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

3 Months Collagen Tablet 60

Hydrolized collagen (Type-Type III) - 750 mg, L-Ascorbic acid - 100 
mg, Hyaluronic acid - 50 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 3 
mg) - 8.2418 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 mg) - 

2.4310 mg, D-Biotin (Vitamin B7) - 100 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
phosphate anhydrous, 

Polyvinylpyrrolidone, Corn starch, 
Magnesium salts of fatty acids

A Pharma Sağlık Ürünleri A.Ş Türkiyə 03.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 3 Months Collagen (tablet, №60)) 

adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

3 Months Collagen Daxilə qəbul üçün məhlul 15 x 40ml

Hydrolyzed Collagen (Type I-Type III) – 5000 mg, L-ascorbic acid – 
150  mg, Hyaluronic acid – 100 mg, Vitamin E (as DL-alpha 

tocopheryl acetate) – 10 mg alpha-TE, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 
mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) – 5 mg, Vitamin B5 (as D-

pantothenate, Calcium) - 6 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin B7 (as D-Biotin) – 300 mcg, 

Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg

Deionized water, Liquid mango flavour, 
Citric acid monohydrate, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Malic 
acid, Xanthan gum, Sucralose

A Pharma Sağlık Ürünleri A.Ş Türkiyə 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 3 Months Collagen (daxilə qəbul üçün 

məhlul 40 ml N15) adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların struktur 
quruluşunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun buraxılış forması "daxilə qəbul üçün" məhlul olaraq 

göstərilsin.

All-Natural Beta-Carotene in Sea 
Buckthorn Oil / Təbii Beta-Karotin 

və Çaytikanı yağı
Kapsul 2 x 15

Hippophae rhamnoides oil - 450 mg, Mixture of tocopherols - 30 mg 
(d-alpha-tocopherol - 3.9 mg, d-beta-tocopherol and d-gamma-

tocopherol - 12.6 mg, d-delta-tocopherol - 5.4 mg),  Beta-carotene 
30% "CaroCare"  - 20 mg (Beta-carotene - 6 mg)

Gelatin capsule (Gelatin, Glycerol, Pure 
water, Sorbitol, Ethyl vanillin)

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 23.06.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Fatty Acids All - Natural 
Beta-Carotene in Sea Buckthorn Oil (kapsul №30) adlı məhsul beta 
karotin və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Alprovin Şərbət 150 ml

Vitamin C(as Ascorbic Acid)-	72,00 mg; Royal Jelly Dry Extract- 32 
mg; Echinacea Purpurea Herb Dry Extract- 10 mg; Vitamin B3(as 

Niacinamide)-7, 2 mg; Astragalus membranaceus Root Dry Extract- 4 
mg;Uncaria Tomentosa Cortex Dry Extract- 2,4 mg;  Vitamin B5 (as D-

Calcium pantothenate)-2,4 mg;Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL)-0,8 
mg;Vitamin B2 ( as Riboflavin)- 0,64 mg; Vitamin B1 (as Thiamin 
mononitrate)-0,56 mg; Vitamin A (as Retinyl palmitate)-0,4 mg; 

Vitamin B9 ( as Folic acid)-0,08 mg; Biotin – 0,06 mg; Vitamin B12 
(as Cyanocobalamine)-0,004 mg

Deionized water, Fructose, Propylene 
glycol, Glycerin,Guar gum, Disodium 

EDTA,Potassium sorbate, Orange 
flavour.

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: Yaş  həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Altaflora Gastrogel Şərbət 500 ml

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

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

L.) seed powder - 20 mg, Pineapple juice dry extract - 2 mg, 
Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf extract 2.5% cynarin leaf extract - 

1.5 mg, Papaya (Carica papaya) fructus dry extract - 1 mg

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

Sodium methyl parahydroxybenzoate
Alta Care Laboratorires İtaliya 28.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altaflora Gastrogel (şərbət, 500 ml) 
(Seriya: 354,istehsal tarixi: 01.12.2021, son istifadə tarixi:01.12.2025) 
adlı məhsul həzm sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Amino Complex Pomegranate 
Flavour Tablet 1

Whey Protein Concentrate, Egg Albumin, Chicken protein hydrolysate 
and Whey protein hydrolysate of which amino acids – 12000 mg, L-

leucine - 830 mg, L-Isoleucine - 450 mg, L-lysine - 775 mg, L-
Methionine - 230 mg, L-Phenylalanine - 375 mg, L-Threonine - 490 

mg, L-Tryptophan – 130 mg, L-Valine - 490 mg, L-Alanine - 660 mg, 
L-Arginine - 495 mg, L-Aspartic acid - 975 mg, L-Cysteine - 185 mg, L-

Glutamine - 1490 mg, Glycine - 755 mg, L-Histidine - 185 mg, L-
Proline - 710 mg, L-Serine - 495 mg, L-Tyrosine - 280 mg

Sorbitol, Gelatine, Magnesium salts of 
fatty acids, Silicon dioxide, Citric acid, 

Sucralose, Pomegranate flavour
Unipro Sp.z.o.o. Polşa 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino Complex Pomegranate Flavour 
(kapsul №300) (Seriya nömrəsi: 52340; İstehsal tarixi 02.06.2022; Son 
istifadə tarixi:02.06.2024)adlı məhsul İdmançılar 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.

Angelovit Kapsul 6x10
Vitex Agnus castus fruit dry extract -25 mg, Cimicifuqa racemosa root 

and rhizome dry   extract- 120 mg , Angelica sylvestris root dry  
extract- 40 mg

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

oxide.

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

Şirketi
Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

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

məhsul qadınlarda  reproduktiv orqanların fəaliyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

Angio Protekt Kapsul 3 x 10

Vitis vinifera extract - 50 mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 
50 mg, Quercetin - 50 mg, Lycopene 10% (Lycopene 2 mg) - 20 mg, 
Alpha lipoic acid - 100 mg, Rutin - 50 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

100 mg

Natural gelatin, Cornstrach, Allura red İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 30.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Angio Protect (kapsul № 30) adlı 
məhsul ürək-damar sisteminin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 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.

Aqnidol Kapsul 4 x 15
Vitex Agnus castus fruit powder- 150 mg, Camellia sinensis leaf 

extract - 100 mg, Indole-3-carbinol - 60 mg, Soya isoflavones - 30 
mg

Lactose, Bovine gelatin, Allura red Cydonia doo Bosniya və Herseqovina 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aqnidol (kapsul N60) adlı məhsul 

qadın sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Tərkib rəyə müvafiq olaraq göstərilsin.

Artropem Plyus Tablet 3 x 10
Pure Eggshell Membrane (PEM ) - 300 mg, Harpagophytum 

Procumbens (Devil' s Claw) - 110 mg, Curcuma Longa (Turmeric) 
Extract - 50 mg, Undenaturated Type II Collagen - 40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Crosslinked 

sodium carboxymethyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artropem Plyus (tablet  № 30) adlı 
məhsul  dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 



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

Asglucan Plus / Asqlükan Plyus Şərbət 150 ml

Ascorbic acid - 35 mg, Beta 1.3/1.6 Glucan - 25 mg, Vitamin B3 
(Niacin) - 5 mg NE, Vitamin E - 4 mg α-TE, Zinc - 2.5 mg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) - 2 mg, Manganese - 0.5 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 0.45 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 0.4 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine) - 0.25 mg, Vitamin A - 200 mcg RE, Folic acid - 150 mcg, 
Selenium - 22.5 mcg, Vitamin D3 - 200 IU/10 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamine) - 0.75 mcg

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

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

aroma, lemon aroma, Sodium 
hydroxide (E 524), Potassium sorbate 

(E 202), Sodium benzoate (E 211), 

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 16.08.2022 Müsbət

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

(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Askopal Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinol palmitate) – 266 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin 
B3 (as Nicotinamide) - 12 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) - 4 
mg,  Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Folic acid - 160 mcg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) - 60 mg,  Vitamin D (as Cholecalciferol) – 400 IU, 

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Glycerol, Citric acid, Xanthan 

gum, Orange juice concentrate, 
Purified water

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askopal (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Aspargast Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml Diastase - 65 mg, Pepsin - 10 mg, Pancreatin - 25 mg
Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric 

acid, Sucralose, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Deionized water

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

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

məhlul, 120 ml) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun buraxılış forması rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Astervit Plus Tablet 30

Vitamin A (as Retinol acetate) - 800 mcg, Vitamin C (ascorbic acid) - 
120 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) – 10 mcg, Vitamin E (as dl-

alpha-Tocopherol acetate) - 40 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 4 mg, Vitamin B6 (as 
pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 
9 mcg, Vitamin K (as Phytomenadione) - 50 mcg, Nicotinic acid – 20 

mg, Folic acid - 400 mcg, Biotin - 70 mcg, Pantothenic acid (as 
calcium D-pantothenate) - 10 mg, Calcium (as Calcium carbonate) – 
60 mg, Iron (as Iron sulfate) - 27 mg, Magnesium (as Magnesium 
carbonate) - 70 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 15 mg, Iodine (as 

potassium iodide) – 150 mcg, Potassium (as potassium chloride) – 40 

Magnesium stearate (E470b), 
Microcrystalline cellulose (E460i), 

Silicon dioxide (E551), 
Polyvinylpyrrolidone (PVP)

Asterpharma İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 29.07.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd. istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Atienza Şərbət 150 ml
Mix of enzymes: (Bromelain-25 mg, Papain-20 mg, Protease-5 mg, 

Amylase-10 mg)-60 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract-100 
mg, Foeniculum vulgare fruit dry extract-85 mg

Fructose, Water, Potassium sorbate, 
Flavouring, Citric acid, Sugar syrop Fito Lab MMC Azərbaycan 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Atienza (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Aurol Kapsul 4 x 15

Betula pendula leaf extract – 60 mg, Vaccinium oxycoccos fruit 
extract – 120 mg, Chamomilla recutita flower extract – 10 mg, 

Petroselinum crispum root extract – 60 mg, Arctostaphylos uva-ursi 
leaf extract – 30 mg, Phaseolus vulgaris seed extract – 80 mg, 

Trisodium citrate – 30 mg, Potassium citrate – 30 mg

Natural gelatin, Cornstarch Delta Labs MMC Azərbaycan 25.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aurol (kapsul, № 30) adlı məhsul 
böyrək və sidik yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursi leaf extract" 

inqredienti olduğu üçün, istifadə üzrə təlimatda onun 2 həftədən artıq 
qəbul edilməməsi haqqında məlumatın verilməsi zəruridir.

Azmega Kapsul 1 Omega 3 fatty acids - 1000 mg, EPA - 120 mg, DHA - 180 mg, 
Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 400 IU Natural gelatin, Sunflower oil İmhotep İlaç Kozmetik ve Gıda 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Azmega (kapsul № 50) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Bahepa Tablet 2x15

Alpha lipoic  acid - 100 mg, L-methionine - 100 mg, Choline bitartrate 
- 100 mg, Inositol - 100 mg, Essential phospholipids - 300 mg, 

Helichrysum arenarium flower dry extract - 50 mg, Cynara scolymus 
leaf dry extract - 200 mg

Lactose, Starch, PVP-K30, Magnesium 
stearate, Talcum, Primojel, Avicel PH 
200, HPMC, PEG-6000, Brown impact 

color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bajana məhlul hazırlamaq üçün 
toz 10

Inulin - 3500 mg, Saccharomyces boulardii - 2.5 billion CFU 125 mg, 
Lactobacillus acidophilus - 2.5 billion CFU 13 mg, Lactobacillus 

rhamnosus - 1 billion CFU 2.5 mg

Sodium cyclamate, Citric acid, Lemon 
flavor Fortex Nutraceuticals Ltd. Bolqarıstan 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bajana (saşe № 10) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 

Bakterium Şərbət 100 ml

Lactobacillus acidophilus - 5×10⁷ CFU (0,5 mg), Lactobacillus 
rhamnosus - 4×10⁷ CFU (0,1 mg), Lactobacillus bulgaricus - 1×10⁸ 

CFU (1 mg), Lactobacillus casei - 2,5×10⁸ CFU (0,5 mg), 
Bifidobacterium bifidum - 1×10⁸  (1 mg), Inulin - 50 mg                                                                                                                                                    

Sucrose, Lactose, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Raspberry juice 

concentrate, Purified water 
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək, mədə-bağırsaq sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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



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

BaNefro Tablet 2x15

Cranberry fruit extract (Vaccinium oxycoccos) - 300 mg, Orthosiphon 
stamineus leaf extract – 100 mg, Magnesium (as Magnesium Oxide) - 
150 mg, Potassium Citrate - 50 mg, Sodium (as Sodium Chloride) - 50 
mg, Arctostaphylos Uva Ursi leaf dry extract - 150 mg, Rosa Canina 

fruit extract - 50 mg, Zea Mays (Corn Silk Extract) - 50 mg	

Lactose, Starch, PVP K30, Magnesium 
stearate, Talc, Primojel, Avicel 200, 

HPMC, PEG 6000, Yellow color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BaNefro (tablet №30) adlı məhsul 
sidik - ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Benax Tablet 30

Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
root and rhizome dry extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium 

hydroxide) - 10 mg (24 mg), Humulus lupulus strobile dry extract - 25 
mg, Folic acid - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate (vegetable), Sorbitol 

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

Şirketi
Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Benax (tablet N30) adlı məhsul MSS-
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Beta Gulan Şərbət 120 ml
Beta-glucan – 100 mg, Ascorbic acid – 100 mg	

Sucrose, Sodium benzoate, Potasssium 
sorbate, Glycerol, Citric acid, Xanthan 

gum, Orange juice concentrate, 
Purified water

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 24.08.2022 Müsbət

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

məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Betaben Tablet 30 Beta glucan - 180 mg Magnesium stearate, Sorbitol
Pharma Standart İlaç Medikal 

Koz.Gıda.San.Tic. Limited 
Şirketi

Türkiyə 11.08.2022 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə sahəsi rəyə uyğun göstərilsin.

