paket №40) 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.

Siberian Super Natural Sport 
L-carnitine

Kapsul 1 L-carnitine tartrate - 800 mg (L-carnitine - 532 mg), L-carnitine base - 200 
mg (L-carnitine - 194 mg) 

Gelatin capsule Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Super Natural Sport L-

carnitine (kapsul №120) 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.
Siberian Wellness Vision Box Kapsul 30 x 4 Complex 1 composition:Buckthorn oil - 388 mg, Lutein 20% (Including 

active lutein - 10 mg, zeaxanthin - 1 mg) - 50 mg, Zeaxanthin 20% 
(Including active zeaxanthin - 1.4 mg) - 7 mg, Vitamin E (Vitamin E - 4.85 
mg) - 5 mg.Complex 2 composition:Omega-3 fatty acids from oil of sea-

fish MEG-3™ (Omega-3 polyunsaturated fatty acids - 330 mg, 
Docosahexanoic acid - 121 mg, Eicosapentanoic acid - 181.5 mg) - 550 
mg.Complex 3 composition:Premix RUS 30257 (Vitamin B1 - 1.3 mg, 

Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg, Zinc - 8 mg, Copper - 0.7 mg, 
Iodine - 100 mcg, Manganese - 1.3 mg, Chromium - 33.4 mcg, Selenium - 

46.7 mcg) - 50 mg, Grape (Vitis vinifera) seed dry extract (Including 
polyphenol calculating as gallic acid - 35 mg) - 50 mg, Vaccinium 

Oxycoccus fruit dry extract (malic acid - 4 mg) - 50 mg, Garden sage 
(Salvia officinalis) leaves dry extract - 50 mg, Thymus serpyllum herb dry 
extract (tannin - 4 mg) - 40 mg, Origanum vulgare herb dry extract (tannin 

- 8 mg) - 40 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 35 mg, Green tea (Thea 
chinensis) leaves extract (catechins - 9 mg) - 30 mg, Rutin (Rutin - 28.5 
mg) - 30 mg, Vitamin E 50% (Vitamin E - 12.5 mg) - 25 mg, Lycopene 

10% (Lycopene - 2 mg) - 20 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) leaves dry 
extract (Anthocyanin - 5 mg) - 20 mg, Beta-carotene 20% (Beta - 

carotene - 2 mg) - 10 mg, Dihydroquercetin (Dihydroquercetin - 4.4 mg) - 
5 mg, Vitamin A (Vitamin A - 0.3 mg) - 2 mg

Gelatin Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 21.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Wellness Vision Box 

(paket/kapsul №30 x 4) adlı məhsul görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının 

"BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi,
b)"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilm əsi,

c)"Cövhər" yazısının "ekstrakt" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Sleepamin Kapsul 4x10 Sodium gluconate - 52 mg, Ginkgo biloba extract - 30 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 2 mg, Melatonin – 1 mg

Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose

Saşera-Med MMC Rusiya 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sleepamin (kapsul № 40) adlı məhsul  
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Solem Daxilə qəbul üçün 
məhlul

10 ml Vitamin D3 1 Mio Liquid - 0.05 g (50000 IU) Sunflower oil, DL-alpha tocopherol Havan İlac ve Kimya 
San. Tıc. Ltd. Şti

Türkiyə 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solem (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.
Somafer Daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı
30ml Iron microencapsulated - 8.310 g, Pyridoxine Hydrochloride - 0.102 g, 

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 0.1505 mg 
Sucrose, Xanthan gum E415, 

Potassium sorbate E202, Water
Labomar SPA İtaliya 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Somafer(daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul dəmir mineralının və bəzi vitaminlərin əlavə 

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

Qeyd:İstifadə qaydasının və dozanın rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir.

Sommelin Tablet 6 Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 14.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər


  “Azəri Med MMC” tərəfindən  10.02.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “Pharmex Rom İndustry S.R.L” şirkətinin 
istehsalı olan 8221018 seriyalı Sommelin (tablet №60) adlı məhsulun 

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

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

normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Dezinteqrasiya müddəti: 98 dəq. 12 san. (maks. 75 dəq.) UYĞUN 

DEYİLDİR
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxım ından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Sonarex Kapsul 1 Magnesium lactate - 250 mg, Passiflora powder (Passiflora incarnata 
herb.) - 100 mg, Melissa powder (Melissa officinalis leaf) - 75 mg, 

Valerian powder (Valeriana officinalis root) - 50 mg, Humulus extract 
(Humulus lupulus flower) - 50 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Iodine - 0.03 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicone dioxide, Gelatin 

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 16.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonarex  (kapsul №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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Sorbicard Tablet - L-carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, Alpha lipoic acid - 

50 mg, Sodium selenite (Selenium - 55 mcg) - 0.120 mg, Vitamin E 50% 
(active Vitamin E - 27 mg) - 54 mg, Zinc gluconate (Zinc - 25 mg) - 175 

mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Magnesium stearate (E 470), Silicone 

dioxide (E 551), Nutraficient 
114F265032

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 06.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sorbicard (tablet, №30) adlı məhsul 

metabolik prossesləri 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.

