
Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
9 Month Tablet 1 Vitamin A (Acetate & 50%  Beta Carotene) - 4000 I.U, 

Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 100 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) - 400 I.U, Vitamin E (as dl- alpha 
Tocopheryl Acetate) - 11 I.U, Thiamin (Thiamin 

Mononitrate) - 1.84 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1.7 mg, 
Niacin (as Niacinamide) - 18 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 

HCI) - 2.6 mg, Folic Acid - 800 mcg, Vitamin B12 - 4 
mcg, Calcium (Calcium Carbonate) - 200 mg, Iron (as 

Ferrous Fumarate) - 27 mg, Zinc (as Zinc Oxide) - 25 mg         

Starch, Cellulose, Stearic 
Acid, Croscarmellose 

Sodium, Titanium Dioxide, 
Silicon Dioxide, Magnesium 

Stearate, Artificial Color 
(FD&C Red # 40, FD&C 

Yellow # 6)

21 Century HealthCare 
,İnc

ABŞ 07.08.2019 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş 9 Month (tablet №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan  vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 
tərkibində olan fol turşusunun (maksimum yol verilən 
həddi 600 mcg) miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddindən yüksəkdir.

Adersil Kapsul 6 Phospholipids - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, 
Cynara scolymus (Artichoke) leaf extract - 100 mg, 

Silybum marianum dried fruit extract - 70 mg, Inosit - 50 
mg

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 29.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ADERSİL(kapsul № 60) adlı məhsul qaraciyər və öd 
yolları xəstəliklərinin kompleks müalicələrində  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.

Afleksonorm Kapsul 6 x 10 Capsule (day): Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., 
gummi dry extract (boswellic acid 60 %) - 200 mg, D,L-

alpha-tocopherol-acetate powder 50% - 29.8 mg, 
Curcuma longa L., rhisoma dry extract (curcuminoids 95 
%) - 10 mg, Capsule (night): Glucosamine hydrochloride - 

 200 mg, Chondroitine sulphate sodium - 150 mg, 
Piridoxine hydrochloride - 2.42 mg, Riboflavin - 1.8 mg, 

Folic acid - 200 mcg, Cyanocobalamin - 3 mcg

Gelatine, Corn starch, 
Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate 

MM Vitapharm-Com 
MMC

Moldova 14.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Afleksonorm (kapsul  № 60) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sisteminin funksiyasının 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.
Afrika Şiri Kapsul 1 Rhodiola rosea - 30 mg, Cranberry (Vaccinium 

macrocarpon (10% Arbutin)) - 100 mg, Epimedium sp. - 
50 mg, Panax ginseng (10 % Ginsengosid) - 100 mg, 
Schisandra chinensis - 100 mg, Guarana (Paullinia 

cupana) - 40 mg, Zinc monohydrate - 15 mg

Hidroxypropylmethylcellulose, 
 Monostarch phosphate

Bitkizane Bitkisel və  
Sağ Ürn. Ltd. Şti 

Türkiyə 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Afrika 

Şiri (kapsul № 10) adlı məhsul  kişilərdə cinsi zəiflik 
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. 

Agnuvit Kapsul 10x3 Vitex agnus castus fruits extract - 120 mg, 
Serratiopeptidase 35000 ME - 10 mg, Vitamin E - 20 mg, 
Vitamin B12 - 4 mcg, Vitamin D3 - 14 mcg, Vitamin B9 - 
400 mcg, Curcuma longum extract - 25 mg, Papain - 25 

mg

cornstarch, gelatine Kharkiv Pharmaceutical 
Factory, LTD

Ukrayna 03.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Agnuvit(kapsul № 30) adlı məhsul qadın reproduktiv 
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.
Aksalon Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract – 200 mg, Althea 

officinalis root extract – 100 mg, Thymus vulgaris herb 
extract – 100 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerol, Sucralose, 

Citric acid, Prufied water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 23.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aksalon (şərbət 120 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Akva Maris Plus Sprey 30 ml Adriatik dənizinin suyu – 6042 mq dekspantenоl – 300 mq, 

kalium dihidrоfоsfat, 
dinatrium  fоsfat 

dоdekahidrat, təmizlənmiş su- 
 30 ml-ə qədər

Jadran-Galenski 
Laboratorij d.d

Xorvatiya 06.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akva Maris Plus 30 ml 
sprey, şüşə flakonda" adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki xəstəliklərin 
kompleks müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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



Akva Maris Strong Sprey 30 ml Adriatik dənizi suyunun steril hipertоnik məhlulu – 100 % Qeyd edilməyib Jadran-Galenski 
Laboratorij d.d

Xorvatiya 06.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akva Maris Strong 30 ml 
sprey, şüşə flakonda" adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki xəstəliklərin 
kompleks müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Aletos Daxilə qəbul üçün 
məhlul

200 ml S.İ.İ.T SRL İtaliya 14.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Referans” MMC – nin 08.07.2019-cu il tarixli 19/201 
saylı məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İtaliyanın 

“S.I.I.T. SRL” şirkətinin istehsalı olan Aletos  (məhlul, 
200 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun PH – ı 

5.67 (normativ sənədlərə əsasən 4.5-5.5), miqdarı təyin 
zamanı  isə asetilsisteinin miqdarı 16.97 mq/5ml 

(normativ sənədlərə əsasən 100 mq/5ml) olaraq aşkar 
edilmişdir.

Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda və stikerdə istehsalçının adı düzgün qeyd 

edilməyib.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Algoff Krem 50 q Menthol - 5.91 % (w/w), Eucalyptus - 1.97 % (w/w), 
Methyl salicylate - 12.8 % (w/w), Turpentine oil - 1.47 % 

(w/w), Cream base Q.s to 100% w.w.

ayrıca göstərilməyib Eternel Mark Pvt Ltd Çin Xalq 
Respublikası

01.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Algoff 
(krem, 50 qr) adlı məhsul müxtəlif mənşəli onurğa və 
əzələ ağrıları zamanı   yerli təsirli köməkşi vasitə kimi 
tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alkalurin toz 150 q Sodium citrate dihydrate 2.25 g, Potassium citrate 
monohydrate - 0.78 g, Anhydrous Citric acid - 0.90 g

Mannitol E421 Panacea 2001 Bolqarıstan 02.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ALKALURİN (toz,150 qr) adlı məhsul  sidiyin 
qələviləşməsini asanlaşdiran 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.
Amicot B17 Tablet 3 Vitamin B17 - 500 mg Microcrystalline cellulose, 

Monostarch phosphate, 
Magnesium citrate, Gum 

arabic

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş

Türkiyə 21.08.2019 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amicot 

B17 (tablet № 30) adlı məhsul  immun sistemini 
gücləndirmək üçün tövsiyyə edilən vasitə olub,  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B17             
 (amiqdalin) maddəsi  orqanizmdə hidroliz olunaraq çox 

təhlükəli zəhərli maddə olan sianid turşusuna (HCN) 
çevrilir. Amiqidalin maddəsinin  BFMQƏ-də  istifadəsi 

rəsmi olaraq nüfuzlu təşkilatlar olan  EFSA(Avropa 
Komissiyası) və FDA(ABŞ)  tərəfindən qadağa olunub, 

bu da  onun  təhlükəsiz dozalarının tam 
öyrənilməməsindən irəli gəlir.

Amino Power Liquid 
(mandarine flavour)

Daxilə qəbul üçün 
məhlul

1000 ml Hydrolysed protein – 39 %, Whey protein hydrolysate – 3 
%, Taurin – 1 % (1250 mg), Vitamin B6 – 1 %(3.1 mg) 

(Amino acid profile per 100 g protein: L-Alanine – 7.7 g, 
L-Arginine – 7.9 g, L-Aspartic acid – 6.7 g, L-Cysteine – 

0.1 g, L-Glutamic acid – 12.6 g, L-Glycine – 19 g, L-
Histidine – 0.9 g, L-Hydroxylysine – 1.1 g, L-

Hydroxyproline – 10.5 g, L-Isoleucine – 1.7 g, L-Leucine 
– 5.6 g, L-Lysine – 3.7 g, L-Methionine – 0.7 g, L-

Phenylalanine - 2.1 g, L-Proline – 11 g, L-Serine – 3.5 g, 
L-Threonine – 2.2 g, L-Tryptophan -0.1 g, L-Tyrosine – 

0.6 g, L-Valine – 2.5 g)

Water, Fructose, Citric acid, 
Flavouring, Potassium 

sorbate, Sodium saccharin, 
Acesulfame K, Sodium 

cyclamate, E471

Anona GmbH Almaniya 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino 
Power Liquid (məhlul 1000 ml) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təliumatda istehsalçının adının 
düzgün qeyd olunması zəruridir. 



Aminostyl Daxilə qəbul üçün 
məhlul

50 ml L - arginine- 1.2 mg, L - histidine - 0.7 mg, L - isoleucine - 
1.18 mg, L - leucine - 3.66 mg, L - lysine - 5 mg, L - 
methionine - 1.84 mg, L - phenylalanine - 1 mg, L -

threonine - 0.85 mg, L -tryptophan - 1 mg, L - valine - 
1.34 mg, L - alanine - 1 mg, L - asparagine - 1 mg, L - 

aspartic acid - 1 mg, L - cysteine - 1 mg, L - glutamic acid 
-  1 mg, L - glutamine - 1 mg, Glycine - 2 mg, L - serine - 
1 mg, L - tyrosine - 1 mg, L - proline - 1 mg, Vitamin C - 

100 mg

Glycerol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose

Gricar Chemical SRL İtaliya 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminostyl (daxilə qəbul 
üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul amin turşulararın və C 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil

Antimetil Tablet 2 Ginger rhizome dry extract (Zingiber officinale) - 50 mg Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Silicon dioxide, 
Talc, Titanium dioxide, 

Magnesium salts of fatty 
acids, Glycerol

Tilman s.a. Belçika 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Antimetil(tablet № 30) adlı məhsul  qusma, 
ürəkbulanma və gəyirmə zamanı tövsiyə olunan 

BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın "İstifadəsi" bəndinin 

sonuncu cümləsində"3 yaşlı və.." ifadəsi "6 yaşlı və.."  
ifadəsi ilə əvəz olunsun;mövcud olmayan "əks 

göstəricilər" və "saxlanma şəraiti" bəndləri rəyə uyğun 
olaraq əlavə olunsun.

Artex Kapsul 1 Nigella sativum oleum - 500 mg, Costus root extract - 
125 mg, Curcumin - 40 mg

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Beeswax, 

Polyethylene glycol

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artex 
(kapsul № 60) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran  və bir çox xəstəliklərin müalicəsi və 
profilaktikası zamanı  köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkib" hissədə bitlkilərin 

adlarını elmi(latın) dildə əlavə etmək; "istifadə 
qaydaları" bəndini  yaş həddi ilə bağlı hissəni rəyə 

uyğun olaraq yazmaq zəruridir.
Asfertil Kapsul 1 L-Carnitine - 500 mg, L-Arginine - 500 mg, Acetyl-L-

Carnitine - 250 mg, Vitamin C – 90 mg, N-Acetylcysteine - 
 50 mg, Vitamin E - 30 mg, Iron Gluconate – 7 mg, 

Pantothenic Acid (Vitamin B5) – 6 mg, Zinc – 5 mg,  
Betacarotene (Provitamin A) – 4.8 mg, Vitamin B6 – 2 

mg, Copper – 0.5 mcg, Folic Acid - 200 mcg, Selenium – 
27.5 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg , Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) – 2.5 mcg

Gelatin capsule, Magnesium 
Stearate, Microcrystalline 
Cellulose, Silicon Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asfertil 

(kapsul №60) adlı məhsul reproduktiv funksiyanı 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Aspero Kapsul 1 Artichoke (Cynara L. - Receptacle, scale leaf) - 250 mg, 
Soybean extract (Glycine max - seeds and beans) -150 
mg, Helic Hrusi (Helichrysum - unbroken flower baskets) 

– 20 mg, Activated charcoal - 10 mg

Vegetable capsule, 
Magnesuim Stearate, 

Microcrystalline Cellulose, 
Silicone Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aspero 

(kapsul № 60) adlı məhsul  qaraciyərin funksional 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 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. 

Benefit - BS Tablet 1 Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitine sulphate - 
400 mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc 

gluconate - 67.7 mg ) - 10 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 31.07.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Benefit - BS (tablet №30) 
adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının 

funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.



Bestom Kapsul 1 Fish oil - 1000 mg, Omega - 3 fatty acid (EPA - 180 mg, 
DHA - 120 mg) - 350 mg

Gelatin, Glycerol, Purified 
water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bestom 

(kapsul №60) adlı məhsul omeqa- 3 doymamış yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Betaben Tablet 3 x 10 Beta glucan - 180 mg Sorbitol, Magnesium stearate Farmabest İlaç 

Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti

Türkiyə 26.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Betaben(tablet № 30) adlı məhsul  immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Bifos Şərbət 100 ml Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş

Türkiyə 16.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Normativ sənəddə maye dərman formasına deyil, bərk 
dərman formasına aid fiziki-kimyəvi parametrlər verildiyi 

üçün laboratoriyada uyğunsuz çıxmışdır.

Blossom vaginal şam 2 St John`s Wort oil (Hypericum Perforatum oil)-900mg, 
German Chamomile Extract (Chamomilla Recutita Flower 
extract)-150mg, Tea Tree oil (Melaleuca Alternifolia oil)-

150mg, Hyaluronic acid sodiun salt-5mg

Witepsol H15 (Hydrogenated 
Coco-Glycerides), Propylene 
Glycol, Beeswax (Cera Flava)

Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina

19.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Blossom, vaginal şam 
№10" adlı məhsul uşaqlıq yolunun normal 

mikroflorasının bərpa edilməsi və quruluğu zamanı 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Bonestone Tablet 3 x 10 Calcium (as Calcium carbonate - 1500 mg) - 600 mg, 

Zinc (as Zinc oxide - 12.44 mg) - 10 mg, Vitamin K - 50 
mcg, Vitamin D - 5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize 
starch, Arabic gum, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 31.07.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Bonestone (tablet №30) 
adlı məhsul D, K vitaminlərinin, Kalsium və Sink 
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.