Bifilong Kapsul 1

Bifidobacterium bifidum - 0.25 mlrd, Lactobacillus acidophilus - 0.25 
mlrd, Lactobacillus casei - 0.25 mlrd, Lactobacillus plantarum - 0.25 
mlrd, Lactobacillus rhamnosus - 0.25 mlrd, Enterococcus faecium - 
0.25 mlrd, Streptococcus thermophilus - 0.25 mlrd, Bifidobacterium 
longum - 0.25 mlrd, Saccharomyces boulardii - 2 mlrd, İnulin - 150 

mg.

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Gelatine 	

	
Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 09.08.2022 Müsbət

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

bağırsağın mikroflorasını normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədi ilə 
tövsiyyə olunan BFMQƏolub, 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. 

Bilgam Tablet 2 x 15

Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) - 5 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavine 5’-Phosphate, Sodium) - 6 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 

55 mg, Vitamin B4 (as Choline Bitartarate) - 60 mg, Vitamin B5 (as 
Calcium Pantothenate) - 14 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) - 6 mg, 
Vitamin B7 (as D-Biotin) - 150 mcg, Vitamin B8 (Inositol) - 100 mg, 

Vitamin B9 (Folic Acid) - 400 mcg, PABA (Para-amino Benzoic Acid) - 

Microcrystalline Cellulose (E460), 
Polyvinylpyrolidone (E201), Silicon 
Dioxide, Magnesium Salts (E470 b)

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 22.08.2022 Müsbət

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

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

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

Bipmsok Kapsul 2 x 15

Magnesium oxide( eqv. to  150, 0 mg  Magnesium)- 250, 0 mg, Vitex 
agnus castus fruit dry extract (1:1)- 27,2 mg, Borago officinalis seed 
dry extract (4:1) - 20, 0 mg, Vitamin E( as d-alpha tocopheryl acetate 

- 15,0 mg  (33,0 mg ). 

İnulin(fiber),Fatty acid magnesium 
salts( as Magnesium stearate), 

Gelatin(capsula shell)
Lotos Pharma Ltd. Latviya 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bipmsok (kapsul № 30 ) adlı  məhsul 
qadınların sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

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

Qeyd:tərkib rəyə uyğun  olaraq göstərilsin.

Black Wolf Multifruit Flavour toz 300 q

Beta-alanine - 2400 mg, Creatine Monohydrate - 2000 mg, L-arginine 
- 2000 mg, Calcium (as 408.3 mg of Calcium salts of orthophosphoric 
acid) - 120 mg, Magnesium (as 211.86 mg of Magnesium carbonate) - 

60 mg, L-tyrosine - 500 mg, Bitter orange fruit extract (Citrus 
aurantium) - 300 mg, Caffeine - 200 mg, Raspberry (Rubus idaeus) 
fruit extract(5% raspberry ketones) - 200 mg, Thiamine mononitrate  
– 2.2 mg, Riboflavin – 2.8 mg,  Niacin - 32 mg, Pantothenic acid - 12 

mg, Vitamin B6  – 2.8 mg, Biotin - 100 mcg, Folic acid - 400 mcg, 
Vitamin B12 - 5 mcg

Sucralose, Citric acid, Flavouring 
(multifruit), Carmine (dye), Silicon 

dioxide, Acesulfame K
Unipro Sp.z.o.o. Polşa 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Black Wolf Multifruit Flavour  (toz 300 

q) (Seriya nömrəsi: 51815 ; İstehsal tarixi 09.05.2022; Son istifadə 
tarixi: 09.05.2024) 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. 

Black Wolf Shot məhlul 80 ml
Beta alanine - 2400 mg, Phenylalanine + L-tyrosine - 500 mg, 

Caffeine - 200 mg, Niacin  - 16 mg, Pyridoxine hydrochloride  – 2.1 
mg, Cyanocobalamin - 5 mcg

Water, Citric acid, Sodium citrates, 
Fruit juices concentrates, Flavouring 
agent, Maltodextrin, Acesulfame K, 
Neotame,  Sucralose, Sorbic acid, 

Benzoic acid

Unipro Sp.z.o.o. Polşa 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Black Wolf Shot (80 ml) (Seriya 
nömrəsi: 368543; İstehsal tarixi 23.03.2022 ; Son istifadə tarixi: 

23.06.2023) 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.

Blokalin Max Kapsul 3 x 10

Glycine - 75 mg, Melissa officinalis leaf extract - 50 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg,Tilia cordata leaf and flower extract - 

20 mg, Lavandula angustifolia flower extract - 20 mg, Crataegus 
Laevigata fruit extract - 30 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 21.07.2022 Müsbət

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

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

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

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

BolOmega Şərbət 120 ml

Vitamin A (as Retinol acid) - 1.5 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 15 
mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin E (as 

Tocopherol acetate) - 27 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride 
) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) 

- 10 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) - 6 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 10 mcg, 
Folic acid - 100 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2.5 mcg, 

Sodium benzoate, M.P. Sodium, P.P. 
Sodium, Potassium sorbate, Xanthan 

gum, Sodium carboxymethyl cellulose, 
Sugar, Glycerin, Sorbitol liquid, Tween 
– 80, DPS,  Citric acid monohydrate, 

Peach flavor, Orange flavour

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 03.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BolOmega (xxxxxxxx) adlı məhsul 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Bronazil Şərbət 150 ml

N-acetylcysteine - 100 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 11.5 mg) - 1.5 
mg, Grindelia robusta herb extract - 62.5 mg, Thyme vulgaris herb 

extract - 41.5 mg, Hedera helix leaf extract - 10.5 mg, Drosera 
rotundifolia herb dry extract - 20.5 mg

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

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

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

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Calcifull Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 2 mg, Vitamin D 
(as Cholecalciferol) - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan 
gum, Glycerol, Saccharin, Orange 

flavor, Sodium benzoate

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

Şirketi
Türkiyə 16.08.2022 Müsbət

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

kalsium, sink minerallarının və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Calfull Tablet 2x15
Calcium carbonate - 750 mg, Zinc sulphate - 10 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 5 mcg, 

Vitamin B8 (Inositol) - 50 mg

Lactose, Starch, PVP – K30, 
Magnesium stearate, Talcum, Primojel, 

Avicel 200, HPMC, PEG-6000, White 
Impact Color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Calfull, 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.

Chondrocol Kapsul 4x15

Glucosamine sulfate - 375 mg, Chondroitin sulfate - 50 mg, Collagen - 
200 mg, Methylsulfonylmethane - 125 mg, Cetyl myristoleate - 25 
mg, Boswellia serrata - 50 mg, Turmeric (Curcuma longa) extract - 

100 mg

Maltodextrin clintose, Magnesium 
stearate, Gelatin, Titanium dioxide. Alfa Vitamins Laboratories Inc ABŞ 04.08.2022 Müsbət

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

məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Çiyələk dadlı smaylik sorma Lollipop 1

Vitamin С (as L-ascorbic acid) - 3.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) 
- 0.66 mg, Vitamin E (as D-alfa-tocoferol acetate) - 0.5 mg, 

Pantothenic acid (as Calcium-D-pantothenate) - 0.45 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 0.07 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

0.06 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 0.05 mg, Folic acid - 
0.02 mg, Vitamin B7 (as D-biotin) - 0.003 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 0.08 mcg

Sugar, Starch molasses, Food Flavoring 
Strawberry, Corn Maltodextrin, 

Carmine dye
Bioterra MMC Belarus 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çiyələk dadlı smaylik sorma (Lollipop 
N50) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Coenton Q10 Kapsul 4 x 15 L-Carnitine tartrate - 250 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg Inulin, Magnesium stearate, Gelatin Solepharm LTD Latviya 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coenton Q10  (kapsul N60) adlı 
məhsul orqanizmdə metabolik prosesləri tənzimləmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Cognium Kapsul 2x15 Choline alfoscerate - 400 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 5 mg Natural gelatin, Corn starch İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cognium (kapsul, №30) adlı məhsul  
beyin qan dövranını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırma eskizində köməkçi maddələr bəndi rəyə müvafiq 

qeyd olunsun.

Colerix-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50 000 IU) (1 drop/133 IU) Olive oil Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formavit (Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası və əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun qeyd 

edilsin.	

Composor 25  Lepidium complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml
Fluid extract of Pepperworth (Lepidium latifolium) leaves - 1518 mg, 

Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves - 1119 mg, 
Solidago virga-aurea aerial parts - 74 mg

Glycerin(E 422), Water Soria Natural S.A İspaniya 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 Lepidium complex 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) (Seriya nömrəsi: 0220, istehsal 

tarixi: 01.05.2022, son istifadə tarixi: 01.05.2025) adlı məhsul sidik- 
ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Creatine Creapure Powder toz 500 q 100% Creatine monohydrate – 3.4 g (eq. to 3g of Creatine) yoxdur Aminolabs Deutschland GmbH 
(for Tripoint GmbH) Almaniya 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Creapure Powder (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 dərman vasitəsi deyil.

Depovit New Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 4x 5ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml/25 drop) Vitamin E, Olive oil Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depovit (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Diesonne məhlul 15 ml Vitamin D3  (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil
Pharma Standart İlaç Medikal 

Koz.Gıda.San.Tic. Limited 
Şirketi

Türkiyə 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Diesonne (məhlul 15 ml) adlı məhsul 
D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

DiuriNES Tablet 2 x 30
Centarium erythraea herb dry extract - 36 mg, Levisticum officinale 
root dry extract - 36 mg, Rosmarinus officinale leaf dry extract - 36 

mg

Potato starch, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Microcrystalline 

cellulose
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 28.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DiuriNES (tablet, №60) adlı məhsul 
böyrək və sidik yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Dolfin® (4 yaşdan yuxarı uşaqlar 
üçün) toz 1 q

Halite (table salt) - 81%, Salt food iodized - 10%, Potassium chloride - 
5%, Sodium bicarbonate (baking soda) - 2%, Dry rosehip extract 

(fruit) - 1%, Dry extract-licorice (root) - 1%
Ayrı geyd edilməyib Zentiva Pharma LLC Rusiya 18.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dolfin® (4 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün), 
toz, 1 q, paketdə N30, karton qutu qablaşma” adlı məhsul burun 

boşluğunun dərindən təmizlənməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Dolfin® (4 yaşdan yuxarı uşaqlar 
üçün) toz 1 q, 120 ml

Halite (table salt) - 81%, Salt food iodized - 10%, Potassium chloride - 
5%, Sodium bicarbonate (baking soda) - 2%, Dry rosehip extract 

(fruit) - 1%, Dry extract-licorice (root) - 1%
Ayrı geyd edilməyib Zentiva Pharma LLC Rusiya 19.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dolfin® (4 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün), 
toz, 1 q, paketdə N30, 120ml plastik flakon ilə, karton qutu qablaşma” 
adlı məhsul burun boşluğunun dərindən təmizlənməsi üçün istifadəsi 

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

Dolfin® (böyüklər üçün) toz 2 q
Halite (table salt) - 81%, Salt food iodized - 10%, Potassium chloride - 

5%, Sodium bicarbonate (baking soda) - 2%, Dry rosehip extract 
(fruit) - 1%, Dry extract-licorice (root) - 1%

Ayrı geyd edilməyib Zentiva Pharma LLC Rusiya 19.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dolfin® (böyüklər üçün), toz, 2 q, 
paketdə N30, karton qutu qablaşma” adlı məhsul burun boşluğunun 
dərindən təmizlənməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə 

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

Dolfin® (böyüklər üçün) toz 2 q, 240 ml
Halite (table salt) - 81%, Salt food iodized - 10%, Potassium chloride - 

5%, Sodium bicarbonate (baking soda) - 2%, Dry rosehip extract 
(fruit) - 1%, Dry extract-licorice (root) - 1%

Ayrı geyd edilməyib Zentiva Pharma LLC Rusiya 19.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dolfin® (böyüklər üçün), toz, 2 q, 
paketdə №10, 240ml plastik flakon ilə, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul burun boşluğunun dərindən təmizlənməsi üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Dolfin® (böyüklər üçün) toz 2 q, 240 ml
Halite (table salt) - 81%, Salt food iodized - 10%, Potassium chloride - 

5%, Sodium bicarbonate (baking soda) - 2%, Dry rosehip extract 
(fruit) - 1%, Dry extract-licorice (root) - 1%

Ayrı geyd edilməyib Zentiva Pharma LLC Rusiya 19.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Dolfin® (böyüklər üçün), toz, 2 q, 
paketdə №30, 240ml plastik flakon ilə, karton qutu qablaşmada” adlı 

məhsul burun boşluğunun dərindən təmizlənməsi üçün istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Dolornon Kapsul 3x10

Magnesium orotate - 300 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, Tanacetum 
parthenium herb dry extract - 50 mg, Zingiber officinale rhizome dry 

extract - 30 mg, Melatonin - 1 mg, Riboflavin - 60 mcg, 
Cyanocobalmin - 6 mcg

Amaranth seeds powder, 
Oligofructose, Pullulan Saşera-Med MMC Rusiya 02.08.2022 Müsbət

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

Dortil Complex Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract – 150 mg, Crataegus monogyna 
leaf and flower extract – 200 mg, Mellisa officinalis leaf dry extract – 
200 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) – 200 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg

Cornstarch, Natural Gelatin Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 22.08.2022 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Duodan Şərbət 250 ml

Aloe vera leaf juice – 1 ml, Ananas comosus fruit juice – 1 ml, Carica 
papaya fruit juice – 1 ml, Hippophae rhamnoides fruit oil –1 ml, 

Sambucus nigra fruit liquid extract – 1 ml, Glycyrrhiza glabra root 
liquid extract – 1 ml, Mentha piperita leaf liquid extract – 1 ml, 

Pimpinella anisum fruit liquid extract – 1 ml, Anethum graveolens 
fruit liquid extract – 1 ml, Plantago major leaf liquid extract – 1 ml, 

Malva sylvestris flower and leaf liquid extract – 1 ml, Origanum 
vulgare herb liquid extract – 1 ml, Pancreatin – 40 mg, Amylase – 40 

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

gum, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duodan (şərbət, 250 ml) adlı  məhsul 
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

DY Nutrition Hit BCAA 4:1:1+ 
Glutamine toz 450 q L-Glutamine monohydrate – 5000 mg, L-Leucine - 5000 mg, L-

Isoleucine - 1250 mg, L-Valine – 1250 mg

Citric Acid , Maltodextrin, Flavouring, 
Sucralose, Acesulfame-k, Silicon 

dioxide, Soy Lecithin, Color (Caramel) 

Bedeco KFT (for DY Nutrition 
Global Ltd) Macarıstan 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DY Nutrition Hit BCAA 4:1:1+ 

Glutamine (toz, 450 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.