Speech Kids Daxilə qəbul üçün 
məhlul

100 ml Phosphatidylserine - 200 mg, Phosphatidylcholine - 200 mg, L-Glutamine - 
200 mg, Lecithin - 10 mg, L-arginine - 800 mg, Coenzyme Q10 - 25 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 09.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Speech Kids(daxilə qəbul üçün 

məhlul, 100 ml) adlı  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Spirulina 100% Tablet 750 Spirulina platensis powder - 100 % Yoxdur Japan Algae Co. Ltd Yaponiya 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spirulina 100% (tablet N 750) adlı 
məhsul orqanizmin sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Stonpin toz 15 q Herba Lysimachiae root extract – 1 g, Achillea millefolium herba extract – 
1 g, Polygoni Avicularis herba extract – 1 g, Arctostaphylos uva-ursi leaf 
extract – 0.75 g (not more than arbutin 25 mg/100 g), Usnea borodata 
herba extract – 0.75 g, Matricaria chamomilla flower extract – 0.75 g, 

Betula alba bud extract – 0.75 g, Equisetum arvense herba extract – 0.5 
g, Cordyceps extract – 0.3 g, Zea mays stick extract – 0.3 g, Sisymbrium 

officinale herba extract – 0.3 g, Olygofructose – 2 g, Lactulose – 2 g, 
Mannoza – 1 g, Maltodextrine – 2.5 g, Stevia glycoside – 0.1

istifadə olunmayıb Saşera-Med MMC Rusiya 20.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stonpin (toz,15 qr; saşe № 20) adlı 
məhsul   sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

b) istifadə üzrə təlimatda sadalanan farmakoloji təsirlər(litolitik, 
spazmolitik, diuretik  və s. ləğv olunsun. Belə ki BFMQƏ farmakoloji 

təsirə m alik ola bilm əz)

Supracal Tablet 2x15 Calcium citrate - 1000 mg, Magnesium hydroxide (eq to Magnesium - 100 
mg ) - 239.923 mg, Zinc sulphate monohydrate (eq to Zinc - 4 mg) - 
10.974 mg, Vitamin D3 CWS-SD (Cholecalceferol - 100.000 IU/g) 

stabilized (With out gelatin) - 2.6 mg

Povidone (PVP K-30), Maize starch, 
Methyl paraben, Propyl paraben, 

Purified water, Croscarmellose sodium, 
Microcrystalline cellulsoe powder, 

Magnesium stearate

Bioplus Life Sciences 
PVT Ltd.

Hindistan 29.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Supracal (tablet, №30) adlı - Seriya 
nömrəsi:HB0049001; İstehsal tarixi:12/2019; Son istifadə tarixi:11/2022 

olan məhsul D vitamini, kalsium, sink və maqnezium minerallarının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

dərman vasitəsi deyil.
Supradin Koenzim Q10 Fışıldayan tablet 1 Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen 

carbonate, Sorbitol, Isomalt, Orange 
juice flavour Ultraseal PHQ-141809, 
Sodium carbonate, anhydrous, Dub 
hydrolub, Aspartame, Passion fruit 

flavour Ultraseal PHQ-141810, 
Potassium acesulfame, Crospovidone, 

Red beet juice powder

Delpharm Gaillard Fransa 12.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Koenzim Q10  (fışıldayan 
tablet №15) 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.

Synchrovitals III (Heart 
Support)/Sinxrovital III

Kapsul 1 Complex 1: Beta - glucan from oat bran "Oat Well 28" (active Beta - 
glucan - 89.1 mg) - 330 mg, Lipoic acid (active Lipoic acid - 14 mg) - 20 

mg.Complex 2: Crataegus leaf and flowers  extract (active Vitexin-2-
rhamnoside and hyperoside - 7.2 mg) - 400 mg, Lycopene (active 

Lycopene - 5 mg) - 50 mg, Lalmin Se (Selenomethionine) (Selenium - 
100 mcg) - 50 mg

Gelatin Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC

Rusiya 10.04.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Synchrovitalst III (Heart 
Support)/Sinxrovital III (kapsul, № 100) adlı məhsul ürəyin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" yazısının 

"BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və kompleks 2-nin 
tərkibində olan komponentlərin 1 kapsulun tərkibində göstərilməsi 

zəruridir.