Bynorm Daxilə qəbul üçün 
məhlul

150 ml Gamma aminobutyric acid - 75 mg, Magnesium sulphate - 
 160 mg, Vitamin B3 - 5 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, 

Glycerin, Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Bynorm (məhlul 150 ml) adlı məhsul  MSS - nin 

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

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

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

Calcimax Şərbət 150 ml Calcium Carbonate - 500 mg, Vitamin D - 150 IU, 
Magnesium Hydroxide - 150 mg, Zinc - 6 mg 

Water, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium Benzoate, 
Raspberry flavor, Xanthan 
Gum, Sucralose, Trisodium 

citrate

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

Türkiyə 30.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Calcimax (şərbət 150 ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdımaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Calcium Active / Kalsium 
Aktiv

Fışıldayan tablet 1 Calcium - 500 mg Sodium hydrogen carbonate, 
Sorbitol, Orange flavour, 
Aspartame, Maize starc, 

Sucralose, Acesulfame K, 
Riboflavin-5-phosphate

C.Hedenkamp GmbH & 
Co.KG

Almaniya 02.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Calcium Active (tablet №20) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istehsalçının düzgün qeyd 
edilməsi zəruridir.

Cellucare İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Hyaluronic acid-1.1mg, (Caffeine, Sodium chloride, 
Sodium hyaluronate)-26.7mg, (Manganesse gluconate, 

Zinc gluconate)-24mg

Ayr;ca qeyd edilməmişdir Revitcare laboratoire Fransa 15.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Cellucare, inyeksiya üçün 
məhlul, 10x5.0 ml adlı məhsul bədən dərisində selulitin 
korreksiyası üçün yerli istifadə olunan kosmetoloji tibbi 

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



Centramin Tablet 1 Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Cooper - 1000 
mcg, Iodine - 140 mcg, Iron - 17 mg, Calcium - 100 mg, 
Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural mixed 
carotenoides - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 2 

mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 
6 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin 
D3 - 10 mcg (400 IU), Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 

mcg, Zinc - 15 mg

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

arabic, Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 14.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Centramin (tablet, №30) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Century Kapsul 1 x 20 Calcium carbonate - 500 mg, Cholecalciferol - 200 IU, 
Magnesium - 91.5 mg, Zinc - 3.2 mg

Gelatin, Glycerin, Titanium 
dioxide, Purified water

Nutrix Health Care Pakistan 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Century (kapsul №20) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd 

edilməsi zəruridir

Cerebromax Kapsul 3 x 10 Phosphatidylcholine - 100 mg, Phosphatidylserine - 100 
mg, Ginkgo biloba dry leaves powder - 80 mg, Lecithin - 

27 mg, Coenzim Q10 - 26 mg

Maize starch, Lactose 
monohydrate, Magnesium 

stearate, Anhydrous colloidal 
silicon dioxide, Talc, Gelatin

Nutraceutical&Cosmetic
s SRL

Rumıniya 27.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Cerebromax (kapsul № 30) adlı məhsul  beyin 

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. 

Cinkofer Kapsul 2 x 15 Iron fumarate (eq to Iron  - 40 mg ) - 141.98 mg, Zinc 
sulfate monohydrate (eq to Zinc - 10 mg ) - 27.47 mg, 

Vitamin C - 30 mg, Vitamin B12 - 0.001 mg, Folic acid - 
0.2 mg

Maltodextrin, HPMC A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S 

Türkiyə 15.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Cinkofer (kapsul №30) 
adlı məhsul müxtəlif mənşəli anemiyaların müalicəsi və 
profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında rəyə müvafiq 
olaraq düzəliş edilməsi zəruridir.

Combo Derma Kapsul 3 Cold pressed wheat germ oil - 1000 mg, Cold pressed 
black cumin seed oil - 1000 mg, Cold pressed 

pomegranate seed oil - 1000 mg, Cold pressed nettle 
seed oil - 1000 mg

dl-alpha tocopherol, dl-alpha 
tocopheryl acetate, 1. 
Capsule shell: (Bovine 

Gelatin / Glycerin / distilled 
water), 2. Capsule shell: 

(Bovine Gelatin / Glycerin / 
distilled water / titanium 

dioxide / FD&C Blue No.1 / 
FD&C Red No.40), 3. 
Capsule shell: (Bovine 

Gelatin / Glycerin / 
distilledwater / titanium 

dioxide / FD&C Red No.40), 
4. Capsule shell: (Bovine 

Gelatin / Glycerin / distilled 
water / titanium dioxide / 

FD&C Yellow No.5 / FD&C 
Blue No.1)

Helvacizade Gida İlaç 
Kimya San. Ve Tic. A.Ş

Türkiyə 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Combo 
Derma(kapsul № 60) adlı məhsul  yarımdoymamış yağ 

turşuları mənbəsi 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 "QƏBUL QAYDASI"  və 
mövcud olmayan"ƏKS GÖSTƏRİCİLIƏR"  bəndləri rəyə 

uyğun olaraq yazılsın.



Curcumine Mit Oleuropein Qranulalar 21 q Curcuma extract – 52.6 mg (curcumin – 50 mg), Olive 
leaf extract – 21.1 mg (oleuropein – 4 mg), Black pepper 

extract – 2.1 mg (piperine – 2 mg)

Gelatine, Water, Vegetail oil 
(palm oil), Vegetail oil (palm 

kernel oil)

DR.Dünner AG İsveçrə 28.06.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Curcumine Mit Oleuropein (qranul 21 q) adlı məhsul  
orqanizmin biri sıra metabolik proseslərini 

yaxşılaşdırmaq üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd: məhsulun istifadə yaş həddinin rəydə göstərilən 
"istifadə qaydaları və doza" bölməsində göstərildiyi kimi 

tərtib olunması, İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində olan 
informasiyaların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, 
«bioloji fəallığa malik qida əlavəsi» və “dərman vasitəsi 

deyil” ifadələrinin göstərilm əsi zəruridir.

D3 Salis Damcı 5 ml x 2 flakon Vitamin D3 - 1250 mcg, Vitamin E - 0.2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3 
Salis (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: İstifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən 

sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı 
əvəz etmir”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə 

saxlayın”yazılar əlavə olunsun. 
DanZED Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase enzyme - 15 000 IU (22.5 mg), 

Nattokinase - 700 IU (35 mg)  
Gelatin capsule, Magnesuim 

Stearate, Microcrystalline 
Cellulose, Silicone Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 14.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

DanZED Forte (kapsul № 30) adlı məhsul  serrapeptaza 
və nattokinaza fermentinin çatışmazlığı zamanı yaranan 

xəstəliklərdə 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. 

De Forte Tablet 6 x 10 Vitamin D - 600 IU (15 mcg) Sorbitol, Lactose, Maize 
starch, Arabic gum, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 26.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən De 
Forte (tablet №60) 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.

Demaks Damcı 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 0.2 mg Rosehip fruit extract, Olive oil CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Demaks (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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



Demorin Daxilə qəbul üçün 
məhlul

100 ml Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 07.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“MK Group” MMC – nin 27.06.2019-cu il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “ENSA 
MSN Gıda Takviyeleri ve Araştırma Merkezi” şirkətinin 
istehsalı olan Demorin  (məhlul, 100 ml) adlı məhsulun 

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

laboratoriya analizləri zamanı məhsulun PH – ı 4.33 
(normativ sənədlərə əsasən 5.00+/- 0.50  4.5-5.5) 

olaraq aşkar edilmişdir.


Həmçinin, istehsalçı tərəfdən tərkibində genetik 
modifikasiya olunmuş məhsulların və nanomaterialların, 
hormonların, pestisidlərin və s. olmamasına dair təqdim 
edilmiş zəmanət məktublarının hər ikisi Vitabronx adlı 

məhsula aiddir.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.



Deprestin Plus Kapsul 3 x 10 Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and 

flower extract - 100 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Deprestin Plus (kapsul 
№30) adlı məhsul MSS-nin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun buraxılış 

formasında yol verilmiş texniki səhvin (kapsul əvəzinə 
tablet qeyd edilib) aradan qaldırılması zəruridir.

Depsolin Şərbət 150 ml Omega 3 - 1000 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg), 
Vtamin A - 1.5 mcg, Vtamin E - 15 mg, Vtamin D - 200 

IU, Zinc - 15 mg

Deionized Water, Sugar, 
Glycerol, Orange Flavour, 

Citric Acid, Polysorbate 80, 
Xanthan Gum, Sodium 

Benzoate, BHT, Sodium 
Saccharin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Depsolin (şərbət 150 ml) 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.

Deskal Şərbət 150 ml Calcium carbonate (Elemental calcium) - 300 mg (120 
mg), Vitamin D3 - 5 mcg (200 IU), Magnesium hydroxide - 

 50 mg, Zinc - 3 mg

Deionized water, Glycerol, 
Trisodium citrate Dhyrate, 
Fructose, Banana aroma, 
Polysorbate-80, Sodium 

benzoate

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Deskal(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul kalsium və fosfor 
minerallarının  mübadiləsinin tənzimləməsi üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏolub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: Qablaşmanın üzərində Azərbaycan və İngilis 
dilində yazılarda "istifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə 

uyğun olaraq yazılsın.
Destra Şərbət 150 ml CosmoActive Kozmetik 

San. Ve Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 16.08.2019 Xitam 

verilən 
müraciətlə

r
DropMill Göz üçün damcı 10 ml Rose Hip Distilled Water-10.0g, Aloe Vera Distilled 

Water-10.0g, Black Bilberry Distilled Water-10.0g, 
Chamomile Distilled Water-10.0g, 

Hydroxypropylmethylcellulose-0.20g, Sodium 
Hyaluronate-0.20g, Boric Acid-0.60g, Sodium 

Tetraborate Decahydrate-0.05g, Sodium Chloride-0.58g, 
Water for injections-enough to 100 ml 

Ayrıca qeyd edilməyib C.O.C. Farmaceutici 
s.r.l

İtaliya 14.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş DropMill, göz üçün 
damcı, 10 ml plastik flakonda, adlı məhsul göz quruluğu 

sindromunun müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



Enzimalin Kapsul 3 x 10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Sorbitol, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 02.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Enzimalin (kapsul № 30) adlı məhsul  həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Eritrofolin Kapsul 3 x 10 Ferrous gluconate - 143 mg, Acidum folicum - 400 mcg, 
Cyanocobalamine - 2 mcg, Acidum ascorbinicum - 30 
mg, Copper gluconate - 3.45 mg, Lactoferrin - 25 mg

Lactose Kharkiv Pharmaceutical 
Factory, LTD

Ukrayna 27.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Eritrofolin (kapsul, № 30) adlı  məhsul  vitamin və 

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

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

deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda və stiker üzərində "istifadə qaydası" bəndinin 
rəyə uyğun olaraq qeyd edilməsi  zəruridir.

Esoblast Şərbət 150 ml Calcium citrate – 400 mg, Vitamin D3 – 600 IU, Phytin – 
100 mg, Phosphor – 100 mg, Zinc – 15 mg, Magnesium 

– 100 mg

Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum,  Citric 

acid, Trisodium citrate, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Esoblast (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin D və 
kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd: qablaşma üzərində təsireidici maddələrin 

yazılışında texniki səhvə yol verilmişdir. “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 

uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-
nin tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq 

adlarının göstərilm əsi zəruridir

Esokart məhlul 10 ml x 10 L-carnitine – 500 mg, Vitamin C – 200 mg, Vitamin B6 – 
6 mg, Folic acid – 600 mcg, Vitamin B12 – 9 mcg 

Deionized water, Apple 
aroma, Sorbitol, Potassium 

sorbate

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 07.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esokart 
(məhlul 10 ml №10)  adlı məhsul orqanizmin metabolik 
proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

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

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 
komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 

zəruridir.

Estifer kids Daxilə qəbul üçün 
məhlul

100 ml Iron fumarate - 30 mg, Folic acid - 400 mcg, Ascorbic 
acid - 80 mg, Vitamin B12 - 3 mcg

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 18.06.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estifer 

kids (daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı  məhsul 
dəmir inqredientinin əlavə mənbəyi 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.



EVA Belle Tablet 9 Soy isoflavones - 90 mg, Calcium (as calcium carbonate) 
- 400 mg, Vitamin D3 100 GFP - 10.00 mcg, Vitamin B6 ( 
as pyridoxine hydrochloride) - 1,4 mg, Folic acid (vitamin 

B9) - 200 mcg, Vitamin B12 (as Methylcobalamin 1% 
DCP) - 2,5 mcg

Sodium Starch Glycolate, 
Talc, Crospovidone, 

Magnesium Stearate, 
Methylcellulose, Titanium 

Dioxide, PEG 6000 powder

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 

Yunanıstan 20.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən EVA 
Belle(tablet,  № 90) adlı  məhsulqadınlara menopauza 
dövründə 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 "İstifadəsinə göstərişlər" 
bəndi rəydə göstərilən kimi, istehsalçının  rəsmi 

saytından əldə olunmuş məlumata uyğun olaraq uyğun 
olaraq  təqdim  olunsun.



Ferromed Kapsul 1 Vitamin C (ascorbic acid) - 60 mg, Folic acid - 400 mcg, 
B12 vitamini (cyanocobalamin) - 8 mcg, Ferrous bis-

glycinate - 28 mg

Microcrystalline cellulose, 
Capsule shell: Gelatine 

(bovine), Croscarmellose, 
Vegetable magnesium 

stearate, Silica

Nature’s Bounty, INC ABŞ 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ferromed (Kapsul №30) adlı məhsul dəmir, fol turşusu 
və vitamin B12- in əlavə mənbəyi 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.
Fertilo Forte toz 1 L-carnitine  - 440 mg, L -arginine - 500 mg, Vitamin E - 

15 mg, Coenzyme Q10 - 15 mg, Zinc - 2.25 mg, Folic 
acid - 0.4 mg, Selenium - 0.03 mg 

Orange flavour, Citric acid, 
Tricalcium phosphate, 

Magnesium s alts from fatty 
acids, Sucralose, Sodium 

saccharin, Sodium 
cyclamate, Riboflavin      

C.Hedenkamp GmbH & 
Co.KG

Almaniya 02.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortilo 

Forte (toz, saşedə №30) adlı məhsul kişilərdə cinsi 
fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istehsalçının düzgün qeyd 

edilməsi zəruridir.