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

EdaMaks Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən EdaMaks (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: əks göstərişlər rəyə uyğun tərtib olunsun.

Ekoflex məhlul 150 ml Beta Glucan – 154.80 mg, Zinc Sulfate Monohydrate (equiv. to 7.8 
mg elemental Zinc) – 21.47 mg, Ascorbic Acid (Vitamin C) – 235.3 mg

Carboxymethylcellulose, Glycerin, 
Sucralose, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Orange Flavor, 

Deionized Water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ekoflex (150 ml) adlı məhsul immun 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: buraxılış forması rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Elaxfill Classic inyeksiya üçün gel 1.0ml
Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Sodium chloride - 7.6mg/ml, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate - 0.78mg/ml, Sodium 
phosphate dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, Purified water qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 27.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Elaxfill Classic, inyeksiya üçün gel, 
1.0ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı 

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

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Elaxfill Light inyeksiya üçün gel 1.0ml
Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Sodium chloride - 7.6mg/ml, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate - 0.78mg/ml, Sodium 
phosphate dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, Purified water qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 27.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Elaxfill Light, inyeksiya üçün gel, 1.0ml, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan 

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

Elaxfill Volume inyeksiya üçün gel 1.0ml
Cross-linked hyaluronic acid - 20mg/ml, Sodium chloride - 7.6mg/ml, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate - 0.78mg/ml, Sodium 
phosphate dibasic dihydrate - 0.89mg/ml, Purified water qs 1ml

Ayrı geyd edilməyib BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 27.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Elaxfill Volume, inyeksiya üçün gel, 
1.0ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı 

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

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Elberry Kapsul 2x15

Cranberry (Vaccinium oxycoccos)  fruit dry extract- 250 mg, Sodium 
Citrate- 50 mg, Potassium Citrate - 50 mg, Chamomile (Matricaria 

recutita ) flower dry extract-10 mg,  Orthosiphon (Orthosiphon 
stamineus) leaf  dry extract – 50 mg,  Bearberry(Arctostaphylos Uva 

Ursi) leaf  dry extract- 50 mg.

Lactose, Starch, Magnesium stearate, 
Talcum, Gelatin(capsula shell)

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Elsocal Fışıldayan tablet 3x20 Calcium carbonate-1000 mg, Vitamin D3-880 IU
Sorbitol, Citric acid, Lemon flavour, 

Sodium bicarbonate, Sucralose, 
Polyethylene glycol

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

Şirketi
Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elsocal (Fışıldayan tablet N60) adlı 
məhsul D3 vitamini və kalsium mineralıın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda təsiredici maddələr bəndi düzgün qeyd 

edisin.

Enzimaza Forte örtüklü tablet 5 x 10

Pancreatine - 200 mg (eq.to 6600 USP units lipase, 40000 USP units 
amylase and 40000 USP units protease), Carica papaya fruit extract - 
120 mg (eq.to 6000 units Papaine), Sophora japonica seeds extract 
(98%troxerutin) - 100 mg, Ananas comosus fruit extract - 90 mg 

(eq.to 80 GDU units Bromelaine), Try-05 - 48 mg (eq.to 115200 units 
trypsine and to 19200 units chymotrypsine)

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

Croscarmellose sodium (E468), 
Sillicone dioxide (E551), Nutraficient 

brown 114F265032

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 25.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzimaza Forte (tablet, №50) adlı 
məhsul müxtəlif orqan və sistemlərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə, sağıamlığın bərpası 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. 

Eraforte Kapsul 2 x 15

American Cranberry Fruit Dry Extract (Vaccinium Macrocarpon L.) 
(equiv. min 30 mg (30%) Proantocyanidins) - 100 mg, D-Mannose - 
40.05 mg, Potassium Citrate (equiv to 23.8 mg of Potassium) - 62.15 

mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 60.15 mg

Maltodextrin, Silicone Dioxide, 
Magnesium Stearate, Capsule (qsp 

100% Gelatine)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eraforte (kapsul № 30) adlı məhsul 
sidik- ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Erbofer Kapsul 2x15

Sunactive - microencapsulated Iron pyrophosphate (maltodextrin, 
polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin) (Iron - 15 mg) - 185.29 

mg, Vitamin C (Ascorbic acid, Ethylcellulose) (Vitamin C - 50 mg) - 
53.84 mg, Pido Zinc (Zinc pidolate) (Zinc - 5.5 mg) - 28.37 mg, 

Copper gluconate (Copper - 0.6 mg) - 4.5 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine, maltodextrin) (Vitamin B12 - 1.3 mcg) - 1.36 mg, 
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) (Vitamin B6 - 0.95 mg ) - 1.23 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin)(Vitamin B2 - 0.85 mg ) - 0.92 mg, Folic 

Shell (food gelatin), Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Vegetable 

magnesium stearate

Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce 
S.r.l. üçün) San-Marino 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Erbofer (kapsul, №30) (Seriya:V191, 
istehsal tarixi:01.04.2022, son istifadə tarixi:01.04.2025) 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.

Erbolak Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Actilight 950 P - Fructooligosaccharides - 4.5 g, Lactulose - 3 g, 
Fibruline S20 - Inulin - 2.5 g, Nutriose FM - Corn fiber - 1 g

Citric acid, Potassium sorbate, Lemon 
flavor, Demineralized water Erbozeta S.p.A. San-Marino 28.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbolak (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 
ml) adlı məhsul(Seriya nömrəsi:V242 , istehsal tarixi: 01.05.2022, son 
istifadə tarixi: 01.05.2025)   bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



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

Erostam Kapsul , içərisində № 60 
kapsul

L-arginine - 400 mg, Acetyl L-Carnitine - 180 mg, Eurycoma longifolia 
root dry extract - 60 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 5 mg, 

Sodium selenite - 0.05 mg, Zinc oxide - 15 mg (eqv. to 12,05 mg  
Zn),  Pyridoxine hydrochloride  - 2 mg ( 5 mg Pyridoxine 

hydrochloride  eqv. to  4, 115 mg  vit B6),  Folic acid – 0,2 mg, 
Cyanocobalamin – 0,002 mg,  Epimedium grandiflorum herb dry 

extract - 50 mg.

Starch, Gelatin Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Erostam(kapsul, №60) adlı məhsul 
reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

Essential  vitamins Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml
Fraction of vegetable oil capril - capric triglycerides (MCT) - 24.8 mg, 
Vitamin D3 (Cholecalciferol)  1.0 MIU / g - 0.2 mg (eqv. to Vitamin D3 

- 5 mcg)
Yoxdur Müasir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Vitamins Vitamin D3 (daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

Essential Amino Acids İce Tea 
Lemon Flavour toz 250 q

Essential amino acid blend (L-Leucine 20.0%, L-Lysine Hydrochloride 
12.5%, L-İsoleucine 10.0%, L-Valine 10.0%, L-Phenylalanine 8.0%, L-
Threonine 7.0%, L-Methionine 3.0%, L-Tryptophan 2.0%), L-Ascorbic 

acid – 36 mg, Pyridoxine Hydrochloride – 0.6 mg

Inulin, acidifiers (citric acid, L(+)-
tartaric acid, malic acid), flavouring, 

sweeteners (acesulfame K, sucralose), 
food coloring (roasted BARLEY malt 

extract*), emulsifier (sunflower 
lecithin), Anti-Caking Agent (Silicon 

Dioxide)

Aminolabs Deutschland GmbH 
(for Tripoint GmbH) Almaniya 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Amino Acids İce Tea Lemon 

Flavour (toz 250 q) adlı məhsul İdmançılar 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.

Evalayt Kapsul 1

Fish oil - 400 mg, Folic acid – 200 mcg,  Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) – 1.2 mg,  Vitamin B2 (Riboflavin) – 1.5 mg,  Vitamin 

B3 (as Nicotinamide) – 15 mg,  Vitamin B5 (as Calcium D-
pantothenate) – 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1.9 

mg, Vitamin B12 (Cyanacobalamin) – 3.5 mcg,  Vitamin D3 
(Cholecalciferol) – 5 mcg,  Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) 
– 13 mg, Biotin (as D-Biotin) – 60 mcg,  Lutein – 10 mg,  Iodine (as 

Sunflower oil, Gelatin, Glycerin, 
Deionized water

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

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

omega 3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ.olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Febulus toz 30

L-arginine -1000 mg; L-carnitine -900 mg; Glutathione -500 mg; 
Coenzyme Q10 -100 mg; Epimedium sagittatum root dry extract- 300 
mg;  Panax ginseng root dry extract- 350 mg; Lepidium meyenii root 

dry extract- 200 mg; Muira puama root dry extract - 200 mg; 
Ceratonia  siliqua  seed dry extract -200 mg; Zinc gluconate- 50 mg 

(equivalent to 7,0 elemental Zn); Sodium selenite-0,2 mg (equivalent 
to 0,091 mg elemental Se).Vitamin E (as D- alpha-tocopherol 

cranberry concentrate, stevia  dry 
extract, oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus (saşe № 30 ) adlı  məhsul 
kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Femitrop Kapsul 4 x 15

Soybean (Glycine max (L) Merr., maltodextrins) beans d.e.40% 
isoflavones - 95 mg, Chaste tree (Vitex agnus -castus L., 

maltodextrins) fruit d.e. 0.5% agnuside - 65 mg, Zinc gluconate 
(pure Zinc - 6.25 mg) - 44.65 mg, Red clover (Trifolium pretense L., 

maltodextrins) herb d.e. 8% isoflavones - 25 mg, Motherwort 
(Leonurus cardiaca L., maltodextrins) herb with flowers d.e. - 15 mg, 

Vitamin B3 (Niacin)(pure Vitamin B3 - 9 mg) - 9.45 mg, L-

Food gelatin, Maltodextrins, Vegetable 
magnesium stearate, Silicon dioxide Erbozeta S.p.A. San-Marino 22.07.2022 Müsbət

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

məhsul qadın sağlamlığını qorumaq 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. 

Fernicsil Tablet 2 x 15 Iron gluconate (eq. to 26.86 mg elemental iron) – 235 mg, Folic acid 
– 350 mcg, Vitamin B12 – 4 mcg, Vitamin C - 60 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
pheur vegetable grade, medium chain 

triglycerides, oleic acid, ammonium 

SIA "Primea" Latviya 26.07.2022 Müsbət

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

FerroLab Şərbət 150 ml

Beetroot juice concentrate, contains 65% pectins - 800 mg, Ferrum 
(as Ferrum bisglycinate) - 10 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 100 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B6 
(Folic acid) - 300 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4.5 mcg

Xanthan gum, Sugar syrop, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Citric 

acid, Purified water, Sorbitol
Fito Lab MMC Azərbaycan 29.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən FerroLab (şərbət, 150 ml) adlı məhsul qanyaranma 
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.

Finkoles Şərbət 120 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit liquid extract – 3.5 ml, Chamomile 
(Chamomilla recutita) flowers liquid extract – 1.5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, Xanthan 

gum, Purified water 
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 12.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Finkoles (şərbət 120 ml) adlı məhsul  
uşaqlarda mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.

Fitin örtüklü tablet 250 mq Phytin - 250 mg

Wheat starch,Microcrystalline cellulose 
(E460), Lactose monohydrate, Talc 

(E553b), Magnesium stearate (E470b), 
Purified water, Opadry II white 
33G28707 (Hypromellose E464, 

Titanium dioxide, Lactose 
monohydrate, Macrogol 3000 E1521, 

SOPHARMA  AD Bolqarıstan 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitin (tablet, №40) adlı məhsul sinir 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Fitness Catalyst 
Methylsulfonylmethane Kapsul 90 Methylsulfonylmethane - 550.5 mg (Active Methylsulfonylmethane 

550 mg) Gelatin Capsule Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitness Catalyst 

Methylsulfonylmethane (Kapsul, № 90) adlı  məhsul sümük və qığırdaq 
toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyyə olunan 

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.



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

FocuMax Kapsul 2 x 15
Taurine - 300 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 60 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) – 10 mg, Vitamin E (as d-alfa tocopheryl acetate) – 5 mg, 
Lutein - 4 mg, Zeaxanthin - 1 mg, Vitamin A (as Retinol) – 0.8 mg

Gelatine capsule shell, Magnesium 
stearate, Inulin Solepharm LTD Latviya 08.08.2022 Müsbət

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

gözün görmə qabilyətini 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.