Travent toz 1 Ornithine hydrochloride - 750 mg, Arginine aspartate - 750 mg, 
Phosphatidylcholine (30 %) - 100 mg

Sorbitol, Citric acid, Colloidal silicon 
dioxide, Aroma (Tutti-frutti)

Naturmed İlaç Kimya 
ve Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 03.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Travent (toz, saşe №30) adlı məhsul 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

b) Qablaşdırma üzərində tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 
göstərilməlidir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Triptason Tablet 2 x 15 Magnesium hydroxide – 165.84 mg (Magnesium – 100 mg), L-

phenylalanine - 120 mg, Hypericum perforatum - 100 mg (0.3 % 
hipericin), Passiflora incarnate - 100 mg (3.5 % vitexin), Crataegus 

oxyacantha - 100 mg (1 % vitexin), Valeriana officinalis - 70 mg (0.8 % 
valerenic acid), Crocus sativus - 30 mg (5% crocin), Vitamin B6 - 2 mg, L- 

tryptophan - 60 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, 
Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Stearic acid,  Vegetable 

magnesium stearate, E 171, E 124

Erbozeta S.p.A San-Marino 30.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triptason  (tablet № 30) adlı məhsul  

MSS 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. 
Unigen Kapsul 3 x 10 Vitex agnus castus seed extract - 300 mg, Angelica sinensis root dry 

extract - 150 mg
Natural gelatin, Cornstarch Vega İlaç Koz.Gida 

İmalat San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 27.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unigen( kapsul  N 30) adlı  məhsul 
qadın sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:"istifadə qaydaları və doza" və "göstəricilər" bəndləri  rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin

Unimac Tablet 3 Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 08.04.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

orta çəkisi 1314.6 m q (1372.75 - 1517.25m q) olaraq aşkar edilm işdir.


Həmçinin, istehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş müşayiət edici sənədlərdə 
məhsulun tərkibində Yatağan dəmirtikanı (Tribulus terrestris) bitkisinin 
olduğu qeyd edilib.Qablaşma eskizi və təlimatda bu barədə məlumat 

yoxdur.Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, qablaşma eskizi və təlimat ərizəçi 
tərəfdən təsdiqlənm əyib.

Unimaq Tablet 3 x 10 Gamma - aminobutyric acid - 150 mg, Glycine - 150 mg, Magnesium - 
100 mg, Pyridoxine - 2 mg

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

dioxide

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unimaq (tablet № 30) adlı məhsul  

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Uriber C Sofrgel kapsul 1 Cranberry powder (50:1 conecentrate, eq.to 12.600 mg fresh cranberries ) 
- 252 mg, Vitamin C - 20 mg, Vitamin E - 3 IU

Soybean oil, Gelatin, Glycerin, Lecithin, 
Purified water, Beeswax

Robinson Pharma ABŞ 23.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uriber C (softgel kapsul, № 30) adlı 
məhsul sidikçıxarıcı yolların iltihabi xəstəliklərinin kompleks müalicə və 

profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma və təlimatda istehsalçının adının düzgün qeyd edilməsi 

zəruridir.
Viberan Tablet 3 x 10 Magnesium lactate dihidrate - 187.5 mg, Soy 40% iso-flavone 

standardised extract - 50 mg, Melissa 3% flavone standardised extract - 
40 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.55 
mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Povidone, Nutraficient brown, 

Magnesium stearate, Silicone dioxide

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viberan (tablet, № 30) adlı məhsul 

qadınlarda menapauza zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 

deyil.
Vitalink D3 Daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı
20 ml Vitamin D3 - 5 mcg (200 IU) Virgin olive oil, Tocobiol Pharmalink S.L. İspaniya 01.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitalink D3 (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 20 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adının və rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin 

qeyd edilməsi zəruridir.
Vitonic Kapsul 3 x 10 Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 

1.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 3 mcg, Vitamin B7 (Biotin) - 50 mcg, Vitamin B3 

(Niacin) - 15 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 5 
mg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 29.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitonic (kapsul, №30) adlı məhsul 
bəzi B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın (İstehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair sənədə əsasən).

Zinconet C Şərbət 150 ml Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc - 10 mg (Zinc sulphate – 27.5 
mg)

Deionized water, Sugar, Sorbitol (E 
420), Orange flavour (S2695-E/01), 

Potassium sorbate (E 202), Macrogol-
Glycerolhydroxystearat (E475), Sodium 

hydroxide (E 524), Sunset yellow (E 
110) 

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 22.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinconet C (şərbət 150 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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruri hesab 
olunur.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Ziron Tablet 1 Iron gluconate (eq. to 19 mg Fe) - 159 mg , Folic acid - 200 mcg, Vitamin 

C - 30 mg, Vitamin B12 - 2 mcg
Magnesium stearate, Sorbitol KOÇ İLAÇ Kişisel 

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

Türkiyə 31.03.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ziron (tablet, №30) adlı məhsul dəmir, 

C, B12, fol turşusu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.


	Hesabat