Fimaks Şərbət 120 ml Carica Papaya leaf dry extract – 600 mg, Foeniculum 
vulgare seed dry extract - 85 mg, Mixed enzymes 

(protease, amilase, lipase, lacrose, cellulose) – 60 mg, 
Bromelain – 25 mg, Papain – 25 mg

Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum, Citric 

acid, Trisodium citrate, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fimaks 

(şərbət 120 ml) adlı məhsul  həzm prosesinin 
yaxşılaşdırılması 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. 

Flomax Kapsul 3 x 10 Serenoa repens (Saw palmetto fruit dry extract) – 80 mg, 
Lycopene – 500 mcg, Urtica dioica root dry extract – 31 

mg, Pumpkin seed oil  – 300 mg, Zinc – 10.3 mg, 
Selenium – 75 mcg

Sunflower oil, Natural 
Gelatin, Aerosil 200, 

Titanium Dioxide 

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

Türkiyə 02.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flomax 

(kapsul № 30) adlı məhsul  prostat vəzinin iltihabi 
prosesləri 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. 
Foden məhlul 30 ml Vitamin D3 - 6000 IU (1 ml=30 drop, 1 drop-200 IU) Deionized water, Rasperry 

flavour, Xanthan gum, Citric 
acid, Trisodium citrate, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 23.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foden 

(məhlul 30 ml) adlı məhsul vitamin D3-ün əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Fordel Tablet 3 x 10 Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), 
Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg (12.44 mg), Vitamin K (as 

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

Sorbitol, Lactose, Maize 
starch, Arabic gum, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 14.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Fordel (tablet, №30) adlı 
məhsul D və K vitaminlərinin, Sink və kalsium 

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.



FX Plus Kapsul 1 Passiflora incarnata L.herb dry extract - 300 mg, 
Valeriana officinalis L.rhizome, root dry extract - 175 mg

Magnesium stearate, 
Gelatin, Microcrystalline 

cellulose

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 01.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş FX Plus  (kapsul №30) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Gastro Fast Tablet 3 x 10 Zingiber officinalis radix dry extract - 100 mg, Foeniculum 
vulgare seed dry extract - 75 mg, Mentha piperita folium 
dry extract - 50 mg, Gentiana lutea roots extract - 50 mg, 
Cynara scolymus leaves dry extract - 50 mg, Capsicum 

frutescens fruit dry extract - 15 mg

Microcrystalline cellulose, 
Gum arabic, Magnesium 

stearate

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

Türkiyə 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Gastro fast (tablet №30) 
adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 

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

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 

deyi.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda bitkilərin elmi latın dilində adlarının, qablaşma 
üzərində isə köməkçi maddələrin və istifadə qaydasının 

qeyd edilməsi zəruridir.

Gastrotuss Şərbət 20 ml Magnesium alginate 24.15 mg, Simethicone (sol.30%) 
4.50 mg, Sodium Bicarbonate-7.0mg, Xanthan Gum-

30.mg, Flavourings-2.40mg, Sodium Methyl p-
Hydroxybenzoate-1.4mg, Sodium Hydroxide-1.1mg, D-
Panthenol-0.9mg, Zinc Oxide-0.70%, Sodium Propyl p-

Hydroxybenzoate-0.70mg, Erythrosine (E 127)-0.046mg, 
Fluid Extracts of Althaea officinalis-23.0mg, Fluid 

Extracts of Papaver rhoeas-23.0mg, Honey-34.50mg, 
Fructose-300.0mg, Demineralised water

Ayrıca qeyd edilməyib DMG İtalia srl İtaliya 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Gastrotuss 20 ml şərbət, 
№25" adlı məhsul Qastroezofaqeal və ya 

farinqolaringeal reflüksün müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Glukorax / Glukoraks toz 4 q Calcium carbonate (eq to Calcium - 500 mg) - 1250 mg, 
Vitamin D3 - 12.5 mcg ( 500 IU )

Citric acid, Sorbitol, Sodium 
bicarbonate, Sodium 

carbonate, Lemon flavor, 
Polyethylene glycol (PEG 

6000), Sucralose, Riboflavin

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 01.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Glukorax/Glukoraks (saşe,toz 4 q № 30) 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.

Gold Whey Milk Chocolate 
Flavour

toz 500 q Whey protein concentrate - 94 % (Amino acid profile per 
100 g protein: L-alanine – 4.7 g, L-arginine – 2.5 g, 

Aspartic acid – 10.7 g, L-cystine  - 1.9 mg, L-glutamic 
acid – 16.8 mg, L-glycin – 1.9 mg, L-histidine – 2.1 mg, L-
isoleucine – 6.6 mg, L- leucin – 10.7 mg, L-lysine - 8.9 g, 
L-methionine - 1.9 g, L-phenylalanine - 3.3 g, L-proline - 
6.7 g, L-serine - 4.6 g, L-threonine - 6.5 g, L-tryptophane 

- 1.8 g, L-tyrosine - 2.7 g, L-valine - 5.7 g)

Low fat cocoa powder (5%), 
flavoring, sweeteners: 
acesulfame K, sodium 
cyclamate, saccharin 

sodium; Emulsifiers: soy 
lecithin, mono- and 

diglycerides of fatty acids; 
Colour: E150c.

Anona GmbH Almaniya 05.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 
Whey Milk Chocolate Flavour (toz 500 q) adlı məhsul 

idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təliumatda istehsalçının adının 
düzgün qeyd olunması zəruridir. 

Haircare İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Hyaluronic acid-2mg, Zinc Gluconate-1.1mg, (Arginine, 
Glutamine, Omithine, Glycine, Cysteine)-29.9mg, 
(Nicotinamide, Calcium Pantothenate, Folic acid, 

Pyridoxine, Biotin, Cyanocobalamin)-26mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir Revitcare laboratoire Fransa 15.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Haircare (inyeksiya üçün 
məhlul 10x5 ml) adlı məhsul kosmetologiyada saç 

tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
Helpas Bal & Limon Sorma Pastil 2 x 12 Marshmallow root extract - 30 mg, Vitamin C - 6 mg, 

Thyme herba extract - 7 mg, Sage leaves extract - 13 
mg, Echinacea purpurea extract - 0.8 mg, Eucalyptus oil - 

 1.6 mg

Sugar (Sucrose), Glucose 
syrup, Lemon Oil, Citric Acid 
( acidity regulator), Honey, 
Flavoring Lemon Tickening 

Agents (gum arabic), 
Coloring agent Riboflavin, 

Cream of tartar

Nazhan İnşaat Gıda ve 
Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti.

Türkiyə 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Helpas 

Bal & Limon (sorma pastil № 24) adlı məhsul  yuxarı 
tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

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

təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 
olaraq tərtib olunması zəruridir.



Helpas Nanə & Mentol Sorma Pastil 2 x 12 Marshmallow root extract - 34 mg, Peppermint Oil – 2.6 
mg, Thyme herba extract - 7.2 mg, Sage leaves extract - 
16.4 mg, Echinacea purpurea extract - 1 mg, Eucalyptus 

oil - 1.6 mg

Sugar (Sucrose), Glucose 
syrup, Menthol, Tickening 

Agents (gum arabic), 
Coloring agent copper 

chlorophyll, Cream of tartar

Nazhan İnşaat Gıda ve 
Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti.

Türkiyə 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Helpas 
Nanə & Mentol (sorma pastil № 24) adlı məhsul  yuxarı 

tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

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

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

Helpas Portağal & Vitamin C Sorma Pastil 2 x 12 Marshmallow root extract - 30 mg, Vitamin C – 21 mg, 
Thyme herba extract - 7.1 mg, Sage leaves extract - 13.3 
mg, Echinacea purpurea extract - 1 mg, Eucalyptus oil - 

1.6 mg 

Sugar (Sucrose), Glucose 
syrup, Orange Oil ( %0,10), 

Citric Acid (acidity regulator), 
Flavoring Orange, Tickening 

Agents (gum arabic ), 
Coloring (Beta carotene 
E160a), Cream of tartar

Nazhan İnşaat Gıda ve 
Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti.

Türkiyə 14.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Helpas 
Portağal & Vitamin C (sorma pastil № 24) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

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

təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 
olaraq tərtib olunması zəruridir.

Hepo-Trac Şərbət 100 ml Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 100 mg, 
Stanley plum extract (Prunus domestica) - 200 mg, 
Rhubarb Root Extract  (Rheum palmatum) - 20 mg, 

Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) - 80 mg

Deionized water, Raspberry 
aroma, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Xanthan gum

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepo-

Trac (şərbət 100 ml) adlı məhsul  həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 
komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 

zəruridir.

Hermosa Hard Type inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-24mg, Sodium Chloride-8.71mg, 
Potassium dihydrogen phosphate-0.26mg, Disodium 

hydrogen phosphate dihydrate-1.5mg, Water-965.53mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 19.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Hermosa Hard Type, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.
Hermosa Mild Type inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-24mg, Sodium Chloride-8.71mg, 

Potassium dihydrogen phosphate-0.26mg, Disodium 
hydrogen phosphate dihydrate-1.5mg, Water-965.53mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 19.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Hermosa Mild Type, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.
Hermosa Soft Type inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-24mg, Sodium Chloride-8.71mg, 

Potassium dihydrogen phosphate-0.26mg, Disodium 
hydrogen phosphate dihydrate-1.5mg, Water-965.53mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir SCL Co., Ltd. Cənubi Koreya 19.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Hermosa Soft Type, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.



HP Cell Regation Serum III İnyeksiya üçün məhlul 3 ml Tranexamic acid-0.5%, Hyaluronic acid-0.5%, PDRN 
(Polydeoxyribonucleotide)-0.7%, Glutathione-5.0%, 

Water-93.3%

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "HP Cell Regation Serum 
III, inyeksiya üçün məhlul, 5x3.0 ml" adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

HP Cell Regation Tox & 
Eye, Fore

İnyeksiya üçün məhlul 3 ml Hyaluronic acid-0.2%, Acetylhexapeptide-8-0.5%, 
Pentapeptide-18-0.5%, PDRN (Polydeoxyribonucleotide)-

0.5%, Water-98.3%

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "HP Cell Regation Tox & 
Eye, Fore, inyeksiya üçün məhlul, 5x3.0 ml" adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 

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

HP Cell Regation Tox & 
Eye, Fore Filler

İnyeksiya üçün məhlul 2 ml Hualuronic acid-0.5%, Acetylhexapeptide-8-0.5%, 
Pentapeptide-18-0.5%, PDRN (Polydeoxyribonucleotide)-

1.0%, Water-97.5%

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cell Regation Tox & 
Eye, Fore Filler, inyeksiya üçün məhlul, 1x2.0 ml" 

əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 

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

İmmunogloba Kapsul 1 Bovine Colostrum - 500 mg, Providing: Ig G 
(Immunoglobulin) - 150 mg, Lactoferrin - 3.585 mg, IGF-

1 - 0.43 ppm

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin, Silicone dioxide, 

Magesium stearate

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

Türkiyə 27.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
İmmunogloba (kapsul  N 30) adlı məhsul  immun 

sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdıran 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.

İmutens PR Tablet 3 Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 01.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Pasha K” firmasının 19.06.2019-cu il tarixli 162 saylı 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa 

İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan Imutens 
PR (tablet, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhsulun orta çəkisi 667.2 mq (807.5 – 892.5 mq) 

olaraq aşkar edilmişdir.Həmçinin, Azərbaycan dilində 
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 

məlumata əsasən məhsul hamilələ qadınların virus 
xəstəliklərində məsləhət görüldüyü halda, 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 BFMQƏ hamilə 

qadınların istifadəsi üçün tövsiyə edildikdə, müvafiq 
tədqiqatların protokolları təqdim  edilm əyib.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

İnobelle Plus D inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-2.0%, Sodium chloride-0.9%, Lidocaine 
hydrochloride hydrate-0.3%, Purified water-96.8%

Ayrıca qeyd edilməyib GCS Co., LTD. Cənubi Koreya 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş İnobelle Plus D, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

İnobelle Plus F inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-2.0%, Sodium chloride-0.9%, Lidocaine 
hydrochloride hydrate-0.3%, Purified water-96.8%

Ayrıca qeyd edilməyib GCS Co., LTD. Cənubi Koreya 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş İnobelle Plus F, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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



İnobelle Plus S inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-2.0%, Sodium chloride-0.9%, Lidocaine 
hydrochloride hydrate-0.3%, Purified water-96.8%

Ayrıca qeyd edilməyib GCS Co., LTD. Cənubi Koreya 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş İnobelle Plus S, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

İso Plus Powder toz 700 q Vitamin  A - 160 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E (mg 
α-TE) – 2.4 mg, Vitamin C - 16 mg, Vitamin B1-  0.2 mg, 
Vitamin B2 – 0.3 mg, Niacin (mg NE) – 3.2 mg, Vitamin 

B6 – 0.3 mg, Folic acid – 40 mcg, Vitamin B12 – 0.5 
mcg, Biotin - 10 mcg, Pantothenic acid – 1.2 mg, 

Potassium – 85.7 mg, Calcium - 25 mg, Magnesium – 
12.6 mg, Sodium - 0.12 g, L-glutamine – 192.5 mg, L-

carnitine - 50 mg

Sugar, Maltodextrins, 
Glucose, Fructose, 

Sucralose, Acesulfame K, 
Citric Acid, Malic Acid, Gum 

Arabic, Xanthan Gum, 
Sodium Carboxy Methyl 
Cellulose, Carotenes, 

Carmines, Riboflavins, E 
133, E 150c, E 150d, Patent 
Blue V, Indigo, Chlorophylls 

and Chlorophyllins , 
Curcumin, Anthocyanins, 
Paprika Extract, Betanin, 

Vegetable Carbon

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o

Polşa 29.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İso Plus 

Powder (toz 700) 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.