Folinorm Tablet 2 x 20 Folic acid - 500 mcg

Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium 
stearate, Sugar, Calcium Carbonate, 

Plyvinylpyrrolidone, Polyethilene glycol, 
Silicon dioxide, Talc, Allura Red

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folinorm (tablet, №40) adlı məhsul 
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Foliyod Tablet 1 x 30
Vitamin B9 (as Calcium L-Methylfolate) - 400 mcg, Iodine (as 

Potassium iodide 150 mcg) - 114.67 mcg, Vitamin B12 
(Methylcobalamine) - 4.5 mcg

Microcrystalline Cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrolidone (E 1201), Silicon 
Dioxide, Magnessium Salts (E 470 b)

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

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

turşusu, yod və vitamin B12-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Folzed Kapsul 2x15 Folic acid - 400 mcg, Iodine (Potassium iodide - 260 mcg) - 200 mcg

Lactose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose, Calcium stearate, Gelatin, 
Titanium dioxide, Bright blue FCF, 

Tartrazine

Bioterra MMC Belarus 29.07.2022 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Fondosed Kapsul 1

Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus 
lupulus flower extract - 50 mg, Magnesium citrate - 256 mg (eq.to 29 

mg elemental Magnesium), Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 3 mg

Cellulose (E 460), Gelatin (Bovine 
gelatin), Magnesium stearate (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən 
Fondosed (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 istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

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

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

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

Hydrolysed corn dextrin, 
Fructoooligosaccharides, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate, Calcium 

carbonate

Biofarma S.p.A İtaliya 22.08.2022 Müsbət

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

Pro-B (kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 0692, istehsal tarixi: 
10.03.2022, son istifadə tarixi: 10.03.2024) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

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

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

Potassium sorbate, 	
Sodium benzoate, Xanthan gum

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Berry Nectar (daxilə 

qəbul üçün gel, 1000 ml) (Seriya nömrəsi: 240122A, istehsal tarixi: 24. 
01.2022, son istifadə tarixi: 24.01.2026)  adlı  məhsul immuniteti 
möhkəmləndirmək üçün, vitaminlər, aminturşuları və fermentlərin 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml Aloe Vera gel - 232.3099 g
Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 11.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (gel,1000 ml) 
adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 280222A, istehsal tarixi: 28.02.2022, son 
istifadə tarixi: 28.02.2026) orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə əsasən məhsulun 
istehsal və son istifadə tarixlərində düzəliş edilmiş və rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilmişdir.

Forever Freedom (Orange 
flavored Aloe Vera Juise  / 

Forever Fridom( Portağal ətirli  
Aloe Vera şirəsi)

daxilə qəbul üçün gel 1000 ml
Stabilized Aloe Vera Gel - 220.7374 g, Glucosamine Sulfate - 3.1050 
g, Chondroitin Sulfate - 2.9063 g, Methyl Sulfonyl Methane - 1.4904 

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

Sorbitol, Natural Orange Juice Extract, 
Fructose, Orange Flavor, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored 
Aloe Vera Juise  / Forever Fridom( Portağal ətirli  Aloe Vera şirəsi) 

(daxilə qəbul üçün gell,1000 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 050521 , 
istehsal tarixi: 05.05.2021, son istifadə tarixi: 05.05.2025 )    orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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



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

Forever Garcinia Plus Yumşaq kapsul 1 Garcinia cambogia fruit rind extract (Yielding 250 mg[-]Hydroxycitric 
Acid)- 500 mg, Chromium picolinate - 100 mcg.

Safflower oil, Beef gelatin, Deonized 
water, Glycerin, Medium Chain 

Triglycerides (MCT) oil, Beeswax, Soy 
lecithin, Carob extract.

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Garcinia Plus(kapsul № 70) 

adlı məhsul məhsul (Seriya nömrəsi: 051021D , istehsal tarixi: 
05.10.2021, son istifadə tarixi: 05.10.2025)  çəkini tənzimləmək üçün 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

öz əksini tapmamışdır.

Forever Lite Ultra Vanilla toz 375 q

Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 158 mg), Dicalcium 
Phosphate - 860 mg (Calcium 200 mg, Phosphorus 137 mg), 

Disodium Phosphate - 50 mg(Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 39 
mg (Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg 

(Vitamin E 11.025 mg), Biotin - 19.50 mg (Vitamin B7 150 mcg), 
Niacinamide - 12 mg (Vitamin B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 10.4 
mg (Vitamin A 1,1 mg), Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium 
pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 mg), Potassium iodide - 5.25 

mg (Iodine 52,5 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), 
Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), Thiamine 

hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 0,6 mg), Riboflavin - 0.35 mg 

Fructose, Fructooligosaccharides, 
Natural Vanilla Flavor, Guar Gum, 

Protease Blend (Aminotein), Safflower 
Oil, Soy Lecithin, Sucralose, Beta 

Carotene, Brewer's Yeast, Spirulina 

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 22.08.2022 Müsbət

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

adlı məhsul protein, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
idmançılar üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Fortiren toz 1 D-mannose - 1500 mg, Punica granatum peel extract - 250 mg Dextrose, Lemon flavor, Sucralose, 
Silicon dioxide, Sodim benzoate

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortiren (toz, saşedə №14) adlı 
məhsul  sidik-ifrazat sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, 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.

GammaBrain Kapsul 3x10
Gamma-aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glutamine – 200 mg, 

Glycine – 100 mg, Riboflavin – 2 mg, Nicotinic acid – 15 mg, 
Pyridoxine hydrochloride  - 1 mg, Cyanocobalamin – 1.2 mcg

Oligofructose, Stevia Saşera-Med MMC Rusiya 01.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GammaBrain (kapsul № 30) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

Gepaduas Tablet 2 x 15
Cynara scolymus leaf extract - 200 mg, L-Ornithine - 160 mg, 

Silybum marianum seed extract - 50.67 mg, Glutathione - 100 mcg, 
Alpha lipoic acid - 100 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium salts 

of fatty acids, Silicon dioxide

Smart Pharma Sağlık Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.08.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Glitoren Kapsul 2x15

Beta D Glucan 70% (equiv to 105,04 mg Beta 1,3/1,6 D Glucan)-
150,05 mg; Zinc Sulfate Monohydrate (equiv to 5,17 mg elemental 

Zinc) -14,2 mg; Ascorbic Acid (Vitamin C)-120 mg; Echinacea 
Purpurea Extract-20,17 mg.

Maltodextrin,Magnesium Stearate, 
Capsula shell ( 100% Gelatin)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GLİTOREN (kapsul,№  30 ) adlı  
məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

GlukoVit Tablet 2x15 Beta Glucan- 200 mg; Colostrum- 300 mg; Vitamin C(Ascorbic acid)- 
120 mg; İnositol- 50 mg.

Lactose, Starch, PVP-K30, Magnesium 
stearate, Talcum, Primojel, Avicel  200, 
HPMC, PEG-6000, Talcum, pink impact 

Color.

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GlukoVit (tablet,№ 30 ) adlı  məhsul  
immun sisteminin fəalyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gouri inyeksiya üçün gel 1ml Polycaprolactone-21%, Polyethylene glycol-0.5%, Sterile distilled 
water-78.5% Ayrıca qeyd edilməmişdir. Dexlevo İNC. Cənubi Koreya 03.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Gouri , inyeksiya üçün gel, 1.0 ml, 
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, karton qutu qablaşmada” adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi 

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

Guarana Shots Orange məhlul 25ml

Magnesium (as Magnesium citrate) – 150 mg, Caffeine( from 
Guarana/Paullinia cupata seed extract 2.4%)– 150 mg, Pantothenic 
acid (as Calcium-D-Pantothenate) – 6 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) – 1.1 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 

1.4 mg

Citric acid, Flavouring agent, 
Potassium sorbate, Fructose, Purified 

water

Anona GmbH (for Tripoint 
GmbH) Almaniya 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Guarana Shots Orange  (məhlul 25 

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 dərman vasitəsi deyil.

GutenFer Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 15 ml Ferrous pyrophosphate (Ferrous) - 8.5 mg, Prebiotic component 

Inulin - 10 mg

Glycerol, Corn starch, Sunflower 
lecithin, Carob extract, Potassium 

sorbate

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 11.08.2022 Müsbət

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

damcı, 15 ml) adlı məhsul qanyaranma sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

deyil. 

Healon EndoCoat Oftalmoloji steril məhlul 0.85 ml

Sodium hyaluronate - 30.00mg, Sodium chloride - 5.00mg, Potassium 
chloride - 0.56mg, Calcium chloride - 0.36mg, Magnesium chloride - 
0.22mg, Sodium acetate - 2.92mg, Sodium citrate - 1.28mg, Sodium 
phosphate dibasic - 0.42mg, Sodium phosphate monobasic - 0.06mg, 

Water for injection as required

Ayrı geyd edilməyib Johnson & Johnson Surgical 
Vision, Inc. ABŞ 29.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Healon EndoCoat, oftalmoloji steril 
məhlul, 0.85ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar zamanı istifadəsi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



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

Heksaliv Şərbət 50 ml

Silybum marianum seed  lyophilized extract- 100 mg;Achillea 
millefolium herb dry extract- 60 mg; Calendula officinalis flower dry 
extract- 50 mg; Cichorium intybus root dry extract- 30 mg; Cassia 
angustifolia leaf dry extract- 20 mg; Terminalia chebula fruit dry 

extract-0,5 mg.

Sugar syrup, Sodium benzoate, 
Purified water Fito Lab MMC Azərbaycan 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEKSALİV (şərbət, 50 ml ) adlı  

məhsul  həzmi 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.

Hemobest Tablet 1 Iron fumarate - 125 mg (Iron 40 mg), Folic acid - 300 mcg, 
Cyanocobalamin - 3 mcg, Ascorbic acid - 80 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

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

dəmir, vitamin B12 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Hemofol Tablet 1
Iron gluconate (eq. to 20 mg iron) - 235 mg, Folic acid - 350 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

60 mg
Sorbitol, Magnesium stearate Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

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

dəmir, fol turşusu və Vitamin B12-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Hemojekt Tablet 1
Iron gluconate (19 mg elemental Fe) – 159 mg, Folic acid – 200 mcg,  

Vitamin C (as ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanacobalamin) - 2 mcg

Sorbitol, Magnesium stearate. Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

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

dəmir, vitamin B12 və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Hepalit Şərbət 250 ml № 1
Rosa canina fruit liquid extract – 4,4 ml; Silybum marianum seed 

liquid extract – 1 ml; Helichrysum arenarium flower liquid extract – 
0,5 ml; Achillea millefolium herb liquid extract – 0,5 ml.

Sucrose, Apple cider vinegar, Orange 
juice concentrated, Citric acid, Purified 

water.
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepalit(şərbət, 250 ml) adlı  məhsul 

qaraciyər və öd yollarının 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.

Hepasept Tablet 3 x 10

Artichoke (Cynara scolymus) leaves powder - 200 mg, Silybum 
marianum standardized to 80% silymarin dry seed extract - 175 mg, 
Alpha lipoic acid - 50 mg, Inositol - 40 mg, Choline bitartrate - 100 

mg, Turmeric (Curcuma longa) root extract - 50 mg, Dandelion 
(Taraxacum officinale) root extract - 40 mg

Sorbitol / E420, Magnesium Stearate / 
E470b

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

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

Hersoq Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract – 3,5 ml, Chamomilla recutita 
flowers liquid extract – 1,5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, Xanthan 

gum, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 23.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hersoq (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
uşaqlarda mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.

Hondrolex Extra Tablet 4x15

Glucosamine hydrochloride – 400 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) 
– 320 mg, Chondroitin sodium sulfate – 200 mg, Collagen hydrolysate 
– 90 mg, Salix alba bark extract, standardized to 15% of salicin – 20 
mg, Boswellia carterii bark extract  standardized to 60%  of boswellic 
acid – 15 mg, Boiflavonoids from Citrus aurantium   standardized to 

50% of hesperidin – 10 mg, Zingiber officinale rhizome extract  
standardized to 50 % of  hesperidin (DER 4:1) - 10 mg, S-
adenosylmethionine  – 5 mg, Sodium hyaluronate – 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone,Magnesium salts 

of fatty acids, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Magnesium phosphate 

(E 343), Polydextrose (E 1200), 
Polyethylene glycol (E 1521), Stearic 

acid (E 570).

Biofaktor Sp.zo.o Polşa 28.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hondrolex Extra (tablet, № 60) adlı  
məhsul  dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.

Hyamax Hyavital inyeksiya üçün gel 2x2.0 ml Hyaluronic acid sodium salt (H-HA) - 32 mg/ml, Hyaluronic acid 
sodium salt (L-HA) - 32 mg/ml Ayrı geyd edilməyib Laboratories Hyamed SA İsveçrə 27.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hyamax Hyavital, inyeksiya üçün gel, 
2.0ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N2, karton qutu qablaşmada” 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadəsi 

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

Hyamax Skin booster inyeksiya üçün gel 2x1.0 ml
Hyaluronic acid - 20mg/ml,  Sodium phosphate monobasic dihydrate - 
0.03mg/ml, Disodium hydrogen phosphate dihydrate - 0.14mg/ml, 

Sodium chloride - 9mg/ml, Water for injection q.s. 1ml
Ayrı geyd edilməyib Laboratories Hyamed SA İsveçrə 27.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hyamax Skin booster, inyeksiya üçün 
gel, 1.0ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N2, karton qutu 

qablaşmada” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 
üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İana 0.4% HA Göz damcısı 10ml Sodium hyaluronate - 0.420 g

Distilled water of Ginkgo biloba - 
10.000g, Distilled water of Fennel - 
10.000g, Distilled water of Bilberry - 
10.000g, Distilled water of Centella 

Asiatica - 10.000g, Boric acid - 0.600g, 

COC Farmaceutici s.r.l İtaliya 29.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İana 0.4% HA, göz damcısı, 10ml plastik 
flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul quru göz sindromu, 
qızartılı göz sindromu, yorğun göz sindromu zamanı istifadəsi tövsiyə 

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

İmmuna Formula Kapsul 1

Bifidobacterium bifidum – 1 x 109 CFU, Lactobacillus acidophilus – 1 x 
109 CFU, Black elderberry (Sambucus nigra) fruit extract – 100 mg, 

Propolis – 100 mg, Beta glucan – 100 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 
80 mg, Colostrum – 50 mg

Maltodextrine, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatine capsul, 

Red iron oxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik San. 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 12.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuna Formula (kapsul №20) adlı 
məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

İmuvir Şərbət 150 ml
Beta-Glucan 1.3/1.6 - 120 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, 
Zinc sulfate - 20 mg, Selenium (Sodium selenite - 0.023 mg) - 10 

mcg, L-Arginine - 100 mg

Glycerol, Sugar, Orange flavor, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Xanthan gum,Deionized water

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 03.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmuvir (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə köməkçi maddələr bəndində 

düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Jointcare Tablet 3x10 Glucosamine sulfate -1000 mg , Chondroitin Sulphate- 800 mg, 
Methylsulfonylmethane - 750 mg, Zinc- 20 mg

Magnesium stearate,Microcrystalline 
cellulose,Sorbitol,Talc

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

Şirketi
Türkiyə 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Jointcare (tablet, № 30) adlı  məhsul 
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd 1:"İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.
Qeyd 2: Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun tərkibi bəndində 

düzəliş edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Kalsimed Tablet № 1( içərisində № 
60 tablet)

Calcium Citrate (equiv to 289,44 mg elemental Calcium) - 1200 mg; 
Menaquinone-7 (MK-7) 1% (equiv to 50 mcg Vitamin K2)- 5 mg; 

Cholecalciferol (equiv to 600 IU/15 mcg Vitamin D3)- 6 mg; Dicalcium 
Phosphate DC- 113 mg.

Dicalcium phosphate DC, 
Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 11.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsimed (tablet № 60 ) adlı  məhsul 
kalsium mineralı və D3 ilə K2 vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ tərkibli BFMQƏ.olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstehsal  və son istifadə tarixləri məhsulun üzərində rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin, təqdim olunmuş analiz sertifikatına əsaən.

Kalsimel Şərbət 150 ml

Calcium citrate (eq.to 300 mg of pure Calcium) - 3735 mg, 
Magnesium hydroxide (eq.to 150 mg pure Magnesium) - 360 mg, 
Zinc gluconate (eq.to 6 mg of pure Zinc) - 41.8 mg, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 400 IU

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Banana flavour, Citric acid, Sorbitol, 

Purified water, Sugar syrop
Fito Lab MMC Azərbaycan 24.08.2022 Müsbət

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

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

Karbin Kapsul 3 x 10 L-Carnitine-L-tartarate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme 
Q10 - 60 mg

Magnesium Stearate, Microcrystalline 
Cellulose, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karbin (kapsul, №30) adlı məhsul 
orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.

Kardiomix Forte Tablet 50
Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Crataegus monogyna fruit 

extract - 25 mg, Leonurus cardiaca herb extract - 25 mg, Resveratrol - 
50 mg,  L-arginine - 25 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Maltodextrin Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 11.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kardiomix Forte (tablet, № 50) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

KardioTemp Kapsul 2 x 15
L-Arginine hydrochloride-200 mg, Inosine- 150 mg, Sodium 

bicarbonate - 85 mg ( eqv.to 23 mg Sodium ), Potassium chloride - 
55 mg ( eqv to 28,5 mg Potassium).

Gelatin (capsule shell), Fatty acid 
magnesium salts (as Magnesium 

stearate)
Solepharm LTD Latviya 08.08.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:tərkib rəyə uyğun  olaraq göstərilsin.

Karinor Kapsul 3x10 L-Carnitine-L-tartarate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme 
Q10 - 60 mg

Magnesium Stearate, Microcrystalline 
Cellulose, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 16.08.2022 Müsbət

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

Keptabiom Çeynəmə tablet 2 x 30

Cicory inulin- 376 mg; Acacia gum fiber- 95, 50 mg; Bifido bacterium 
longum - 1 mg(0,05 x 10⁹ CFU); Lactobacillus acidophilus- 1 mg(0,15 

x 10⁹ CFU); Lactobacillus rhamnosus - 1 mg(0,25x 10⁹ CFU). 
Streptococcus thermophilus - 1 mg(0,2x 10⁹ CFU).

Vegetable magnesium stearate, 
Apricot flavour, Silicum dioxide, Peach 

flavour
Domus Naturae Litva 01.08.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Keptabiom(çeynəmə tablet, №60) 
adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının  müxtəlif mənşəli pozuntuları 

zamanı  tövsiyə olunan preparat olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 
24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların 

dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 

əsasən məhsulun tərkibində  Acacia L. cinsinə aid bitkidən hazırlanmış 
təsiredici inqredient BFMQƏ-nin hazırlanmasında  istifadə oluna bilməz 

(bax əlavə. 2).
Qeyd:Təqdim olunan nümunənin üzərinə "KEPTALİVA Complex" 

məhsuluna aid  stiker yapışdırılmışdır və məhsulun buraxılış forması 
məhz "çeynəmə tablet" olması haqqında  məlumat göstərilməmişdir.



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

Keptaimmune Kapsul 4 x 15 Cats Claw (Uncaria tomentosa ) inner bark extract - 90 mg Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide Domus Naturae Litva 27.07.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

KEPTALİVA Complex Kapsul 2x30 Domus Naturae Litva 29.07.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

        “Medisan MMC”  şirkətinin 06.06.2022 il tarixli  75 saylı  
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Litvanın“Domus Naturae” 
şirkətinin istehsalı olan  Keptaliva complex (kapsul, № 60) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsinin nəticəsi: təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 
rəyinin verilməsi mümkün deyildir.

Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, kapsulun tərkibinin orta çəkisi (0.59966 q) 

NS- ə əsasən(0.700 q)    uyğun deyildir.
 Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

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

olunmur.	

Krimberq Şərbət 150 ml
L-carnitine - 500 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride 6.06 mg) - 4.97 mg, Zinc (as Zinc sulfate 

29.63 mg) - 10.8 mg

 Deionized water, Potassium 
sorbate,Sodium benzoate, Orange 

flavor, Glycerin, Sucralose, Xanthan 
gum, Beta carotene

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 29.07.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmdə gedən vacib metabolik prosesləri yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd : Zinc  inqredientinin məhsula daxil olma forması  rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim etdiyi tərkib haqqında sənədə 

əsasən.

KrimBerq Forte Kapsul 3 x 10
L-carnitine tartarate - 500 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) -100 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) -  4.97 mg, Zinc (as Zinc 

sulphate monohydrate) – 10.8 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin Capsule 

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 12.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KrimBerq Forte (kapsul №30) adlı 
məhsul orqanizmdə gedən vacib metabolik prosesləri yaxşılaşdıran 

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

Krosh Şərbət 100 ml

L-carnitine tartrate - 1.2 g, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 
0.01 g, Vitamin B2 - 0.01 g, Vitamin B3 - 0.11 g, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 0.012 g, Vitamin B12 - 0.014 mg, Biotin - 
0.15 mg

Sugar, Sodium benzoate, Quince juice UAB "Contract Pharma 
Solutions" Litva 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krosh (şərbət, 100 ml) adlı məhsul  B 
qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Laksoren Kapsul 2x15

Senna (Cassia angustifolia, maltodextrins) leaves d.e. 7% Sennosides 
- 100 mg, Frangula (Rhamnus frangula L. maltodextrins) bark d.e. 

8% Glucofrangulin - 100 mg, Aloe (Aloe vera L.  maltodextrins) dried 
juice d.e. 10% Barbaloin – 50 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill.  
maltodextrins) fruit d.e. 1% essential Oil - 25 mg, Mallow (Malva 

sylvestris L. maltodextrins) leaves d.e. 30% Polysaccharides - 25 mg, 
Glycine - 10 mg, Vitamin B12 - 1.02 mcg (pure Vitamin B12 content 

1.00 mcg)

Food gelatin (shell), Magnesium oxide, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide, Microcrystalline cellulose

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laksoren (kapsul № 30)(Seriya:V205, 
istehsal tarixi: 01.05.2022, son istifadə tarixi: 01.05.2025) adlı məhsul  
qəbizlik 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.

Laspina Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Lespedaza (Lespedaza capitata Michx.) herb f.e - 750 mg, Star anise 
((Illicium verum Hook. F.) seeds d.e. - 5 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Apple aroma, Sucralose, 

Water

DDL Medikal İlaç İthalat ve 
İhracat Ltd. Şti. Türkiyə 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefroles (daxilə qəbul üçün məhlul, 
100 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.

L-Carnitine Peach məhlul 25 ml L-Carnitine – 1800 mg
Citric acid, Flavouring agent, 

Potassium sorbate, Acesulfame K, 
Sucralose, Purified water

Anona GmbH (for Tripoint 
GmbH) Almaniya 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Carnitine Peach (məhlul 25 ml) adlı 

məhsul İdmançılar 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.

L-Glutamine Powder toz 500 q 100% L-Glutamine – 5000 mg yoxdur Aminolabs Deutschland GmbH 
(for Tripoint GmbH) Almaniya 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Glutamine Powder (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 dərman vasitəsi deyil.



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

LifeActive Multikids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

L- Arginin – 250 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 70 mg, Zinc (as Zinc 
gluconate 34.85 mg) – 5 mg, Phosphatidylserine – 10 mg, Vitamin B3 
(as Nicotinamide) – 10 mg NE, Vitamin B5 (Calcium d-pantothenate) 

– 4 mg, Manganese (as Manganese sulfate 2.336 mg) – 0.85 mg, 
Vitamin E (as DL-alfa -Tocopheryl acetate 0.95 mg alfa-TE) – 2.065 

mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 1.338 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) – 10 mcg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate 

sodium)  - 0.9 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) – 0.61 mg, 
Chromium (as Chromium picolinate 48.2 mg) – 60 mcg, Vitamin B9 

(as  Calcium L methylfolate) – 150 mcg, Selenium (as Sodium 
selenite 110 mcg) – 50 mcg, İodide (as Potassium iodide 92 mcg) – 

Sorbitol, Glycerol, Polysorbate 80, Tutti 
frutti aroma, Sucralose, Xanthan gum, 

Potasium sorbate, Deionized water
CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LifeActive Multikids (məhlul 150 ml) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: tərkib hissədə müvafiq düzəliş edilərək rəy nömrəsi və rəy tarixi 
eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Limber Tablet 2x15
Beta glucan(from Avena sativus(70%) and Ganoderma lingzhi(30%)-
150 mg; Vitamin C(Acidum ascorbinicum)- 120 mg; Vitamin E( as D-

alpha-Tocopheryl acetate)- 50 mg; Sodium selenite- 0,15 mg

Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrine, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Zinc oxide, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik San. 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Limber (tablet,№  30 ) adlı  məhsul  
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının tərkib 

haqqında sənədə əsasən.

Limber Kids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Beta glucan(from Avena sativus(70%) and Ganoderma lingzhi(30%)- 
125 mg; Vitamin C(Acidum ascorbinicum)- 90 mg; Vitamin E( as D-

alpha-Tocopheryl acetate)- 35 mg; Sodium selenite- 0,125 mg

Deonized water, Sorbitol,Glycerin, 
Xanthan Gum, Ananas comosus 

flavour, Citrus Limon Flavour, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate,Acidum 

citricum

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik San. 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 05.08.2022 Müsbət

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

məhlul, 150 ml ) adlı  məhsul  immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: Məhsulun buraxılış forması- uyğun olaraq göstərilsin("daxilə 
qəbul üçün məhlul rəyə" ). Belə ki, məhsulun tərkibinin 94,458 % su 

təşkil edir.

Lipiscor Kapsul № 1(içərisində №  
120 kapsul) Fish oil concentrate- 1000 mg(there of EPA- 300 mg; DHA-200 mg) Capsula shell: bovine gelatin, glycerol, 

water
Sanum-Kehlbeck GmbH & Co 

KG Almaniya 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipiscor(kapsul, № 120) adlı  məhsul 
omeqa -3 kompleksinə daxil olan yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 

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

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

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

Lipo 6 Black Kapsul 60

Caffeine Anhydrous - 175 mg, N-Acetyl-L-Tyrosine - 118 mg, Paullinia 
cupana (Guarana) seeds dry extract (1:10) - 100 mg, Citrus 

aurantium standardised fruits dry extract (std. for ≤40% 
bioflavonoids) - 10 mg, Capsicum (Capsicum annuum) fruit dry 

extract 8:1 - 5 mg, Piper Nigrum fruits dry extract (as Bioperine®) - 
5 mg, Chromium (as Chromium Picolinate) - 100 mcg

Glycerin, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Chlorophyllin, Purified Water

HVL LLC DBA AquaCap (for 
Nutrex Research, İnc.) ABŞ 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipo 6 Black  (kapsul №60) 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.