Jenoderm Deep inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride -6.9mg, 
Sterile water for injection- 1ml

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratories Hyamed 
SA

İsveçrə 01.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Jenoderm Deep, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.
Jenoderm HV inyeksiya üçün gel 2 ml x 2 Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride -6.9mg, 

Sterile water for injection- 1ml
Ayrıca qeyd edilməyib Zhejiang Jingjia 

Medical Technology 
Co. Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

01.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Jenoderm HV, inyeksiya 
üçün gel, 2x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Jenoderm Lips inyeksiya üçün gel 1 ml x 2 Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride -6.9mg, 
Sterile water for injection- 1ml

Ayrıca qeyd edilməyib Laboratories Hyamed 
SA

İsveçrə 01.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Jenoderm Lips, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Kalnion Daxilə qəbul üçün 
məhlul

100 ml S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L

Rumıniya 26.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Kamistad Beybi qel 10 q Carbopol 980-1.5g, Trometamol-1.986g, Polidocanol 
(acc. To DAC)-1.0g, Karion FP-10.0g, Glycerin 85%-
3.0g, Propylene glycol-15.0g, Cooling aroma-0.1g, 
Honey aroma- 0.5g, Sodium EDTA disodium-0.1g, 

Acesulfame potassium- 0.3g, Deionized water-59.014g, 
Monipolsprit (non-methylated spirit 98)-2.5g, Chamomile 

fluid extract-5.0g

Ayrıca qeyd edilməyib STADA Arzneimittel AQ Almaniya 20.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Kamistad Baby, yerli 
istifadə üçün gel 10q" adlı məhsul uşaqlarda ağız 
boşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Keptalit Kapsul 3 Stone Breaker extract (Phyllantus niruri leaf and stem) - 
90 mg

Maltodexrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Domus Naturae Litva 20.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

KEPTALİT(kapsul № 45) adlı məhsul qaraciyər və 
böyrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın "Xüsusiyyətləri" bəndinin  1 

cümləsinin ("hepatotrop, ödqovucu, sidikiqovucu, 
detoksikant, daş əridici, antioksidant, iltihab əleyhinə, 

virus əlehinə, antiproliferativ, spazmolitik.) ləğv 
olunması zəruridir, belə ki, BFMQƏ farmakoloji təsirə 

malik ola bilməz.



Ketol Plus Tablet 1 Magnesium carbonate – 500 mg (eq. to 125 Mg),  
Succinic Acid – 200 mg, Resveratrol – 100 mg, 

Coenzyme Q10 – 100 mg, Glutamic acid – 100 mg, 
Potassium chloride (eq. to 50 mg K) - 95 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Croscarmellose 
sodium

Pharmex Rom İndustry 
S.R.L

Rumıniya 23.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ketol 
Plus (tablet  № 30) adlı məhsul  orqanizmin metabolik 

funksiyaslarını 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. 
Klepus Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea 

officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb 
extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerol, Sucralose, 

Citric acid, Purified water 

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 31.07.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Klepus (şərbət 120 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Kofinol sorma tablet 3 X 12 Yellow tablet: Propolis -15 mg, green tablet: Mint oil - 7 
mg, orange tablet: Vitamin C - 60 mg

Yellow tablet: Sorbitol, 
Mentol flavour, Magnesium 

stearate, Lemon flavour, 
Honey flavour, Tartrazine, 

Sucralose, 
Green tablet: Sorbitol, 

Mentol flavour, Magnesium 
stearate, Mint flavour, 

Colorant Green S, 
Sucralose,

Orange tablet: Sorbitol, 
Mentol flavour, Magnesium 
stearate, Orange flavour, 

Sunset Yellow FCF, 
Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 01.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofinol  

 (tablet № 36) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları 
xəstəliklərində 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: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın «Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 
komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 

zəruridir.

Kolibioos Kapsul 3 x 10 Bifidobacterium bifidum - 0.25 x 10⁹CFU, Bifidobacterium 
longum - 0.25 x 10⁹ CFU, Lactobacillus acidophilus - 0.5 

x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 0.5 x 10⁹ CFU, 
Lactobacillus plantarum - 0.25 x 10⁹ CFU, Streptococcus 
thermophilus - 0.25 x 10⁹ CFU, Saccharocyces boulardii - 

 0.25 x 10⁹ CFU, İnulin - 200 mg, Papain - 25 mg 

Gelatin Kharkiv Pharmaceutical 
Factory, LTD

Ukrayna 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Kolibioos (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. 
Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Konasen Tablet 3 x 10 Calcium (Calcium carbonate - 1500 mg) - 600 mg, Zinc 
(as Zinc oxide - 12.44 mg) - 10 mg, Vitamin K (as 

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

Sorbitol, Lactose, Maize 
starch, Arabic gum, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 02.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Konasen (tablet №30) 
adlı məhsul D, K vitaminlərinin, Kalsium və Sink 
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.



Kondrozam Tablet 3 KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 31.07.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Healthy Life” MMC – nin 04.07.2019-cu il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç 

İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler 
Sağ.Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan 

Kondrozam  (tablet, №30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 1.4871 q (1.512-
1.848 q) olaraq aşkar edilmişdir.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.



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

extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerol, Sucralose, 

Citric acid, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 02.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Lanobron (şərbət 120 ml) 
adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

L-Antac Şərbət 120 ml KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 07.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Healthy Life” MMC – nin 03.07.2019-cu il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç 

İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler 
Sağ.Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan 

L-Antac  (şərbət, 120 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı məhsulun tərkibində olan L-karnitin 
inqredientinin miqdarı 18.157 % (normativ sənədlərə 

əsasən 90-120% ) olaraq aşkar edilm işdir.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

L-Carnetine Concentrate Daxilə qəbul üçün 
məhlul

500 ml L-carnitine - 12000 mg Water, Fructose, Acidifier 
(Lactic acid), Flavouring, 
Preservative (Potassium 

sorbate), Sweetener 
(Sucralose)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 20.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-

Carnetine Concentrate (daxilə qəbul üçün məhlul, 500 
ml) adlı məhsul metabolizmi yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

Levimer Kapsul 3 x 10 Artichoke (Cynara scolymus) - 250 mg, Silimarine - 100 
mg, L-methionine - 100 mg

S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L

Rumıniya 06.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

L-Glutamine toz 300 q L-glutamine - 100 g yoxdur VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-

Glutamine (toz 300 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və dozanın rəyə uyğun olaraq 

yazılması zəruridir.



Logusgyn / Loqusgin Vaginal məhlul 140 ml Tyndallized Ferments-0.008%, Chlorhexidine 
Digluconate-1.0%, Lactic Acid-0.250%, a-Bisabolol-

0.1%, Dimethicone-0.1%, Sodium Cocoamphoacetate-
2.0%, Propylene Glycol-10.0%, Parabens in 

Phenoxyethanol-0.5%, Fragrance-0.025%, Osmotic 
Water-86.017%

Ayrıca qeyd edilməyib Logus Pharma S.r.l San-Marino 07.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Logusgyn / Loqusgin 
(Vaginal məhlul, 140 ml) adlı məhsul intim gigiyena 

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

Lovemax Tablet 1 Chlorophytum borivillianum (Musli) root powder - 125 mg, 
Triagonella foenum graecum (Fenugreek) seed powder- 
100 mg, Abutilon indica (Atibala) whole plant powder - 

100 mg, Asparagus adscendes - (Safed Musli) root 
powder - 100 mg, Asphaltum (Shilajeet) powder - 75 mg, 

Piper longum fruit extract - max.0.83 %, Piper nigrum 
fruit extract - max.0.83 %, Zingiber officinale rhizome 
extract - max.0.83 %, Trifla fruits extract - max.2.5 %, 

Gum Acacia I.P., Talcum 
powder I.P., Magnesium 

stearate I.P.

BACFO 
Pharmaceuticals  LTD

Hindistan 21.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Magnebest+B6 Tablet 3 Magnesium lactate - 450 mg (eq to Magnesium - 54 mg 
), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Sorbitol, Talc.

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Magnebest+B6 (tablet, 
№30) adlı məhsul maqnezium və vitamin B6-nın 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.

Maxifix Men / Maksifiks 
Kişilər Üçün

Kapsul 1 Cold pressed wheat germ oil - 250 mg, Cold pressed 
pumpkin seed oil - 200 mg, Cold pressed nettle seed oil - 

300 mg, Fish oil - 450 mg

dl-alpha tocopherol, dl-alpha 
tocopheryl acetate, Capsule 

shell: (Bovine Gelatin / 
Glycerin / distilled water / 

titanium dioxide / FD&C Blue 
No.1 / Brilliant black )

Helvacizade Gida İlaç 
Kimya San. Ve Tic. A.Ş

Türkiyə 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxifix 
Men / Maksifiks Kişilər Üçün(kapsul № 20) adlı məhsul 
işilərdə reproduktiv orqanların fəaliyyətini tənzimləyən 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində 

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

vasitəsi deyil.
QEYD: İstifadə üzrə təlimatda "QƏBUL QAYDASI"  və 

mövcud olmayan"ƏKS GÖSTƏRİCİLIƏR"  bəndləri rəyə 
uyğun olaraq yazılsın.

Maxilen Bio Kapsul 6 x 10 Selenium - 110 mcg (as Sodium selenate) Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 23.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

         “Healty Life MMC” şirkətinin 22.07.2019-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “KOÇ 

İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 
San. Tic. Ltd. Şt” şirkətinin istehsalı olan 271 seriyalı 

Maxilen Bio (kapsul №60) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulun orta çəkisi  tərəfindən təqdim olunmuş 
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
0,5566q (0,490q ±10%); tərkibi: 0,4574q  (0,400q 

±10%)  (NSə əsasən uyğun deyildir)
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Melaz Kapsul 3 x 10 Valeriana officinalis root extract - 20 mg, Melissa 
officinalis leaves extract - 10 mg, Mentha piperita leaves 

extract - 10 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide, Gelatin, Titanium 
dioxide, Iron oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 06.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Melaz (kapsul №30) adlı 
məhsul yuxu prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



Melosleep məhlul 50 ml Melatonin – 1 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum, Citric 

acid, Trisodium citrate, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Melosleep (məhlul 50 ml) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruri hesab olunur

Melotrop Kapsul 2 L-tryptophan – 150 mg, Magnesium oxide – 34.35 mg, 
Nicotinamide (vİtamin B3) – 12.5 mg, Melatonine – 0.5 

mg

Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Gelatin, Silicon 

dioxide 

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 29.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Melotrop (kapsul № 30) adlı məhsul yuxuya getmə 
prosesini və yuxunu 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. 
Menofix / Menofiks Kapsul 1 Cold pressed flax seed oil - 300 mg, Cold pressed 

pomegranate seed oil - 200 mg, Cold pressed coriander 
seed oil - 150 mg, Fish oil - 450 mg,

dl-alpha tocopherol, dl-alpha 
tocopheryl acetate, Capsule 

shell: (Bovine Gelatin / 
Glycerin / distilled water / 

titanium dioxide / FD&C Red 
No.40 )

Helvacizade Gida İlaç 
Kimya San. Ve Tic. A.Ş

Türkiyə 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Menofix / Menofiks(kapsul № 20) adlı məhsul 

qadınlarda menopauza dövründə simptomların aradan 
qaldırılmasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

QEYD: İstifadə üzrə təlimatda "QƏBUL QAYDASI"  və 
mövcud olmayan"ƏKS GÖSTƏRİCİLIƏR"  bəndləri rəyə 

uyğun olaraq yazılsın.

Merito Kapsul 3 KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 30.07.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Healthy Life” MMC – nin 27.06.2019-cu il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç 

İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler 
Sağ.Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan 

Merito  (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 
Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı məhsulun xarici görünüşü ağımtıl 

rəngli , iki hissəli kapsul, tərkibi: açıq sarı rəngli , 
bərkimiş kütlə (NS-ə əsasən toz olmalıdır) olaraq aşkar 

edilmişdir.Orta çəkisi 0.5168 q (0.5085-0.6215 q), 
tərkibi 0.4212 q (0.423-0.517 q) olaraq aşkar edilm işdir.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Miofibrin Kapsul 2 Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş

Türkiyə 02.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r



Mirosit Şərbət 150 ml N-acetyl cysteine – 25 mg, Drosera (Sundew) herb dry 
extract – 25 mg, Salvia officinalis leaf dry extract – 25 

mg, Glycyrrhiza glabra root dry extract – 20 mg, Thymus 
vulgaris herb dry extract – 25 mg, Ribes nigrum fruit dry 

extract – 10 mg

Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum, Citric 

acid, Trisodium citrate, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mirosit 

(şərbət 150 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: qablaşma üzərində təsireidici maddələrin 

yazılışında texniki səhvə yol verilmişdir. “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 

uyğun olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-
nin tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq 

adlarının göstərilməsi, istifadə qaydasının rəyə uyğun 
olaraq tərtib olunması zəruridi

Multiway Clean Antiseptik Sprey 100 ml Sodium Chloride-0.046%, Sodium Hipochloride-0.0035% Yoxdur Besna Kimya medikal 
temizlik Hizm. Turz. Inş. 

San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 28.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Multiway Clean, 
Antiseptik sprey 100 ml" adlı məhsul şəxsi gigiyena 
üçün dezinfeksiyaedici maddə kimi tövsiyyə olunan 
kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Nefukon Daxilə qəbul üçün 

məhlul
600 ml Farmabest İlaç 

Kozmetik Medikal Ltd. 
Şti

Türkiyə 26.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Neo Fitoroid Endorektal istifadə 
üçün məlhəm 
applikator ilə

40 ml VEGETABLE OIL, HYDROGENATE VEGETABLE OILS 
AND CANDELILLA WAX, RICINI OLEUM  

HYDROGENATUM, CETEARYL ALCOHOL, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SUCROSE 

DISTEARATE, SUCROSE STEARATE, GLYCERYL 
STEARATE, DEIONIZED WATER, XANTHAN GUM 
POWDER, CITRIC ACID ANHYDROUS, ORGANIC 

ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE DRIED EXTRACT 
(200:1), CYPRESS ESSENTIAL OIL, NATURAL 

BENZYL ALCOHOL, GLYCEROL – VEGETABLE 
ORIGIN, ORGANIC SHEA BUTTER, SODIUM 

DEHYDROACETATE, POTASSIUM SORBATE, 
TOCOPHEROLS IN VEGETABLE OIL, HYPERICUM 

OIL, ORGANIC BUTCHER’S BROOM ROOT FREEZE-
DRIED EXTRACT, HELICHRYSUM OILY EXTRACT, 

HYDROPHILIC FRACTION OF HELICHRYSUM TOPS 
FREEZE-DRIED EXTRACT, PEPPERMINT ESSENTIAL 

OIL, TEA TREE ESSENTIAL OIL, SODIUM SILICATE

Ayrıca qeyd edilməyib Aboca S.p.A İtaliya 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Neo Fitoroid, endorektal 
istifadə üçün məlhəm applikator ilə, 40ml tubda" adlı 
məhsul hemorroyun simptomlarının müalicəsi üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Neocomplex Plus Şərbət 120 ml Vitamin A – 2200 IU, Vitamin E – 12.5 IU, Vitamin D – 
400 IU, Vitamin B1 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, 

Vitamin B12 – 9 mcg, Vitamin C – 30 mg, Ferrum – 10 
mg, İodine – 100 mcg

Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum,  Citric 

acid, Trisodium citrate, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
EDTA

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 22.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Neocomplex Plus (şərbət 120 ml) adlı məhsul vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Neoctizin Tablet 1 Petroselinum crispum seed - 86.2 mg, Phaseolus 

vulgaris shell - 78 mg, Betula sp. leaf - 86.2 mg, Myrtus 
communis fruit - 26 mg, Potassium citrate - 30 mg, 

Sodium citrate - 30 mg

Maltodextrin, Calcium 
carbonate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 25.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Neoctizin(tablet № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat 

orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.