Lipoglin Tablet 3x10 Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik San. Türkiyə 03.08.2022 Xitam verilən 

müraciətlər

Litolizin Tablet 2 x 30
Centaurium erythraea herb dry extract- 18 mg, Levisticum officinale  
root  dry extract - 18 mg, Rosmarinus officinale leaf dry extract - 18 

mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Universe Pharma İlaç Sanayi 
ve Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litolizin (tablet,№  60 ) adlı  məhsul 
sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün  tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lorak-A Echinacea Honey Propolis 
/ Exinaseya Bal Propolis Sorma Pastil 2x12 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 

3.8 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, 
Orange Flavour, Lemon Flavour, 
Menthol, Curcumin, Gum arabica

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

Şirketi
Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lorak-A Echinacea Honey Propolis / 

Exinaseya Bal Propolis (Sorma Pastil №24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil. 

Lorak-A Eucalyptus Mint Salvia / 
Evkalipt Nanə Adaçayı Sorma Pastil 2x12

Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, 
Peppermint oil (Mentha piperita atheroleum) – 0.05 ml, Menthol – 1.8 

mg, Salvia officinalis folium liquid extract – 0.2 ml

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, 
Brilliant blue (Colorant), Menthol 

Flovour, Arabic Gum

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

Şirketi
Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lorak-A Eucalyptus Mint Salvia / 

Evkalipt Nanə Adaçayı(sorma Pastil №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə olunan 

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

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

Lorak-A Licorice Vitamin C Zinc /  
Biyan Vitamin C Sink Sorma Pastil 2x12 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C  - 22 mg, Zinc 

gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, 
Orange Flavour, Lemon Flavour, Beta-
carotene, Black carrot extract, Gum 

arabic

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

Şirketi
Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lorak-A Licorice Vitamin C Zinc /  

Biyan Vitamin C Sink(pastil, №24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və immun sistemini gücləndirmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 



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

Magnesium Liquid Peach məhlul 25 ml Magnesium (as Magnesium citrate) – 250 mg

Fructose, Flavouring agent, Lactic acid, 
Potassium sorbate, Sodium cyclamate, 

Acesulfame K, Sodium saccharin, 
Purified water

Anona GmbH (for Tripoint 
GmbH) Almaniya 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnesium Liquid Peach (məhlul 25 

ml) adlı məhsul İdmançılar 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.

Manilux Kapsul 2x15
Valeriana (Valeriana officinalis) root dry extract- 100 mg; Ginger 

(Zingiber officinale) rhizome dry extract- 50 mg; Magnesium lactate – 
100 mg; Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg.

Lactose, Starch, Magnesium stearate, 
Talcum, Gelatin(capsula shell)

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Marsamel Şərbət 150 ml

Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 100 mg, 
Vitamin A (as Retinol palmitate) - 900 IU, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 200 IU, Vitamin E (as Tocopherol acetate) - 10 IU, 
Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg, Zinc sulphate - 5 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Glycerine, Citric acid, Xanthan 

gum, Orange juice, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

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

məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mass İnfusion Chocolate toz 5.45kq
Maltodextrin - 180 g, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, 

Hydrolyzed Whey Protein, Micellar Casein) - 50 g, Calcium - 513 mg, 
Iron - 5 mg, Potassium - 1328 mg 

Cocoa processed with alkali, Natural 
and Artificial Flavors, , Quinoa Powder, 

Waxy Maize Starch, Sweet Potato 
Starch, Coconut Creamer (Coconut Oil, 
Soluble Corn Fiber, Sodium Caseinate, 

Sunflower Lecithin and Silicon 
Dioxide), Corn Fiber, Gum Blend 

Milk Specialties - Global (for 
Nutrex Research, İnc.) ABŞ 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Mass İnfusion Chocolate (paketdə, toz, 5.45kq)  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.

Masto-End Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Rubus fruits (Rubus idaeusL.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 
768 mg, White willow bark (Salix alba L.) concentrated glyceric ex. 

E/D: 4/1 - 720 mg, Chaste tree fruits (Vitex agnus-castus L.) 
concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 540 mg, Feverfew aerial parts 

(Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.) concentrated glyceric ex. E/D: 
4/1 - 540 mg, Sage leaves (Salvia officinalis L.) d.e. E/D 1:4 - 540 
mg, Angelica sinensis root (Angelica sinensis Diels) concentrated 
glyceric ex. E/D: 4/1 - 444 mg, California poppy (Eschscholtzia 

californica Cham) aerial parts concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 

Glucose syrup, Sucrester, Aroma, Citric 
acid, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Water
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 16.08.2022 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Masto- end(daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul mastopatiya, menstruasiya önü 
sindrom, menstrual tsiklin pozulması və miomalar zamanı tövsiyə 

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

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

MaxHep Kapsul 6 x 10 L-ornithine L-aspartate - 250 mg, Cynara scolymus leaf dry extract - 
200 mg, Silybum marianum seed dry extract - 100 mg Natural gelatin, Corn starch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 

Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 28.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MaxHep (kapsul № 60) adlı məhsul 
qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Maxi Tonica Tablet 3x10

Folic Acid - 500 mcg, Biotin -150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous - 1000 mcg, Iodine (as Potassium Iodide) -140 mcg, Iron 
(as Iron (II) sulfate) - 17 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 100 
mg, Magnesium (as Magnesium carbonate) -150 mg, Selenium (as 
Sodium selenite) - 30 mcg, Natural Mixed Carotenoids - 2 mg, Zinc 
(as Zinc oxide) - 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 
mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 

20 mg, Vitamin B5(as Sodium D-pantothenate) - 6 mg Vitamin B6 (as 
Pyridoxine Hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 

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

Arabic, Magnesium stearate 

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxi Tonica  (Tablet №30) adlı 

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

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

Maxi Tonica Baby Şərbət 150 ml

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

B3 (as Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-
pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 

mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg, 

Glycerol, Tween 80, Xanthan gum, 
Citric acid, Sodium saccharine, 

Potasium sorbate, Purified water

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

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

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

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

MaxiVita Tablet 3x10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous) - 1000 mcg (2.5 mg), Iodine (as Potassium iodide - 365 

mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, 
Calcium (as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, 

Zinc (as Zinc oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 
hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 
(Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 

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

arabic, Magnesium stearate

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 25.08.2022 Müsbət

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

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

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

Mediocross® H (hypotonic, 
without Dextran) hipotonik göz damcısı 1.5ml Riboflavin (Vitamin B2) ≥ 0.1% Sodium chloride, water for injection Medio-Haus Medizinprodukte 

GmbH Almaniya 29.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mediocross® H (hypotonic, without 
Dextran), 1.5ml, hipotonik göz damcısı, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul oftalmolojı əməliyyatlar 
zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Mefolic Kapsul 2x15 L-methylfolate - 400 mcg, Vitamine B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 
1.3 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.5 mcg

Soybean oil (refined), Beeswax white, 
Gelatin, Water, İron oxide Capsugel SAS Fransa 03.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mefolic (kapsul, №30) 
(Seriya:2001292, istehsal tarixi:19.02.2022, son istifadə 

tarixi:19.02.2024) adlı məhsul folat, B6 və B12 vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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



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

Melakid Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 30ml

Passionflower (Passiflora incarnata) herb with flowers dry extract - 25 
mg, Linden (Tilia platyphyllos) flowers dry extract - 25 mg, 

Chamomile (Matricaria chamomilla) flowers dry extract - 25 mg, 
California poppy (Eschscholzia californica) herb dry extract - 25 mg, 
Fennel (Foeniculum vulgare) fruits essential oil - 10 mg, Magnesium 

(from Magnesium oxide) - 22.5 mg, Melatonin - 1 mg

Water, Vegetal glycerin, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, Flavor ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MELAKİD (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 30 ml) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil. 

Melilora Kapsul 2x15
Phosphatidylserine – 150 mg, Choline  bitartrate( Tartaric acid)- 150 
mg; Vitamin B8(Inositol)- 50 mg; Ginkgo biloba leaf dry extract- 80 

mg.

Lactose, Starch, Magnesium stearate, 
Talcum, Gelatin(capsula shell)

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melilora (kapsul,№  30 ) adlı  məhsul  
MSS, xüsusən də beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 

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

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

Melindol Kapsul 60 Indole-3-carbinol - 300 mg Magnesium Stearate, Microcyristalline 
Cellulose

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melindol (kapsul, № 60) adlı məhsul 
qadın sağlamlığını  qorumaq 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.

Merdecalin 7 C10 F18 Purified 
Perfluorodecalin Oftalmoloji steril məhlul 7ml perfluorodecalin 95-100% Ayrı qeyd edilməyib

MERAN TlP URÜNLERi 
TEKNOLOJİ SAN, TİC, LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 29.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Merdecalin 7 C10 F18 Purified 
Perfluorodecalin, oftalmoloji steril məhlul, 7ml, şüşə flakonda, 10ml 
şpris iynə ilə və 1ədəd iynə, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

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

Metavit Tablet 3 x 10

Folic acid - 400 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 

mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, 
Calcium (as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Beta carotene - 2 mg, Zinc (as Zinc 
oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 

mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 
20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 

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

arabic, Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

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

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

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

Mifill Hydro Shine inyeksiya üçün gel 3.0ml x 3
Water - 0.91ml, Sodium Hyaluronate - 20mg/ml, Mannitol - 1mg/ml, 
Sodium chloride - 5.6mg/ml,  Sodium phosphate dibasic dihydrate - 
0.68mg/ml, Sodium phosphate monobasic dihydrate - 0.79mg/ml

Ayrı geyd edilməyib   Beautiful Korea Cənubi Koreya 16.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mifill Hydro Shine, inyeksiya üçün gel, 
3.0ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №3, karton qutu qablaşmada” 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinə qulluq üçün istifadəsi tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Migralife Kapsul 2 x 15 Magnesium oxide (eq. to 150 mg Magnesium) - 250 mg, Tanacetum 
parthenium herb extract - 200 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 6 mg Natural gelatin, Cornstarch Delta Labs MMC Azərbaycan 25.08.2022 Müsbət

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

miqren ağrıları 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.

Mulinex Tablet 3x10

Calcium (as Calcium carbonate) – 50.06 mg, Magnesium (as 
Trimagnesium citrate) - 20 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) – 
60.35 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Ferrous (as Ferrous 
fumarate (II)) – 19.73 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 19 mg, 
Vitamin E (as Alpha tocopherol acetate) – 3.45 mg, Vitamin B5 (as 

Calcium pantothenate) – 9.21 mg, Zinc (as Zinc sulphate 
monohydrate) – 2.74 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

2.14 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.8 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1.26 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) – 

3600 IU, Copper (as Copper (II) sulfate) – 1 mg, Manganese (as 

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 25.08.2022 Müsbət

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

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

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

Mulinex Tablet 3x10

Calcium (as Calcium carbonate)-125.014 mg, Magnesium (as 
Trimagnesium citrate)-125 mg, Magnesium (as Magnesium oxide)-
100.076 mg, Vitamin C (Ascorbic acid)-100 mg, Ferrous (as Ferrous 
fumarate (II))-60.0259 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide)-19 mg, 
Vitamin E (as Alpha tocopherol acetate)-15 mg, Vitamin B5 (as 

Calcium pantothenate)-10 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate)-
7.5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)-2.6 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin)-1.8 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)-1.6 

mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate)-1.98 mg, Copper (as Copper (II) 
sulfate)-2.51 mg, Manganese (as Manganese sulfate)-2.74 mg, 

Vitamin B9 (Folic acid)-0.8 mg, Vitamin B7 (Biotin)-0.2 mg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol)-12.5 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)-0.004 

mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 02.08.2022 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticəsinə əsasən “Mulinex, tablet №30” adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində təsiredici 

inqrediyent olan Dəmir (Ferrous) dozası (60.025 mq) gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (Qadınlar üçün 40 mq, kişilər 

üçün 20 mq-dan çox olmamalıdır). Bundan başqa, məhsulun tərkibində 
olan fol turşusunun miqdarı 800 mkq-dır ki, qeyd edilən doza yalnız 

hamilələr üçün tövsiyə olunur. Həmçinin, istehsalçı tərəfindən təqdim 
edilmiş sənədlərdə qeyd edilən tərkib bir-biri ilə uyğunsuzluq təşkil 

edir. Bundan əlavə, bəzi inqrediyentlərin daxilolma formasının mənşəyi 
(Iodine (Laminariales ad North Atlantic Algarum)) məlum deyildir. Bitki 
tərkibli inqrediyentlərin bir çoxunun elmi adı, xammalı və növü qeyd 

olunmamışdır. “Rubus subgen” bitkisinin BFMQƏ kimi istifadəsinə dair 
məlumata rast gəlinməyib. 