Nevroson Tablet 3 x 10 GABA (Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 
75 mg, Vitamin B6  – 500 mcg, Vitamin B9 (folic acid) – 

50 mcg, Glutamine – 50 mg, Magnesium – 14.4 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 23.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nevroson  (kapsul № 30) 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. 

Neyroselin Forte Şərbət 120 ml Gamma-aminobytiric acid - 150 mg, Vitamin B6 - 1 mg, 
Vitamin B3 - 1.5 mg, Magnesium hydroxide - 23.98 mg 

(as 10 mg of magnesium), Inositol - 20 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Banana flavour, 

Glucose-fructose, Citric acid, 
Black carrot extract, Purified 

water

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 27.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Neyroselin Forte(şərbət, 120 ml) adlı məhsul sinir 

sisteminin fəaliyyətini və yaddaşın yaxşılaşdınlması 
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.


Neyrosetin Kapsul 3 x 10 GABA - 150 mg, Ginkgo biloba - 60 mg, L-glycine - 50 
mg, Magnesium - 50 mg, 5HTP (5-Hydroxytryptophan) - 

25 mg

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Capsule - gelatin, 
titanium oxide, iron oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 29.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Neyrosetin (kapsul  № 30) adlı məhsul MSS-nin 

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

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

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

deyil.
Nicovit C suspenziya 100 ml Ascorbic acid - 50 mg, Zinc gluconate (eq to Zinc - 10 

mg) - 69.7 mg
Water, Sugar, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Orange aroma, Xanthan gum

Kharkiv Pharmaceutical 
Factory, LTD

Ukrayna 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Nicovit C (suspenziya 
100 ml) adlı məhsul C vitamininin və Sink mineralının 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda yaş həddinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi və Sink qlukonat birləşməsinin miqdarının 
düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Nitro-Tech 100 % Whey 
Gold (double rich chocolate)

toz 2,51 kq Premium Protein Blend (Whey Peptides – 47.7 g, Whey 
Protein Isolate – 300 mg, Whey Protein Isolate (97%) – 

30 mg), Whey Protein Concentrate – 47.9 g

Cocoa (Processed with 
Alkali), Soy Lecithin, Salt, 
Natural & Artificial Flavor, 

Gum Blend (Cellulose Gum, 
Xanthan Gum, 

Carrageenan), Silicon 
Dioxide, Acesulfame-

Potassium, Sucralose. 
Contains milk and soy 

ingredients

Iovate Health Sciences 
International Inc.

Kanada 05.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nitro-
Tech 100 % Whey Gold (double rich chocolate) (toz 
2.51 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.

Nomi Norm Tablet (3 x 10) Passiflora incarnata above ground extract - 150 mg, 
Melissa officinalis leaf - 125 mg, Valeriana officinalis root 

- 100 mg, Hypericum perforatum - 80 mg, Magnesium 
sulphate - 75 mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Melatonin - 1 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate TCP, Magnesium 

salts 

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 01.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomi 

Norm (tablet, №30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsitə 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:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq yazılsın.



NovaCal-D Fışıldayan tablet 20 Calcium carbonate (Elemental calcium) - 1250 mg (500 
mg), Vitamin D3 - 12.5 mcg

Sorbitol, Sodium carbonate, 
Sodium bicarbonate, Citric 

acid, Lemon flavor, 
Polyethylene glycol, 
Sucralose, Riboflavin

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 27.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

NovaCal-D (fışıldayan tablet № 20) adlı məhsul D3 
vitamini və 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 dərm an vasitəsi deyil.

Nutraxin Biotin Tablet 1 Biotin - 2500 mcg Lactose, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide

BİOTA Bitkisel İlaç Ve 
Kozmetik Laboratuarları 

A.Ş

Türkiyə 27.08.2019 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş Nutraxin Biotin  (tablet 
№30) adlı məhsul biotinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 

olan biotinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər üçün biotinin 

gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 150 mkq-dır)

Nutrolin Kapsul 2 X 10 Lactobacillus Acidophilus – 100 mg (10 bilion), 
Lactobacillus delbrueckii bulgaricus – 10 mg (100 bilion), 

Lactobacillus Rhamnosus – 100 mg (10 bilion ), 
Saccharomyces Boulardii – 50 mg (20 bilion), Inulin – 

150 mg

Iron oxide black, Titanium 
dioxide, Gelatin (bovine), 

Magnesium stearate, Aerosil 
200PH 

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 28.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nutrolin (kapsul № 20) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: qablaşma üzərində məhsulun tərkibinin 
yazılışında yol verilən texniki səhvlərin düzədilməsi, 
istifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxılma şərti: 

reseptsiz" ifadəsinin götürülməsi, İstifadə üzrə təlimatın 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 

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

qablaşma və istifadə üzrə təlimatda düzgün 
istehsalçının göstərilm əsi zəruridir.

Ocean Microfer Tablet 1 İron - 17 mg (from * Lipofer (Corn starch, Ferric 
Pyrophosphate, Hydroxypropylmethylcellulose, Lechitin) - 

 217.95 mg)

Dicalcium phosphate, 
Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Cross-
linked 

carboxymethylcellulose, 
Fatty acids magnesium salts, 

Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş

Türkiyə 29.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean 

Microfer  (tablet № 30) adlı məhsul dəmirin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının 
adının və ünvanının göstərilməsi zəuri hesab olunur.

Ocean Microfer toz 1 İron - 8.5 mg (from * Lipofer (Corn Starch, Ferric 
Pyrophosphate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lesithin) 

- 108,97 mg)

Maltodextrin, Cherry 
Flavoring

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş

Türkiyə 29.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean 

Microfer (toz-saşe № 30) adlı məhsul dəmirin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının 
adı və ünvanının göstərilməsi zəruri hesab olunur.

Ocean Pelumcka Damcı 20 ml Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş

Türkiyə 22.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ocean Picozinc Tablet 1 Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş

Türkiyə 22.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ocean Picozinc Damcı 30 ml Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş

Türkiyə 22.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r



Odezim Şərbət 150 ml CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 22.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

OFTAmill Göz üçün damcı 10 ml Rose Hip Distilled Water-10.0g, Aloe Vera Distilled 
Water-10.0g, Black Bilberry Distilled Water-10.0g, 

Chamomile Distilled Water-10.0g, 
Hydroxypropylmethylcellulose- 0.20g, Sodium 
Hyaluronate-0.20g, Boric Acid-0.60g, Sodium 

Tetraborate Decahydrate-0.05g, Sodium Chloride-0.58g, 
Water for injections-enough to 100 ml

C.O.C. Farmaceutici 
s.r.l

İtaliya 14.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş OftaMill, göz üçün damcı, 
10 ml plastik flakonda, adlı məhsul göz quruluğu 

sindromunun müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Palindol Kapsul  60 kapsul Indole 3-karbinol - 300 mg, Epigallocatechin 3-gallate - 
125 mg, Vitex agnus castus - 75 mg, Soy isoflavones - 

25 mg

Maltodextrin, Gelatin 
(capsule shell), Silicon 

dioxide, Magnesium stearate

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 03.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Palindol(kapsul № 60) adlı məhsul  qadınlarda 

hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Pantenol Sprey 200 ml Aqua-63.63%, Aloe Barbadensis leaf juice-9.0%, 

Panthenol-9.0%, Prunus Amygdalus dulcis oil-3.20%, 
Paraffinium Liquidum-3.0%, Propylene Glycol-3.0%, 

Cetyl Stearyl Alcohol-2.10%, Glyceryl stearate-1.80%, 
Isopropyl Myristate-1.12%, dl-alpha-tocopheryl-acetate-
0.95%, Calendula oil-0.85%, Allantoin-0.75%, Titanium 

dioxide-0.55%, Fragrance-0.50%, Hydrogenated 
polydecene-0.25%, Benzyl alcohol-0.20%, 

Methylchloroisothiazolinone-0.08%, 
Methylisothiazolinone-0.02%

Ayrıca qeyd edilməmişdir İkar Kozmetik San. İç 
ve Dış Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 15.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Pantenol, sprey, 200 ml, 
plastik flakonda, adlı məhsul kosmetologiyada dəriyə 

nəmləndirici və yumşaldıcı təsir göstərən  tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Pikositol toz 30 Myo-inositol – 1500 mg, L-arginine hydrochloride - 100 
mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin D – 10 mcg

Mannitol, Citric acid 
anhydrous, Sodium 

cyclamate, Silicon dioxie, 
Flavouring lemon  

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 20.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Pikositol  (toz, saşe №30) adlı məhsul qadınlarda 
yumurtalıqların funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 
menstrual siklin pozulmasının profilaktikası 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.

Pivə Mayası - Dəmir ilə Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 390.9 mg, Ferrous sulphate - 
3 mg, Vitamin premix (Vitamin E - acetate, Thiamine 
mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, 

Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, Folic acid, 
Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg 

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 

mayası Dəmir ilə (tablet, №100) adlı məhsul orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün və  dəmir defisitli anemiyaların 

profilaktikası zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
 Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir.



Pivə Mayası - Kalsium, 
Maqnezium və Dəmir ilə

Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 237.6 mg, Calcium sulphate - 
113.3 mg, Magnesium oxide - 40 mg, Ferrous sulphate - 

3 mg, Vitamin premix (Vitamin E - acetate, Thiamine 
mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, 

Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, Folic acid, 
Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 

mayası Kalsium, Maqnezium və Dəmir ilə (tablet, 
№100) adlı məhsul psixi-emosional vəziyyəti 

yaxşılaşdırmaq üçün və anemiyanın profilaktikası 
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  tərkibində olan 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi , 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"əks gösrtərişlər" bəndinin və bu bənddə "hamiləlik və 

laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Pivə Mayası - Natural Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 389.6445 mg, Ferrous 
sulphate - 3 mg, Zinc oxide - 1.25 mg, Selenium oxide - 

0.0055 mg,Vitamin premix (Vitamin E - acetate, Thiamine 
mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, 

Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, Folic acid, 
Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 
mayası Natural  (tablet, №100) adlı məhsul orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
 Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir.

Pivə Mayası - Saç, Dəri və 
Dırnaqlar üçün

Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 191.895 mg, Vitamin premix 
(Vitamin E - acetate, Thiamine mononitrate, Riboflavin, 
Pyridoxine hydrochloride, Ascorbic acid, Calcium D - 

pantothenate, Folic acid, Nicotinamide, D-biotin, Vitamin 
B12) - 0.1 mg, Vitamin D3 - 0.005 mg

Lactose, Calcium stearate, 
Sugar, Starch

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 
Mayası - Saç, Dəri və Dırnaqlar üçün (tablet, №100) 

adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək, saç, dırnaq 
və dərinin yaxşı görünüşünü təmin etmək üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
 Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Pivə Mayası - Selen ilə Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 393.8945 mg, Selenium oxide 
- 0.0055 mg, Vitamin premix (Vitamin E - acetate, 

Thiamine mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine 
hydrochloride, Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, 
Folic acid, Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 
mayası Selen ilə (tablet, №100) adlı məhsul orqanizmi 
möhkəmləndirmək və qalxanabənzər vəzin fəaliyyətinin 

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 dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
 Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.



Pivə Mayası - Sink ilə Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 392.65 mg,Zinc oxide - 1.25 
mg, Vitamin premix (Vitamin E - acetate, Thiamine 
mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, 

Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, Folic acid, 
Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

 Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 
mayası Sink ilə (tablet, №100) adlı məhsul orqanizmi 

möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi , 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"əks gösrtərişlər" bəndinin və bu bənddə "hamiləlik və 

laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Pivə Mayası - Vitamin C ilə Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 353.9 mg, Ascorbic acid - 40 
mg, Vitamin premix (Vitamin E - acetate, Thiamine 
mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, 

Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, Folic acid, 
Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 

mayası Vitamin C ilə (tablet, №100) adlı məhsul 
orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi , 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"əks gösrtərişlər" bəndinin və bu bənddə "hamiləlik və 

laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Pivə Mayası - Yod ilə Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 393.874 mg, Potassium iodide 
- 0.026 mg, Vitamin premix (Vitamin E - acetate, 

Thiamine mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine 
hydrochloride, Ascorbic acid, Calcium D - pantothenate, 
Folic acid, Nicotinamide, D-biotin, Vitamin B12) - 0.1 mg 

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 
mayası yod ilə (tablet, №100) adlı məhsul orqanizmi 

möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
 Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir.

Pivə Mayası - Yod və 
Kalsium ilə

Tablet 1 Autolyzed brewers yeast - 305.475 mg, Calcium sulphate 
- 50 mg, Potassium iodide - 0.025 mg, Vitamin premix 
(Vitamin E - acetate, Thiamine mononitrate, Riboflavin, 
Pyridoxine hydrochloride, Ascorbic acid, Calcium D - 

pantothenate, Folic acid, Nicotinamide, D-biotin, Vitamin 
B12) - 10 mg 

Lactose, Calcium stearate, 
Carboxymethylcellulose, 

Starch

Farmakom MMC Ukrayna 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pivə 
mayası Yod ilə Kalsium ilə (tablet, №100) adlı məhsul 

sümükləri möhkəmləndirmək və maddələr mübadiləsini 
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 dərman 
vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın" yazısının qeyd edilməsi və  
 Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks gösrtərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir.



Platinum 100 % Creatine toz 400 q Creatine monohydrate (micronized) - 100 g yoxdur Iovate Health Sciences 
International Inc.