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

Mulisan toz 20

Echinacea purpurea herb dry extract - 300 mg, Ascorbic acid - 50 
mg, Zingiber officinalis rhizome dry extract - 30 mg, Propolis extract - 
30 mg, Zinc (as Zinc sulfate) - 10 mg, Beta glucan - 25 mg, Selenium 

(as Sodium selenite) - 0,046 mg

Maltodextrin, Sodium bicarbonate, 
Citric acid, Lemon flavor, Sucralose, 

Silicon dioxide

Pharmanor İlaç Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Türkiyə 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mulisan (toz, saşe № 20) adlı məhsul 
immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Multivitamin fоr mеn Tablet 2 x 30

Vitamin A (as Retinol acetate) – 500 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) – 0.9 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.05 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1.5 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 1.5 mcg, Folic acid – 150 mcg, Vitamin B3 

(Niacinamide) – 9 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) – 3 
mg,  Biotin (as D-biotin) – 75 mcg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 
45 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 2.5 mcg, Vitamin E (as D-

alpha-tocopheryl hydrogen succinate) – 7.5 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate) – 200 mg, Magnesium (as Magnesium oxid) – 125 mg, 

Zinc (as Zinc gluconate) – 11.3 mg, Copper (as (Copper gluconate) – 
1 mg, Iodine (as Potassium iodine) – 75 mcg, Mangan (as Mangan 

Microcrystalline cellulose (E460), 
Tricalcium phosphate (E341), 

Magnesium stearate (E470b), Potato 
starch, Hydroxypropyl methylcellulose 

(E464), Silicon dioxide (E551)

Profarma A/S (New Nordic 
Healthbrands AB üçün) Danimarka 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin fоr mеn (Tablet N60) 

adlı məhsul  qadınlar üçün vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Multivitamin fоr wоmеn Tablet 3 x 30

Vitamin A (as Retinol acetate) – 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) – 1.12 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.3 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1.5 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 4.5 mcg, Folic acid – 200 mcg, Vitamin B3 

(Niacinamide) – 9 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) – 3 
mg,  Biotin (as D-biotin) – 75 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 30 
mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 5 mcg, Vitamin E (as D-alpha-

tocopheryl hydrogen succinate) – 5 mg, Vitamin K1 (as 
Phytomenadion) – 35 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) – 250 

mg, Magnesium (as Magnesium oxid) – 90 mg, Iron (as Iron 
fumarate) – 7 mg, Zinc (as Zinc gluconate) – 11.25 mg, Copper (as 

(Copper gluconate) – 0.5 mg, Iodine (as Potassium iodine) – 75 mcg, 
Mangan (as Mangan gluconate) – 1 25 mg  Chromium (as Chromium 

Microcrystalline cellulose (E460), 
Tricalcium phosphate (E341), 

Magnesium stearate (E470b), Potato 
starch, Hydroxypropyl methylcellulose 

(E464), Silicon dioxide (E551)

Profarma A/S (New Nordic 
Healthbrands AB üçün) Danimarka 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Multivitamin fоr wоmеn (Tablet N90) 
adlı məhsul  qadınlar üçün vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

vasitəsi deyil. 

Nanopar Şərbət 150 ml
Pumpkin seed extract (Cucurbita sp.) – 200 mg,  Garlic extratc 

(Allium sativum) – 140 mg, Grapefruit extract (Citrus paradisi) – 40 
mg

Deionized water, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Orange flavour, 
Glycerin, Sucralose, Xanthan Gum

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 01.08.2022 Müsbət

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

qurd invaziyaları 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. 

Nanopar Forte Tablet 3 x 10 Cucurbita pepo seed extract - 140 mg, Allium sativum bulb extract - 
80 mg, Citrus paradisi fruit extract - 40 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Polyvinylpyrrolidone, Silicon 

dioxide

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanopar Forte (tablet, №30) adlı 
məhsul  qurd invaziyaları 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. 

NaturaHot Difens / NaturaHot 
Defence toz 1

Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract - 250 mg, Willow (Salix 
alba) bark extract - 150 mg, L-ascorbic acid (eq. to Vitamin C) - 80 

mg, Echinacea purpurea herb extract - 75 mg, Zinc gluconate (eq. to 
5 mg Zinc) - 34.85 mg

Maltodextrin, Isomalt, Citric acid, 
Steviol glycosides, Malic acid, 

Raspberry aroma, Silicon dioxide

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NaturaHot Difens / NaturaHot 

Defence (toz, saşedə №12) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 

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

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

Netstres Kapsul 2x15

L-tryptophan - 100 mg, Valerian root extract (Valeriana Officinalis L.) 
– 80 mg, Melissa leaf extract (Melissa Officinalis) - 70 mg, 

Magnesium Citrate - 50 mg (Equiv. to 8 mg elemental Magnesium), 
Passion flower extract (Passiflora Incartana L.) – 35 mg, Pyridoxine 

HCl (equiv. to 4.12 mg Vitamin B6) – 5 mg

Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, 
Capsule (gelatin)

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

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

Neuropren Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) - 2.5 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 3 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, 

Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0.003 mg, Vitamin B3 
(Nicotinamide) - 20 mg

Xanthan gum, Glycerine, Raspberry 
flavor, Citric acid, EDTA, Polysorbate 

80, S9odium benzoate, Potassium 
sorbate, Sucralose, Deionized water

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 27.07.2022 Müsbət

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

məhlul, 120 ml) adlı  məhsul bəzi B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:Məhsulun "buraxılış forması"rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

NevroStres Tablet 3 x 10

Gamma aminobutyric acid (GABA) – 150 mg, Glycine – 100 mg, L-
Glutamine – 60 mg, Magnesium citrate – 150 mg (eq.to 24 mg 

Magnesium), Crataegus spp. leaf dry extract – 100 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract – 100 mg

Microcrystalline Cellulose, Cornstarch, 
PVP, Magnesium Stearate, Silicon 

dioxide

Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 05.08.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Neyrolipon Forte Tablet 2x15
Greenland İlaç Gıda 

Takviyeleri ve Kozmatik San. 
Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 11.08.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

“Narmed MMC”  şirkətinin 07.07.2022 il tarixli  saylı  məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki,   Türkiyənin“Greenland İlaç Gıda Takviyeleri ve 

Kozmatik San. Tic. Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Neyrolipon Forte 
(tablet, № 30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsinin 
nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasına dair ekspertiza r əyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun   “sərtlik”  parametri (39.62 

kg/cm2) NS-ə əsasən(12.0 -- 15.0 kg/cm2) uyğun deyildir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

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

olunmur.	
	

Nil-Ca Tablet 4 x 15
Calcium (as Calcium carbonate - 812.5 mg) - 325 mg, Zinc (as Zinc 
oxide - 4.35 mg) - 3.5 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, L-

lysine - 25 mg

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nil-Ca (tablet, №60) adlı məhsul 
Kalsium, D3 vitamini, Sink və L-lizininin əlavə mənbəyi 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.

Nipponol Hiper Kapsul 6 x 10

Polemonium caeruleum extract – 222 mg, Crataegus atrosanguinea 
extract – 55.5 mg, Origanum Vulgare extract – 37 mg, Fragaria 

Vesca extract – 37 mg, Epilobium Angustifolium extract – 18.5 mg, 
Fructooligosaccharides - 130 mg

Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nipponol Hiper (kapsul, № 60) adlı 
məhsul qalxanabənzər vəzin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 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.

Novasan D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 IU/10 drops) Olive oil (Olea europaea L.), Mix of 
tocopherols Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan D3 (məhlul 15 ml) adlı 

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

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

Nurkasan Kapsul 2 x 10

Inulin - 100 mg, Saccharomyces Boulardi - 2.5 milliards CFU, 
Lactobacillus rhamnosus GG - 3 milliards CFU, Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus total amount of live cells 2.5 milliards CFU

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Calcium carbonate, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurkasan (kapsul № 20) adlı məhsul 

bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Nurofish Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Fish oil (Omega-3 - 200 mg, DHA-170 mg, EPA - 115 mg) - 500 mg, L-
Phenylalanine - 100 mg

Glycerol, Sucralose, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Deionized water Fito Lab MMC Azərbaycan 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurofish (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onların dərman vasitələri 

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

vasitəsi deyil.

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty 
acids - 0.54 g, Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty 

acids (EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates 
(Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 
g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 
100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 

mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 
90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, 

Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, 

Water, Maltodextrine Nutrichem Diät Pharma GmbH  
(for B.Braun Melsungen AG) Almaniya 10.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutricomp Standart Neutral (məhlul, 

500 ml)  adlı məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Ocublu-Try Trypan Blue Oftalmoloji məhlul 1 ml Atakan Dede-Miray Medikal Türkiyə 26.08.2022 Müsbət Ocublu-Try® Trypan Blue tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.

Ocular Göz damcısı 10ml Sodium Chloride - 5%, Water for injections q.s. 100% Ayrı geyd edilməyib Penta Arzneimittel GmbH Almaniya 29.07.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ocular, göz damcısı, 10ml plastik 
flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul quru, qızartılı göz və 

həmçinin gözün gündəlik gigiyenası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Odess Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fruit liquid extract – 3.5 ml, Chamomilla recutita 
flower liquid extract – 1.5 ml

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, 
Glycerol, Potasssium sorbate, Xanthan 

gum, Purified water	 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 11.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Odess (şərbət 100 ml) adlı məhsul  
uşaqlarda mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.

Opiar Tablet 2x15

Hypericum perforatum herb dry extract - 50 mg, L-glycine - 150 mg, 
Magnesium lactate – 200 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 5 mg, Passiflora incarnata herb dry extract – 100 
mg, Crataegus monogyna leaf and flower dry extract – 100 mg, 

Melissa officinalis leaf dry extract – 100 mg,  Valeriana officinalis root 
dry extract – 200 mg

Lactose, Starch, PVP – K30, 
Magnesium stearate, Talcum, Primojel, 

Avicel 200, HPMC, PEG-6000, Green 
Impact Color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Opiar, tablet №30" adlı məhsul MSS-
in fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

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

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

Raspberry flavor

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 27.07.2022 Müsbət

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

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

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

Panto androshan Kapsul 60 Saşera-Med MMC Rusiya 11.08.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Fiziki şəxs Əlifov Ayaz Əlixan oğlunun  09.06.2022- ci il tarixli № 30  
məktubuna  cavab olaraq bildiririk ki, Rusiyanın “Saşera-Med MMC “ 
şirkəti tərəfindən istehsal olan PANTO ANDROSHAN (kapsul, № 60 ) 

adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilməsinin 
nəticəsi: təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasına dair ekspertiza r əyinin verilməsi mümkün deyildir.
Belə ki, ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları 

zamanı müəyyən olundu ki,  məhsulun tərkibində “tadalafil” adlı 
dərman maddəsi aşkar olunmuşdur (0,1368 mq/kaps).

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 
hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 

üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab 
olunmur.	

Pastnefron Kapsul 6 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 80 mg, Dandelion 
(Taraxacum officinalis) root dry extract - 40 mg,  Arctostahylos uva-
ursi leaves dry extract - 80 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 
40 mg, Zea mays silk dry extract – 80 mg, Vaccinium myrtillus fruit 
dry extract - 40 mg, Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 80 mg, 

Magnesium citrate - 30 mg

Gelatin, Corn starch Sunmed İlaç Kozmetik ve Gıda 
Ürün San.ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pastnefron (№60) adlı məhsul sidik-

ifrazat sisteminin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib edilsin.

Probeta toz 1

Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis - 63.88 

mg (5×10 9 CFU), Beta glucan - 50 mg, Zinc - 2.5 mg (as Zinc sulfate 
6.87 mg)

Maltodextrin, Isomalt, Strawberry 
aroma

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probeta (toz, saşedə № 20) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

vasitəsi deyil.

Probilac™ /Probilak™ Kapsul 10
Probiotic microorganisms (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum) - 131 
mg (5 x 10⁹ CFU)

Maltodextrine, Hydroxypropyl 
methylcellulose (E 464) Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probilac™ /Probilak™ (kapsul №10) 

(Seriya:22622101, istehsal tarixi:01.02.2022, son istifadə 
tarixi:01.02.2024) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətininin 

tənzimlənməsi məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Profulco Şərbət 200 ml

Sodium Alginate – 500 mg, Calcium Carbonate - 266.66 mg, Sodium 
Bicarbonate – 150 mg, Glycyrrhiza glabra L. (Licorice) root dry 
extract tit. at 3% in Glycyrrhetic Acid - 30 mg, Cynara scolymus 

leaves dry extract – 80 mg

Deionized water, Xanthan Gum, Citric 
acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose 

İlaçsan Medikal Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

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

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib edilsin.

Pronefron Kapsul 3 x 10
Powder from Common – centauri (Centaurium erythraea) - 60 mg, 
Powder from Lovage (Levisticum officinale) - 60 mg, Powder from 

Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 60 mg.
gelatin capsule S.C.Laboratoarele Medica 

S.R.L Rumıniya 29.07.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat siseminin 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.

Pronoftal Kapsul 3 x 10 Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 05.08.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Propol-ES Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Propolis dry extract - 10 mg, Thymus vulgaris herb dry extract - 15 
mg,  Eugenia Caryophyllata Thunb flower (clove) dry extract - 15 mg, 
Zingiber officinale root dry extract - 10 mg, Salvia officinalis leaf dry 
extract -	30 mg, Calendula officinalis flower dry extract - 30 mg, 
Punica granatum peel dry extract - 15 mg, Echinacea purpurea 

flower dry extract - 15 mg, Mentha piperita oil - 3 mg, Vitamın C (as 
Ascorbic acid) - 3 mg, Zinc gluconate - 1.8 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Glycerin, Honey, Ethanol, Polisorbate 

20, Purified water
Azərfarm LTD Azərbaycan 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propol-ES (daxilə qəbulu üçün məhlul 
30 ml)  adlı  məhsul  yuxarı tənəffüs yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə yaş həddi rəyə uyğun göstərilsin



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

Prosta Formula Tablet 2x15

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit extract – 300 mg, Soybean 
isoflavonoids (Glycine max) – 200 mg, Cucurbita pepo seed extract – 
100 mg, Phytosterol complex (Beta-sitosterol 31.25 mg) – 78.5 mg, 
Quercetin – 75 mg, L-alanine – 37.5 mg, L-glutamine – 37.5 mg, 

Glycine – 37.5 mg, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) – 36.75 
mg, Althea officinalis root extract – 32.5 mg, Urtica urens root extract 

– 30 mg, Trifolium pratense flower extract – 12.5 mg, Calcium 
phosphate – 10.75 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 10 mg, 

Arctostaphylos uva-ursi leaf extract – 10 mg, Zinc citrate – 7 mg, 
Lycopene – 5 mg, Prunus africana bark extract – 3.75 mg, Camellia 
sinensis leaf extract – 3.75 mg, Sodium citrate – 2.75 mg, Zingiber 

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik San. 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 12.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosta Formula (tablet N30) adlı 

məhsul  prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 

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

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

2) "Trifolium pratense" bitkisinin adı Azərbaycan dilində "Çəmənlik 
üçyarpaq yoncası" kimi göstərilsin. 