Kanada 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Platinum 100 % Creatine (toz 400 q) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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

PN Cell Hanmo Hair 
Essence

yerli istifadə üçün 
məhlul

30 ml Propylene Glycol-62%, Water-20%, Alcohol and water-
15%, Benzyl Alcohol-1.0%, Zinc DNA-1.0%, Sodium 

DNA-1.0%

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 28.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "PN Cell Hanmo Hair 
Essence, yerli istifadə üçün məhlul, 30ml" saç üçün 
nəzərdə tutulmuş kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

PN Cell Hanmo Shampoo şampun 350 ml Water-59.86%, Sodium Laureth Sulfate-11.2%, Laureth-
2-0.4%, Sodium Chloride-0.016%, Disodium 

Cocoamphodiacetate-1.835% ve s.

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 28.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "PN Cell Hanmo 
Shampoo, 350ml şampun" saç üçün nəzərdə tutulmuş 

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

PN Cell Kyungokgo Mask Üz üçün maska 25 q Water-76.85%, Dipropylene Glycol-12.0%, 
Methylpropanediol-7.0%, Salvia Hispanica Seed Extract-

0.32%, Centella Asiatica Extract-0.3% ve s.

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 28.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "PN Cell Kyungokgo 
Mask, üz üçün maska 25q №10" adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
PN Cell Placenta Mask Üz üçün maska 25 q Water-76.85%, Dipropylene Glycol-12.0%, 

Methylpropanediol-7.0%, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil-0.6% ve s.

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 28.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "PN Cell Placenta Mask, 
üz üçün maska 25q №10" adlı məhsul kosmetologiyada 
üz dərisinə qulluq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 

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

PN Cell White Əsas maddə və 
həcmli su

5 q əsas maddə 
+ 5 ml həcmli su

Freeze dried solution vial: Mannitol-79%, Acetyl 
Glucosamine-15%, Sodium DNA-2.5%, Sodium 

Hyaluronate-2%, Glutathione-1%, Niacinamide-0.5%. 
Water vial: water-100%

Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "PN Cell White, 5q əsas 
maddə + 5 ml həcmli su, №10" adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Premium BCAA İnstant 
Cherry-Coconut Flavour

toz 500 q L-glutamine - 1500 mg, L-isoleucine - 1500 mg, L-leucine 
- 3000 mg, L-valine - 1500 mg, Vitamin B6 - 0.35 mg

Citric Acid, Tartaric Acid, 
Maltodextrin, Flavoring, 
Acesulfame K, Sodium 
cyclamate, Saccharin 

sodium, Sucralose, Silicon 
dioxide (anti-caking agent), 

Soya Lecithin, Xanthan gum, 
E122

Anona GmbH Almaniya 20.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Premium BCAA İnstant Cherry-Coconut Flavour (toz 
500q) 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.
Premium Mass Gainer 

(chocolate)
toz 5,44 kq Vitamin A - 700 IU, Vitamin C (as ascorbic acid) -19.9 

mg, Vitamin D (as cholecalciferol) - 66.6 IU, Vitamin E 
(as dl-alpha tocopheryl acetate) - 5.0 IU, Vitamin K (as 

phytonadione) – 14 mcg, Thiamin (as thiamin 
mononitrate) - 0.25 mg, Riboflavin - 0.29 mg, Niacin (as 

niacinamide) - 2.8 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) - 0.28 mg, Folic Acid - 56 mcg, Vitamin 
B12 (as cyanocobalamin) - 1.4 mcg, Biotin - 50.4 mcg, 

Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) - 1.68 mg, 
Calcium - 265 mg, Iron - 4.7 mg, Iodine (as potassium 

iodide) - 25.2 mcg, Zinc (as zinc oxide) - 2.52 mg, 
Selenium - 11.2 mcg, Copper (as copper gluconate) - 

0.34 mg, Manganese - 0.34 mg, Chromium - 19.6 mcg, 
Molybdenum - 12.6 mcg, Sodium - 430 mg, Amino Acid 

Blend (Glycine, Taurine, L-glutamine, L-leucine, L-
isoleucine, L-valine) - 3.230 mg

Maltodextrin, Protein blend 
(Whey protein concentrate, 
Milk protein isolate, Calcium 
caseinate, Cold filtered whey 
protein isolate, 90% purity), 
Creatine monohydrate (2.95 

%), Cocoa powder 
(Processed with alkali), 

Natural and artificial flavours, 
Xanthan gum, Salt, 

Sucralose, Acesulfame-
Potassium, Soy lecithin, 

Calcium carbonate

Iovate Health Sciences 
International Inc.

Kanada 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Premium Mass Gainer (chocolate) (toz 5.44 kq) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.

Presto Gel rektal şam 2 Aloe vera yarpaqların tozu (Aloe Barbadensis leaf Juice 
Powder) 3.000 mq

Su, trietanolamin, karbomer, 
paçuli yarpaqların ekstraktı 
(Pogostemon Cablin leaf 

extract), geran gülü ekstraktı 
(Geranium Thunbergii 

Extract)

Dan Pharm Ltd İsrail 20.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Presto Gel, Rektal şam 
№12" anal nahiyyədə diskomfort və quruluq zamanı 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



Presto Gel Yerli istifadə üçün gel 25 q Aloe vera yarpaqların tozu (Aloe Barbadensis leaf Juice 
Powder) 3.000 mq

Su, trietanolamin, karbomer, 
paçuli yarpaqların ekstraktı 
(Pogostemon Cablin leaf 

extract), geran gülü ekstraktı 
(Geranium Thunbergii 

Extract)

Dan Pharm Ltd İsrail 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Presto Gel, yerli istifadə 
üçün gel 25q" anal nahiyyədə diskomfort və quruluq 

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

Prossimol Gold Kapsul 3 x 10 Pancreatin - 300 mg (Lipase 10000 PH.EUR.U., Amylase 
8000 PH.EUR.U., Proteases 666 PH.EUR.U.),  

Simeticone - 50 mg.

Vegetable capsule, 
Magnesium Stearate, 

Microcrystalline Cellulose, 
Silicone Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 14.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

         “Gold Pharm MMC” şirkətinin 03.07.2019 -ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 
“GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan PG00101 seriyalı 

Prossimol Gold (kapsul №30) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulun xarici görünüşü istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. Belə ki, ağımtıl rəngli, iki hissəli jelatin kapsul 
(blisterin bəzi yerlərində kapsullar alümiium təbəqəyə 
yapışmış haldadır); tərkibi ağımıtl, qeyri - həmcins toz, 
sarımtıl-qəhvəyi hissələr olan toz (olmalıdır ağımtıl toz) 

olaraq aşkar edilmişdir . Həmçinin sənədlərdə 
məhsulun tərkibində simetikon olduğu göstərildiyi halda 

analiz zamanı bu maddə aşkar edilm əm işdir.

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Qlosin Şərbət 250 ml Aloe vera dried juice of leaves – 400 mg, Digestive 
enzymes – 100 mg, Black elder (Sambucus nigra) 

flowers liquid extract – 30 mg, Liquorice (Glycyrrhiza 
glabra) soft extract – 15 mg, Peppermint (Mentha 

piperita) aetheroleum – 6 mg, Anise (Pimpinella anisum) 
fruits aetheroleum – 2 mg, Pineapple juice concentrate – 
4.46 g, Artichoke fresh leaf dry extract – 100 mg, Papaya 

juice concentrate – 1.7 g

Fructose, Xanthan gum, 
Glycerol, Saccharin, Sodium 
benzoate, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 08.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qlosin 

(şərbət 250) adlı məhsul  prostat vəzinin iltihabi 
prosesləri 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. 
Qeyd: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına 
dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin 

istifadə təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin isə miqdarının 
göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa malik qida 

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

BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adlarının göstərilməsi zəruridir.

Regermin Poroşoklu sprey 125 ml SCX-Powder (Silica Dioxide functionalized with Silver 
Ions and Chlorexidine)-1.5%, Hyaluronic Acid, Sodium 

Salt- 0.2%, Kaolin-94.3%

Silicon Dioxide Pavia Farmaceutici s.r.l İtaliya 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Regermin, toz sprey, 
125 ml Dəmir balonda", adlı məhsul dəri zədələnmələri 

və yaraları zamanı tövsiyyə olunan kosmetik tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Renurol Kapsul 3 Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 26.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r



Resvagil Vaginal gel 30 ml Water- q.s. to 100%, Vegetal glycerin- 6,000%, Aloe 
vera gel- 1,000%, Inulin- 1,000%, Pantenol- 1,000%, 

Potassium sorbate- 0,200%, Sodium benzoate- 0,200%, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer- 0,700%, 
Hyaluronic acid sodium salt- 0,050%, Sodium hydroxide- 

0,120%, Polisorbate 80- 4,000%, Vitamin E acetate- 
0,200%, Resveratrol- 0,500%, Ascorbyl palmitate- 
0,050%, PEG-40 hydrogenated castor oil- 4,000%, 

Sucralose- 0,024%, Strawberry flavour- 0,300%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Labomar SrL İtaliya 16.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Resvagil, vaginal gel 30 
ml,  adlı məhsul vaginal quruluq zamanı tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Retonolif Kapsul 3 Ferrous sulfate - 150 mg, Zinc sulfate - 110 mg, Vitamin 
C - 50 mg, Folic acid - 500 mcg, Vitamin B6 - 1 mg

təqdim olunmamışdır S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L

Rumıniya 22.08.2019 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş Retonolif (kapsul №30) 
adlı məhsul dəmir və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 

olan dəmir və sinkin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddindən yüksəkdir. Tərkibdə verilən 150 
mq "ferrous sulfate" təqribi olaraq ≈55 mq dəmir, 110 
mq "zinc sulfate" isə ≈44 mq sink ehtiva edir. Dəmirin 

qadınlar üçün gündəlik  yol verilən maksimal dozası 40 
mq, kişilər üçün isə 20 mq, sinkin isə böyüklər üçün 

nəzərdə tutulan gündəlik  yol verilən maksimal dozası 
25 mq-dır.

Revitrane HA 10 Volume İnyeksiya üçün məhlul 1 ml Water-98%, Hyaluronic Acid-2% Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Revitrane HA 10 
Volume, inyeksiya üçün məhlul, 1x1.0 ml" əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Revitrane HA 20 Skin 

Booster
İnyeksiya üçün məhlul 2 ml Water-98%, Hyaluronic Acid-2% Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Revitrane HA 20 Skin 

Booster, inyeksiya üçün məhlul, 3x2.0 ml" əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Revitrane Premium SUB-Q İnyeksiya üçün məhlul 1 ml Water-98%, Hyaluronic Acid-2% Ayrıca qeyd edilməyib BR Pharma Co. Ltd Cənubi Koreya 30.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Revitrane Premium SUB-

Q, inyeksiya üçün məhlul, 1x1.0 ml" əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Romanorm Tablet 3 x 10 Glucosamine Sulfate – 700 mg, Chondroitin Sulfate – 

300 mg, Calcium Carbonate – 600 mg (240 mg Calcium), 
Vitamin D3 - 300 IU

Sorbitol, Starch, Magnesium 
Stearate, Polyvinyl 

Pyrrolidone, Polyethylene 
Glycol, Silicon dioxide, Talc

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti

Türkiyə 08.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Romanorm (tablet № 30) adlı məhsul  dayaq-hərəkət 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil. 
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

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

təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 
olaraq tərtib olunması zəruridir.



Rowabestin/Rovabestin Kapsul 3  x 10 Lipoic acid - 100 mg, Citicolinum - 100 mg, L-carnitine - 
200 mg, Vaccinium myrtillus fruits dry extract - 125 mg, 

Arctostaphylos uva-ursi leaves dry extract - 50 mg

Cornstarch, gelatine Kharkiv Pharmaceutical 
Factory, LTD

Ukrayna 03.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Rovabestin(kapsul № 30) adlı məhsul ümumi  

metabolizmi 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: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "Adi ayı 

qulağı yarpaqlarının quru ekstraktı" inqredientinə aid 
mötərəzədə göstərilən məlumat belə yazılsın:(arbutinin 

quru çəksinə  əsasən hesablanmış  hidroxinon 
törəmələrinin miqdarı 22,5%)

Salcomega Kapsul 3 x 10 Fish oil - 500 mg, Vitamin E - 3.25 mg Gelatin, Glycerin, Purified 
water

Nutrix Health Care Pakistan 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Salcomega (kapsul № 
60) adlı məhsul doymamış yağ turşualarının və E 

vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

dərman vasitəsi deyil. 
SanFortis Kapsul 2 Bifidobacterium bifidium - 2,5x10 8, Lactobacillus 

acidophilus - 2,5x10 8, Lactobacillus casei - 2,5x10 8, 
Lactobacillus plantarum - 2,5x10 8, Lactobacillus 

rhamnosus - 2,5x10 8, Enterococcus faceium - 2,5x10 8, 
Streptococcus thermophiles - 2,5x10 8, Bifidobacterium 

longum - 2,5x10 8, Saccharomices boulardi - 2 x 10 9

Cornstarch, Natural gelatin 
capsules

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

Türkiyə 28.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
SanFortis (kapsul № 20) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorısını 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:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada köməkçi 
maddələrin yazılm ası zəruridir.

Scivation Xtend BCAAs 
(Blue Raspberry)

toz 432 q BCAA 2:1:1 - 51.042 %, L-Glutamine - 17.708 %, L-
Citrulline DL-Malate - 7.118 %, Trisodium citrate - 4.077 
%, Magnesium citrate - 2.682 %, Potassium chloride - 

2.432%, Sodium chloride - 1.645%, Pyridoxine 
hydrochloride (Vit. B6) - 0.007 %

Citric acid, Flavor, Sucralose 
(E955), Steviolglycosiden 

(E960), Polydextrose, 
Brilliant Blue (E133)

Aminolabs Belçika 20.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Scivation Xtend BCAAs (Blue Raspberry) (toz, 432 qr) 
adlı məhsul  idmançıların qida rasionunu amin turşuları, 

vitamin və minerallarla zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Si-Klim Bio Krem 50 q Simisifuqa ekstraktı-0.125-0.35q, Yabanı yam ekstraktı-
0.5-1.0q, Hialuron turşusu-0.5-1.5q, D-pantenol-0.2-

0.35q, Liposentol multi (A,E,F vitaminləri və bitki 
fosfolipidləri kompleksi)-0.5-1.5q

Su, soya yağı, lipoderm, 
qliserin, allantoin, 

maqnezium orotat, etil spirti, 
emulqator T-8 (polisorbat20, 

dipropilenqlikol, PEQ 40 
hidroqenləşdirilmiş 

gənəgərçək yağı), karbopol, 
trietanolamin, euksil K300, 

aromatik kompozisiya

Evalar QSC Rusiya 21.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Si-Klim Bio, xarici 
istifadə üçün krem 50q" adlı məhsul kosmetologiyada 
üz və boyun dərisinə qulluq üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Silaut Vaginal krem-gel 30 ml C12-20 Acid PEG-8 ester-15%, Glyceryl laurate- 5,00%, 
Paraffinum liquidum- 5,00%, Docosanol- 3,00%, 

Parabens (methyl, ethyl, propyl, butyl)- 0,30%, CM 
betaglucan (sol.2%)- 2,00%, Aloe Vera gel- 2,50%, 
Emblica officinalis extract- 2,50%, Curcuma extract- 
0,36%, Polydocanol-2%, Imidazolidinyl urea-0.2%, 
Sodium dehydroacetate-0.1%, EDTA disodium salt-

0.1%, Lactic acid- q.s. to pH=5,5, Water- q.s.to 100%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Labomar SrL İtaliya 16.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Silaut, vaginal krem-gel 
30 ml" adlı məhsul vulvovaginal selikli qişanın normal 

fizioloji mühitinin bərpa olunması üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



SilvaDepreks Kapsul 3 x 10 Hypericum perforatum herb dry extract - 90 mg, Rhodiola 
rosea root dry extract (salidrozides ≥ 1%) - 80 mg, 

Bupleirum falcatum root dry extract - 70 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract - 70 mg, Ptychopetalum 

olacoides root dry extract - 50 mg, Beta vulgaris fiber - 
50 mg, Trifolium pratense herb dry extract (isoflavones ≥ 

1%) - 40 mg

Gelatine Silvanols Latviya 08.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş SilvaDepreks (kapsul 
№30) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Spartac Kapsul 2 Maca radix extract - 200 mg, L-arginine - 200 mg, Panax 
ginseng extract - 90 mg, Epimedium leaf extract - 70 mg, 

Zinc - 7.5 mg

Cornstarch, Natural gelatin 
capsules

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

Türkiyə 28.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Spartac(kapsul № 12) adlı məhsul cinsi fəaliyyəti 

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

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

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

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "qəbul qaydaları" rəyə 
uyğun olaraq yazılsın; istifadə olunan bitkilərin elmi 

adları və köm əkçi m addələr qeyd olunsun.

2)İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-

ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Stretchcare İnyeksiya üçün məhlul 5 ml Hyaluronic acid-2mg, (Deanol bitartrat, Sodium chloride, 
Sodium hyaluronate)-22.4mg, (Calcium pantothenate, 
Sodium hydroxide, Copper gluconate, Zinc gluconate)-

21mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir Revitcare laboratoire Fransa 15.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Stretchcare, inyeksiya 
üçün məhlul, 10x5.0 ml,  adlı məhsul kosmetologiyada 

üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Strex-5N Kapsul 1 Brahmi (Bacopa monieri) - 200 mg, Mandukparni 

(Centella asiatica) - 200 mg, Jatamansi (Nardostachys 
jatamansi) - 100 mg

Gum Acacia I.P., Potato 
starch I.P., Magnesium 

stearate I.P., Purified talc 
I.P., Empty capsule shell

BACFO 
Pharmaceuticals  LTD

Hindistan 21.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Sulasten Forte Tablet 1 Glycine max. (L) – 200 mg, Trifolium pratense – 50 mg, 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels leaf extract – 30 mg, 

Glycine – 100 mg, Calcium citrates – 200 mg, 
Magnesium oxide – 100 mg, Vitamin E – 15 mg, 

Lycopene – 1.2 mg, Vitamin D3 – 200 IU

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Sulasten Forte (tablet №60) adlı məhsul qadın 

xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə əsasən tərtib olunması 

zəruridir.
Swiss Energy Activelife Kapsul 1 Vitamin А (as Vitamin А Acetate) – 1000 IU, Vitamin С – 

110 mg,  Vitamin D – 400 IU, Vitamin Е (as Vitamin Е 
Acetate) – 18 IU, Vitamin К2 – 25 mcg, Thiamin (as 

Thiamin HCI) – 1.5 mg,  Riboflavin – 1.7 mg,  Niacin – 20 
mg,  Vitamin Вб (as Pyridoxine HCI) – 2 mg,  Folic Acid – 

400 mcg,  Vitamin В12 (as Cyanocobalamin) – 6 mcg, 
Biotin – 50 mcg, Pantothenic Acid (as D-Calcium 

Pantothenate) – 10 mg, Calcium (as Calcium carbonate 
& Calcium Hydrogen Phosphate) – 87 mg, lron (as 

Ferrous Fumarate) – 2.8 mg, Phosphorus (as Calcium 
Hydrogen Phosphate) – 10 mg, lodine (as Potassium 

lodide) – 15 mcg,  Magnesium (as Magnesium Oxide) – 
40 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 2 mg, Selenium (as 
Sodium Selenite) – 5.5 mcg, Copper (as Соррег 

Gluconate) – 0.5 mg, Manganase (as Manganase 
Sulfate)  – 0.5 mg, Chromium (as Chromium Picolinate)  
– 4 mcg, Molybdenum (as Sodium Molybdate) – 5 mcg, 
Potassium (as Potassium chloride) – 30 mg, Guarana 

extract (caffeine 10 %) – 20 mg

Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose, Microcrystalline 
Cellulose, Ethylcellulose, 
PVP-K30, Corn Starch & 

E904 (shellac)

Gelpell AG İsveçrə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 
Energy Activelife (kapsul №30) adlı məhsul vitamin və 

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

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

deyil.



Swiss Energy Beautyvit Kapsul 1 Vitamin С -  180 mg, Coenzyme Q10 – 60 mg, Zinc (as 
Zinc Oxide) – 15 mg, Vitamin E (as Vitamin Е Acetate) – 
10 mg, Vitamin A (as Vitamin А Acetate) – 2 mg, Biotin - 

150 mcg, Selenium (as Sodium Selenite) - З0 mcg

Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose, Microcrystalline 
Cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-KЗ0, Com Starch & Lac

Gelpell AG İsveçrə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Beautyvit (kapsul №30) adlı məhsul dəri, saç və 
dırnaqların struktur quruluşunu yaxşılaşdırmaq 

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

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

Swiss Energy Bones & 
Teeth

Çeynəmə tablet 1 Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K2 - 75 mcg, Calcium - 120 
mg

Sweetener: maltitol and 
sucralose, Gelatine, Acid: 

citric acid, Natural flavouring, 
Colours: curcumin and 
copper complexes of 

chlorophyllins, Glazing 
agent: Carnauba wax

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG

İsveçrə 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Bones & Teeth (Çeynəmə tablet № 60) adlı 
məhsul D və K vitaminlərinin və kalsium mineralının 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 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” 6-cı bəndinin 
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin 
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir” yazılarının və 
"məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə 
qarşı həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndinin 

qeyd edilməsi zəruridir.

Swiss Energy Healthy 
Growth

Çeynəmə tablet 1 Vitamin A - 600 mcg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 5.4 
mg, Vitamin C - 36 mg, Thiamin - 0.5 mg, Riboflavin - 

0.63 mg, Vitamin B6 - 0.63 mg, Vitamin B12 - 1.125 mcg, 
Biotin - 75 mcg, Iodine - 67.5 mcg

Maltitol, Sucralose, Bovine 
gelatine, Citric acid, 

Anthocyanins, Carotenes, 
Curcumun, Carnauba wax

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG

İsveçrə 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Swiss Energy Healthy 
Growth (çeynəmə tablet, №60) adlı məhsul vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 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” 6-cı bəndinin 
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin 
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir” yazılarının və 
"məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə 
qarşı həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndinin 

qeyd edilməsi zəruridir.
Swiss Energy İmmunity 

Boost
Çeynəmə tablet 1 Vitamin A - 750 mcg, Vitamin B6 - 1.05 mg, Vitamin B12 - 

 1.7 mcg, Vitamin C - 72 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin 
E - 7.5 mg, Biotin - 30 mcg, İodine - 90 mcg, Riboflavin - 
0.95 mg, Folic acid - 225 mcg, Zinc - 2.25 mg, Thiamine - 

0.75 mg

Sweetener: maltitol and 
sucralose, Bovine gelatine, 

Acid: citric acid, Flavourings, 
Colours: anthocyaninis, 

curcumin and carotenes, 
Glazing agent: Carnauba wax

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG

İsveçrə 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 
Energy İmmunity Boost (Çeynəmə tablet № 60) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin 
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 

tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin 
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir” yazılarının və 
"məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə 
qarşı həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndinin 

qeyd edilməsi zəruridir.



Swiss Energy İmmunovit Kapsul 1 Vitamin C - 250 mg, Echinacea root extract - 50 mg, 
Propolis extract - 12.5 mg, Zinc - 4.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulose
, Microcrystalline cellulose, 
Ethylcellulose, PVP-K30, 

Corn starch & Lac.

Gelpell AG İsveçrə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy İmmunovit (kapsul №30) adlı məhsul immuniteti 
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: Qablaşma və" İstifadə üzrə təlimatda" "İstifadə 
qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Swiss Energy Multivit Kapsul 1 Vitamin А (as Vitamin А Acetate) – 800 IU, Vitamin С – 
80 mg,  Vitamin D – 200 IU, Vitamin Е (as Vitamin Е 
Acetate) – 12 IU, Vitamin К2 – 25 mcg, Thiamin (as 

Thiamin HCI) – 1.1 mg,  Riboflavin – 1.4 mg,  Niacin – 16 
mg,  Vitamin Вб (as Pyridoxine HCI) – 1.4 mg,  Folic Acid 

– 200 mcg,  Vitamin В12 (as Cyanocobalamin) – 2.5 
mcg, Biotin – 50 mcg, Pantothenic Acid (as D-Calcium 

Pantothenate) – 6 mg, Calcium (as Calcium carbonate & 
Calcium Hydrogen Phosphate) – 100 mg, lron (as 

Ferrous Fumarate) – 2.8 mg, Phosphorus (as Calcium 
Hydrogen Phosphate) – 20 mg, lodine (as Potassium 

lodide) – 150 mcg,  Magnesium (as Magnesium Oxide) – 
50 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 1 mg, Selenium (as 
Sodium Selenite) – 5.5 mcg, Copper (as Соррег 

Gluconate) – 0.15 mg, Manganase (as Manganase 
Sulfate)  – 0.2 mg, Chromium (as Chromium Picolinate)  
– 10 mcg, Molybdenum (as Sodium Molybdate) – 5 mcg, 

Potassium (as Potassium chloride) – 35 mg

Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose, Microcrystalline 
Cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-KЗ0, Com Starch & Lac.

Gelpell AG İsveçrə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 
Energy Multivit (kapsul №30) adlı məhsul vitamin və 

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

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

deyil.

Tiogren DHT-ilə Kapsul 4 Ascorbic acid - 100 mg, Retinyl acetate - 5.33 mg, 
Cholecalciferol - 4 mg, Thiamine HCl - 4.01 mg, 

Riboflavin - 2 mg, Niacinamide - 20 mg, Pyridoxine HCl - 
4.862 mg, Cyanocobalamin - 6 mcg, Folic acid - 400 

mcg, D-biotin - 100 mcg, Calcium D-pantothenate - 10.87 
mg, Calcium carbonate - 374.55 mg, Magnesium oxide - 

124.37 mg,  İron sulphate - 46.24 mg, Zinc sulphate 
monohydrate -  41.175 mg, Copper sulphate - 5 mg, 

Potassium İodine - 236 mcg, Manganese sulphate - 1.37 
mg, Sodium selenite - 120 mcg; Fish oil - 600 mg, DL 

Alpha tocopheryl acetate - 30 mg

Magnesium stearate, Aerosil 
200, Maltodextrin, Empty 

capsule, Gelatine, Glycerin, 
Sun seed flower oil, Water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 19.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

GRENOFA(tablet  N 30) adlı  məhsul bir çöx vitamin və 
mineralların əlavə mənbəsi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.


Tridevit məhlul 15 ml Vitamin D3 - 12.5 mcg (500 IU) Sunflower oil, Vitamin E (α-
Tokoferol)

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 07.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasənTridevit 
(məhlul 15 ml) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada 
tərtib olunm ası zəruridir.

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

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 

olaraq tərtib olunması, bu qaydanın «Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 

(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq BFMQƏ-nin 
qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 
komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 

zəruridir.



Trioactive Kapsul 2 x 15 L-tryptophan – 150 mg, Magnesium oxide – 34.35 mg, 
Nicotinamide (vİtamin B3) – 12.5 mg, Melatonine – 0.5 

mg


Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Gelatin, Silicon 

dioxide 

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 28.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Trioactive (kapsul № 30) adlı məhsul  yuxuya getmə 
prosesini və yuxunu 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. 
Trisalin Şərbət 150 ml Calcium (as Calcium carbonate - 1250 mg) - 500 mg, 

Magnesium (as Magnesium sulfate monohydrate - 855 
mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc sulfate -11 mg) - 4 mg, 

Vitamin D - 400 IU

Deionized water, Fructose, 
Xanthan gum, Glycerol, 

Saccharin, Orange flavour, 
Sodium benzoate/E211

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 01.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Trisalin (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul D vitamini, Kalsium, Sink, 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.

Turozil Orange lozenges sorma tablet 2 x 12 Cinnamomum Camphora Nees & Eberm - 0.18 mg, 
Mentha Piperita - 5.75 mg, Eucalyptus Globulis Labill - 

1.5 mg, Citrus Sinensis - 0.5 mg, Glycyrrhiza Glabra - 2.2 
mg

Sugar, Liquid glucose, 
Purified water, Orange 

flavour, Orange red c colour

Lozen Pharma Pvt. Ltd Hindistan 29.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turozil 

Orange lozenges  (tablet № 24) adlı məhsul  yuxarı 
tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd: qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" 

ifadəsi ilə yanaşı "bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" 
ifadəsinin göstərilməsi, İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

Tuxil Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 220 mg, Althea 
officinalis root extract - 110 mg, Thymus vulgaris herb 

extract - 95 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerol, Sucralose, 

Citric acid, Purified water

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tuxil 

(şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin və xroniki respirator 
xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil.
UNİMER Adult Hyper Tonic 

28%
Burun üçün sprey 30 ml Sea water-91.11% Purified water, Copper 

sulfate, pentahydrate, 
Manganese sulfate 

monohydrate

LDPSA Fransa 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "UNİMER Adult Hyper 
Tonic 28% 30ml sprey, plastik flakonda" adlı məhsul  

burun böşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

UNİMER Baby NaCl 0,9% Fizioloji məhlul 12 x 5 ml Sodium Chloride-0.9% Purified water LDPSA Fransa 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "UNİMER Baby NaCl 
0,9% 12x5 ml fizioloji məhlul" adlı məhsul  burun 
böşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

UNİMER Pediatric Hyper 
Tonic 22%

Burun üçün sprey 100 ml Sea water-60% Purified water LDPSA Fransa 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "UNİMER Pediatric Hyper 
Tonic 22% 100ml sprey, dəmir balonda" adlı məhsul  

burun böşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.
UNİMER Pediatric İSO 

Tonic 9%
Burun üçün sprey 100 ml Sea water-28% Purified water LDPSA Fransa 05.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "UNİMER Pediatric İSO 

Tonic 9% 100ml sprey, dəmir balonda" adlı məhsul  
burun böşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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



Urobest Kapsul 3 x 10 Arctostaphylos uva - ursi leaf extract - 80 mg, Vaccinium 
macrocarpon fruit extract - 80 mg, Juniperus communis 

fruit extract - 50 mg, Equisetum arvense herb extract 
(standardized for silica 7%) - 1 mg, Centaurium 

erythraea herb extract - 18 mg, Levisticum officinale root 
extract - 18 mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 18 
mg, Magnesium citrate (eq to Magnesium - 3.4 mg) - 30 
mg, Potassium sorbate (eq to Potassium - 7.7 mg) - 20 

mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin C - 35 mg

Azorubine, Microcrystalline 
cellulose, Brilliant black, 

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Iron oxide red, 

Gelatin

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 06.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Urobest (kapsul, № 30 ) adlı məhsul sidik- ifrazat 

sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşıran 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.
Urokar Tablet 3 Petroselinum crispum seed – 86.2 mg, Phaseolus 

vulgaris shell – 78 mg, Betula sp. Leaf – 86.2 mg, Myrtus 
communis fruit – 26 mg, Potassium citrate – 30 mg, 

Sodium citrate – 30 mg

Maltodextrin, Calcium 
carbonate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urokar 

(tablet № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada bitki 
tərkibli inqredientlərin istifadə formasını -

ekstrakt(texnoloji sxemin əsasına verilən məlumata 
əsasən) göstərilməsi zəruridir.

Uvesterol Sprey 10 ml JSC Rigas 
Farmaceitiska Fabriki

Latviya 09.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r


         “Amac MMC” şirkətinin 11.07.2019-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Latviyanın “JSC 
Rigas Farmaceitiska Fabriki” şirkətinin istehsalı olan 

010819 seriyalı Uvesterol (məhlul 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 məhsulun sıxlıq göstəricisi miqdarı 
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, 
laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun sıxlığı 0.918q/ml 

olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim 
edilmiş sənədlərdə 0.930 -- 0.960q/ml intervalında 

olduğu qeyd olunmuşdur).
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Vapor X5 Next Gen (blue 
raspberry fusion)

toz 266 q Niacin – 15 mg, Sodium – 10 mg, Creatine Monohydrate - 
 1.5 g, Betaine Anhydrous - 1.25 g, Beta-alanine - 1.6 g, 
Taurine - 500 mg, Arginine Inositol Silicate (Nitrosigine®) 

- 750 mg, Hawthorn extract (as Crataegus pinnatifida) 
(berry) - 200 mg, Caffeine Anhydrous - 190 mg, Choline 

bitartrate - 100 mg, L-Theanine - 62.5 mg, Galangal 
extract (as Alpinia officinarum) (stem and root) - 25 mg, 
Yohimbe extract (as Pausinystalia yohimbe) (bark) - 20 

mg (Standardized 6% yohimbine)

Citric acid, Silicon dioxide, 
Natural and artificial flavors, 

Malic acid, Maltodextrin, 
Sucralose, Acesulfame 
potassium, Gum blend 

(Cellulose gum, Xanthan 
gum, Carrageenan, 

Dextrose), FD & C blue No. 1.

Iovate Health Sciences 
International Inc.

Kanada 07.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vapor 

X5 Next Gen (blue raspberry fusion) (toz 266 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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



Ve Natura Kids 
Mikroinkapsulyasiya 
Olunmuş Dəmir və C 

Vitamini

Damcı 20 ml Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 23.08.2019 Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

         “Paşa-K Firması” şirkətinin 08.07.2019-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vefa 

İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan VG19-
LKT-D453 seriyalı Ve Natura Kids Mikroinkapsulyasiya 

Olunmuş Dəmir və C Vitamini (məhlul  20 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 vitamin C-nin miqdarı 
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Vitamin C--15 damcı/38.2 mq- UYĞUN DEYİL 

(qablaşmanın üzərində 15 damcıda 50 mq vitamin C 
olduğu qeyd olunub)

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

VeNatura Alpha Lipoic Acid Kapsul 1 Alpha Lipoic Acid - 100 mg Maltodextrin, Hydroxypropyl 
methyl cellulose (E 464), 
Magnesium Stearate (E 
470b), Silicon dioxide (E 

551), Talc (E 553b)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 26.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Alpha Lipoic Acid  (kapsul №90) adlı məhsul 
alfa lipoy turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruri hesab olunur.

VeNatura Iron Bisglycinate 
And Ester-C Vitamin C 

Kapsul 1 Ferrous bisglycinate – 121.43 (17 mg Iron), Calcium L-
ascorbate – 80.86 (60 mg Vitamin C)

Maltodextrin, Hydroxypropyl 
methyl cellulose  (E 464), 
Magnesium salts of fatty 
acids  (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 21.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Iron Bisglycinate And Ester-C Vitamin C  
(kapsul №90) adlı dəmir və vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Vimarin Forte Tablet (3 x 10) Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 
mcg, İodine - 140 mcg, İron - 17 mg, Calcium - 100 mg, 

Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural 
carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 

2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 
- 6 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin 
D3 - 10 mcg (400 IU),  Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 

mcg, Zinc - 15 mg


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

Arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 03.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vimarin Forte (tablet №30) adlı  məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.

Viposed Kapsul 3 Passiflora İncarnata - 100 mg, Valeriana officinalis - 100 
mg, Melissa officinalis - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 

spp.) extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Viposed (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi sinir 

sisteminin (MSS) funksional fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılması 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. 



Vitalin Forte Şərbət 150 ml Fish oil (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg ) - 1000 mg, 
Vitamin A - 1.5 mcg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin D - 200 

IU, Zinc - 15 mg

Sugar, Glycerol, Xanthan 
gum, Sodium saccharine, 

Sodium benzoate, Vitamin C, 
Citric acid, Polysorbate 80, 

BHT, Orange flavour, 
Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 02.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitalin forte (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının, sink mineralı 

və vitaminlərin 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. 
VitaSip Kids Apple 

Flavoured Vitamin C & Zinc 
/ VitaSip Uşaqlar Üçün Alma 

dadı ilə Vitamin C və Sink

Qranul / Tablet 1 Vitamin C - 80 mg, Zinc - 10 mg, Calcium - 120 mg Sweeteners, Citric acid, 
Maize starch, Acidy 

regulator, Flavourings, Colour

ViteCer Kft. Macarıstan 03.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Apple Flavoured Vitamin C & Zinc / VitaSip 
Uşaqlar Üçün Alma dadı ilə Vitamin C və Sink (Qranul / 

Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

VitaSip Kids Cherry 
Flavoured Magnesium & B6 

/ VitaSip Uşaqlar Üçün 
Albalı dadı ilə Magnesium 

və B6

Qranul / Tablet 1 Magnesium - 188 mg, Riboflavin - 0.7 mg, Vitamin B6 - 
0.7 mg

Sweeteners, Citric acid, 
Maize starch, Acidy 

regulator, Flavouring, 
Microcrystalline cellulose, 

Colours

ViteCer Kft. Macarıstan 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Cherry Flavoured Magnesium & B6 / VitaSip 
Uşaqlar Üçün Albalı dadı ilə Magnesium və B6 (Qranul / 

Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

VitaSip Kids Forest Fruit 
Flavoured Multivitamin / 

VitaSip Uşaqlar Üçün Meşə 
Giləmeyvələri ilə Multivitamin

Qranul / Tablet 1 Vitamin A - 800 mcg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Biotin - 50 mcg, Vitamin 
C - 80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 

10 mg, Iodine - 150 mcg, Calcium - 120 mg

Sweeteners, Citric acid, 
Maize starch, Acidy 

regulator, Flavouring, 
Microcrystalline cellulose, 

Colours

ViteCer Kft. Macarıstan 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Forest Fruit Flavoured Multivitamin / VitaSip 
Uşaqlar Üçün Meşə Giləmeyvələri ilə Multivitamin 

(Qranul / Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

VitaSip Kids Orange 
Flavoured Multivitamin / 
VitaSip Uşaqlar Üçün 

Portağala dadı ilə 
Multivitamin

Qranul / Tablet 1 Vitamin A - 800 mcg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Biotin - 50 mcg, Vitamin 
C - 80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 

10 mg, Iodine - 150 mcg, Calcium - 120 mg

Sweeteners, Citric acid, 
Maize starch, Acidy 

regulator, Flavouring, 
Microcrystalline cellulose, 

Colours

ViteCer Kft. Macarıstan 31.07.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 
Kids Orange Flavoured Multivitamin / VitaSip Uşaqlar 
Üçün Portağala dadı ilə Multivitamin (Qranul / Tablet-
stikdə № 7) adlı məhsul uşaqlar üçün bəzi vitamin və 

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

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

deyil.
VitaSip Kids Raspberry 
Flavoured Calcium & 

Vitamin D / VitaSip Uşaqlar 
Üçün Moruq dadı ilə 
Kalsium və Vitamin D 

Qranul / Tablet 1 Calcium - 240 mg, Vitamin D - 2.5 mcg Erythritol, Sodium hydrogen 
carbonate, Citric acid, Maize 

starch, Flavourings 
(Raspberry), Colours, L-

ascorbic acid, Sucralose, 
Black carrot juice 

concentrate, Beetroot powder

ViteCer Kft. Macarıstan 09.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaSip 

Kids Raspberry Flavoured Calcium & Vitamin D / 
VitaSip Uşaqlar Üçün Moruq dadı ilə Kalsium və 

Vitamin D (Qranul / Tablet-stikdə № 7) adlı məhsul 
uşaqlar üçün bəzi vitamin və mineralların əlavə 

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

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

Vuka Vuka Tablet 2 Securinega virosa(root extractum) - 100 mg, 
Heteromorpha arborescens - 100 mg, Cfrissa edulis - 80 
mg, Triumfetta welwitschii - 80 mg, Ozorea reticulata - 40 

mg, 

Lactose, Calcium stearate Vitamer MMC Rusiya 23.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vuka 
Vuka(tablet № 20) adlı məhsul   yetkin  kişilərdə cinsi 

zəifliyi zamanı tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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



Wellkid Multivitamin Smart 
Chewable / Velkid 
Multivitamin Smart 

Çeynəmə tablet

Çeynəmə tablet 3 x 10 Vitamin A - 400 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 
10 mg, Vitamin B1 - 0.9 mg, Vitamin B2 - 0.8 mg, Vitamin 

B6 - 0.7 mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Niacin - 9 mg, Folic 
acid - 200 mcg, Biotin - 25 mcg, Pantothenic acid - 4 mg, 
Vitamin C - 40 mg, Magnesium - 75 mg, Iron - 7 mg, Zinc 
- 7.5 mg, Copper - 0.2 mg, Manganese - 0.3 mg, Iodine - 

75 mcg, Selenium - 20 mcg, Chromium - 10 mcg, Flax 
seed oil powder - 114 mg

Apple powder flavouring, 
Strawberry powder 

flavouring, Sucralose, 
Natural lemon flavour, 

Raspberry flavour, Syloid 
(Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Magnesium 

stearate, Stearic acid, Xylitol, 
Maltodextrin, Beetroot 

powder, Citric acid

Thompson and Capper 
ltd

Böyük Britaniya 09.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Wellkid Multivitamin 
Smart Chewable / Velkid Multivitamin Smart Çeynəmə 
tablett (çeynəmə tablet, №30) adlı məhsul vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

dərman vasitəsi deyil.

Xiloial Zero Göz üçün damcı 10 ml Sodium Hyaluronate-2.0g, TS Polysaccharide (or 
Galacto-Xyloglucan)-2.0g, Sodium Citrate-8.0g, Citric 
Acid Monohydrate-0.10g, Mannitol-28.0g, Water for 

injections up to-1000 ml

Ayrica qeyd edilməmişdir Farmigea SpA İtaliya 14.08.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Xiloial Zero, göz üçün 
damcı, 10 ml plastik flakonda, adlı məhsul göz quruluğu 

sindromunun müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Yantarex Kapsul 3 x 10 Succinic acid – 200 mg, Milk serum (whey) – 85 mg, 

Ginkgo biloba – 60 mg, Coenzyme Q10 – 50 mg, 
Magnesium oxide – 50 mg, Garlic (Allium sativum) – 50 

mg

Calcium stearate İTF Farmakom MMC Ukrayna 27.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Yantarex (kapsul № 30) adlı məhsul  orqanizmdə qan 
dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd1: “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına 
dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq BFMQƏ-nin 

istifadə təlimatında tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin isə miqdarının 
göstərilməsi, bu qaydanın «Bioloji fəallığa malik qida 

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

BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adlarının göstərilm əsi zəruridir.

Qeyd2: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Zedora Daxilə qəbul üçün 
məhlul

15 ml Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU) Vitamin E acetate oil, 
Orange essential oil, 

Rosemary essential oil, 
Sunflower oil

BioDue Spa İtaliya 16.08.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zedora 

( daxilə qəbul üçün məhlul,15 ml) adlı  məhsul   D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 

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

deyil.
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