Prostrolane oynaqdaxili inyeksiya üçün 
gel 2 ml

PBS make to 100%, Sodium Hyaluronate - 1.50%, Oligopeptide-92 - 
0.02%, Nonapeptide-25 -  0.02%, Octapeptide-11 -  0.02%, 

Heptapeptide-16 -  0.02%, Decapeptide-23 -  0.02%
Ayrı geyd edilməyib Caregen Co.,Ltd Cənubi Koreya 17.08.2022 Müsbət

         Ekspertizaya təqdim olunmuş “Prostrolane, oynaqdaxili inyeksiya 
üçün gel, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

osteoartrit xəstəliyinin müalicəsi zamanı istifadəsi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Provit Max Tablet 3 x 10

Folic acid - 400 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 

mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, 
Calcium (as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Beta carotene - 2 mg, Zinc (as Zinc 
oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 

mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 
20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 

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

arabic, Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 03.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Provit Max (tablet, №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Pruart Suspenziya hazırlamaq 
üçün toz 1

D-glucosamine sulfate potassium - 1000 mg (of which Glucosamine 
590 mg), Chondroitin sulphate – 425.5 mg, Methylsulfonylmethane - 

300 mg, Hydrolyzed collagen - 200 mg,  Boswellia resin ext. 
(Boswellia serrata) std. 65% boswellic acid - 150 mg, Vitamin E 

acetate std. 50% - 80 mg (Of which DL-alpha-tocopheryl acetate 40 
mg), Vitamin C – 60 mg, Sodium hyaluronate - 40 mg, Manganese 
gluconate 16.13 mg (Of which Manganese 2 mg), Zinc oxide 12.45 
mg (Of which Zinc 10 mg), Copper gluconate 7.14 mg (Of which 

Copper 1 mg), Magnesium oxide 6.7 mg (Of which Magnesium 4 mg), 

Glucose, Sucrose esters of fatty acids, 
Citric acid,  Silica, Flavourings, 
Sucralose, Vegetal magnesium 

stearate

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pruart (toz saşedə №20) adlı məhsul  

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Pulse Box Kapsul 30x3

Complex number 1 (510 mg): Betaine hydrochloride - 494.19 mg 
(Betain - 378,4 mg), Vitamin В12 0.1% (active Vitamin B12 - 9 mcg) - 
9.18 mg, Pyridoxine hydrochloride (active Vitamin В6 - 6 mg) - 6.018 

mg, Folic acid (active Folic acid - 600 mcg) - 612 mcg; Complex 
number 2 (550 mg): Omega-3 fatty acid concentrate from marine 

fish oil MEG-3 ™ - 550 mg (Omega-3 fatty acids - 385 mg, DHA - 121 
mg, EPA - 181.5 mg); Complex number 3 (500 mg capsule): Omega-

3 fatty acid concentrate from marine fish oil MEG-3 ™ - 450 mg 
(Omega-3 fatty acids - 315 mg, DHA - 99 mg, EPA - 148.5 mg), 

Complex number 1 compostion: 
Gelatin. Complex number 2 and 3 
composition: Gelatin, Glycerine, 

Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin 

Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 28.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulse Box (paket (3 kapsul) №30) 
(Seriya:19, istehsal tarixi:09.05.2022, son istifadə tarixi:09.05.2024) 
adlı məhsul betain, B qrup vitaminləri, likopin və 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.

Qalitolin Şərbət 250ml

Pinus sibirica seed oil - 50 g, Resina pinus sibirica - 25 g, Badger fat - 
12.5 g, Astragalus piletocladus leaf extract - 7.5 g, Arctinium lappa 
root extract - 7.5 g, Gentiana pneumonanthe flower extract - 7.5 g, 

Hypericum perforatum leaf extract - 5 g, Mentha piperita leaf extract - 
5 g, Achillea millefolium leaf extract - 5 g, Fructose - 5 g, Orange 

juice - 1 g, Aqua - 131 g 

Ayrica göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 05.08.2022 Müsbət

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

məhsul madə- bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qastromin Yağlı məhlul 100 ml

Mentha piperita leaf oil extract-  13,2 ml; Chamomilla recutita flower  
oil extract-l – 13,2 ml;Helichrysum arenarium flower oil extract– 13,2 
ml; Coriandrum sativum fruit oil extract – 13,2 ml; Urtica dioica leaf  
oil extract– 13,2 ml; Calendula officinalis flower oil extract – 13,2 ml; 

Silybum marianum fruit oil – 20,8 ml.

ayrıca göstərilməyib Herba Flora MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qastromin (yağlı məhlul, 100 ml) adlı  
məhsul  mədə- bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşıladırmaq məqsədi ilə 

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

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

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

Qlisin Biokor B1 və B6 vitaminləri 
ilə Tablet 4x15 Glycine - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.85 

mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.22 mg
Gum arabic, Sugar, Calcium stearate, 

Talc OOO Biokor Rusiya 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qlisin Biokor B1 və B6 vitaminləri ilə 
(tablet N60) adlı məhsul qlisin, B1 və B6 vitaminlərinin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Ranna- Q Daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı 50 ml

Gamma-Aminobutyric acid- 1250 mg, Glycine- 1000 mg, Vitamin 
B6(as Pyridoxine hydrochloride) -  20 mg, Pantothenic Acid(Vitamin 

B5)- 35 mg, Inositol (Vitamin B8)- 3000 mg

Citric Acid, Potassium sorbate, Glucose-
Fructose, Xanthan Gum, Purfied water.

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

Şirketi
Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ranna- Q(daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.

Real Creatine Monohydrate Fruit 
Punch toz 500 q Creatine monohydrate - 4300 mg (Creatine 3780 mg)

Aroma (flavor), Malic acid, Citric acid, 
Acesulfame K, Sucralose, Silicon 

dioxide, Cochineal Red A, Red beetroot 
extract

Suplopharm Slawomir Grzeca 
( for Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Creatine Monohydrate Fruit 

Punch (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 dərman 

vasitəsi deyil.



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

Real Creatine Monohydrate 
Mango Pineapple toz 300 q Creatine monohydrate - 4300 mg (Creatine 3780 mg)

Aroma (flavor), Malic acid, Citric acid, 
Acesulfame K, Sucralose, Silicon 

dioxide, Cochineal Red A, Red beetroot 
extract

Suplopharm Slawomir Grzeca 
( for Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real Creatine Monohydrate Mango 
Pineapple (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.

Rectus complex Tablet 2x15

Citicoline – 350 mg, Ginkgo biloba leaf extract – 75 mg, Bacopa 
Monniera leaf dry extract – 50 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

Hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide)- 30 mg, Vitamin  
B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 6 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 60 

mg, Vitamin B9 (Folic Acid) – 150 mcg	
	

Microcrystalline Cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrolidone (E 201), Silicon 
Dioxide, Magnesium Salts (E 470 b)

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rectus complex (Tablet №30) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

Redex Şərbət 150 ml

Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as 
Retinol acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 
15 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) - 

5 mg

Deionized water, Sugar, Glycerol, 
Orange flavour, Citric acid, Xanthan 
gum,  Sodium benzoate,  Sodium 

saccharine 

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 03.08.2022 Müsbət

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

vitamin, mineral və omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.	

Redom Kapsul 3x10 Krill oil - 500 mg, Phospholipid - 180 mg, Omega-3 (EPA - 62.5 mg, 
DHA - 31 mg) - 130 mg, Choline - 38 mg, Astaxanthin - 0.1 mg

Glycerol, Deionized water, Bovine 
gelatin Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Redom ( kapsul, № 30) adlı  məhsul  
fosfolipidlər və omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Reginat Duo Daxilə qəbul üçün 
suspensiya 200 ml

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

Methylmethionin sulfonium - 50 mg, Sodium alginate (extracted from 
seaweed - Laminaria angustata) - 500 mg, Calcium carbonate - 325 

mg, Sodium bicarbonate - 150 mg

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

flavouring

Yeni Pharma Tibbi Malzeme 
İlaç San. İç ve Diş. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.07.2022 Müsbət

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

suspenziya, 200 ml) adlı  məhsul mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Relaxon Tablet 2 x 15

Passion Flower (Passiflora İncamata L.) Herb Dry Extract (1:8) – 150 
mg, Hawthorn (Crataegus Monogyna Jacq.)) Leaf And Flower Dry 

Extract (5:1) – 150 mg, Melissa (Melissa Officinalis) Leaf Dry Extract 
(5:1) – 100 mg, Magnesium (Magnesium Oxide) – 90 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine Hydrochloride) – 3 mg

Polyvinylpyrrolidone, Maltodextrin, 
Lactose Anhydrous, Microcrystalline 

Cellulose, Silicon Dioxide, Magnesium 
Stearate

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Relaxon, tablet № 30" adlı məhsul 

MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik dozaları, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Remover-S Şərbət 250 ml

Equisetum arvense herb liquid extract – 1 ml, Polygonum aviculare 
herb liquid extract – 1 ml, Rosmarinus officinalis leaf liquid extract – 
1 ml, Rosa canina fruit liquid extract - 1 ml, Pimpinella saxifraga herb 

liquid extract – 1 ml, Cynodon dactylon root liquid extract – 1 ml, 
Mentha piperita leaf oil – 6 mg

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

gum, Purified water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Remover-S (şərbət, 250 ml) adlı  

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Rest Kid daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Foeniculum vulgare fruit essential oil – 2.9 mg, Matricaria chamomilla 
recutita flowers essential oil – 2.4 mg D-alpha tocopherol, Olive oil

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rest Kid (daxilə qəbul üçün məhlul, 
30 ml) adlı məhsul  uşaqlarda mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Rinofast Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract - 250 mg, Bearberry 
(Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 200 mg, Zea mays silk extract - 

100 mg, Taraxacum officinale root extract - 80 mg, Equisetum 
arvense herb extract - 50 mg, Magnesium citrate - 30 mg, Sodium 

citrate - 20 mg, Potassium sorbate - 20 mg, Folic acid - 0.4 mg

Gelatin, Sorbitol, Magnesium stearate Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinofast (kapsul №30) adlı məhsul 
sidik - ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:Tərkib rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Rofalan Tablet 2 x 15 Alpha lipoic acid - 300 mg, L-carnitine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 40 
mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rofalan (tablet, №30) adlı məhsul 
orqanizmin ümumi müqavimətini artırmaq və mübadilə prosseslərini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:"İstifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndləri rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.



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

Ronosil Şərbət 250ml

Larix sibirica bark extract - 50 g, Dioscorea caucasica rhizome extract 
- 25 g, Trifolium pretense flower extract - 12.5 g, Vaccinium myrtillus 
fruit extract - 7.5 g, Ammonium alum - 7.5 g, Fructooligosaccharides - 

7.5 g, Citrus juice - 5 g, Aqua - 5 g

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ronosil (şərbət, 250 ml) adlı məhsul  
qalxanbənzər vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Ərizəçinin 10.08.2022-ci il tarixli № 39 müraciətinə əsasən 

tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti 
ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Rusinat forte Tablet 2x15
Calcium carbonate - 600 mg, Zinc sulphate - 10 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K1 (Phytomenadione) - 5 mcg, 

Vitamin B8 (Inositol) - 5 mg

Lactose, Starch, PVP-K30, Magnesium 
stearate, Talcum, Primojel, Avicel PH 
200, HPMC, PEG-6000, White impact 

color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rusinat 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.

Salkofer Tablet 2x15
Iron bisglycinate - 15 mg, Folic acid - 400 mcg, Calcium carbonate - 
50 mg, Vitamin B12 (Cobalamin) - 3 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 

60 mg

Lactose, Starch, PVP-K30, Magnesium 
stearate, Talcum, Primojel, Avicel PH 
200, HPMC, PEG-6000, Brown impact 

color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

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

Samerin Tablet 3 x 8

S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate(SAMe),of which 
SAMe ion 200 mg - 400 mg, Silybum marianum Gaert., fruit dry 
extract (80% Silymarin),of which Sylimarin 140 mg  - 175 mg , 

Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose( cellulose 
gel), Mannitol, Fatty acids, Magnesium 
oxide, Hydroxypropyl cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 

Talc, Ethyl cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, 
Glycerol, Carnauba wax, E 133

Truffini&Regge Farmaceuticl 
S.r.L İtaliya 27.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN (tablet № 24) adlı məhsul  
qara ciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

San-M Şərbət 150 ml
Calcium Citrate - 400 mg, Magnesium Citrate - 90 mg, Zinc Gluconate 

- 3.5 mg, Cholecalciferol - 400 IU, Dicalcium Phosphate - 100 mg, 
Selenium (as Sodium Selenite) - 30 mcg 

Deionized water, Sorbitol, Guar Gum, 
Sucralose, Mint Flavor, Orange Flavor, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

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

dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Santralor Lemon Sorma Pastil 2x12 Echinacea purpurea dry extract - 25 mg, Honey - 25 mg, Propolis - 
3.8 mg

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, 
Orange Flavour, Lemon Flavour, 

Menthol, Curcumin (Colorant), Gum 
arabica

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santralor Lemon (sorma pastil №24) 

adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və 
immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Santralor Menthol Sorma Pastil 2x12
Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus aetheroleum) - 50 mg, 

Peppermint oil (Mentha piperita atheroleum) - 0.05 ml, Menthol - 1.8 
mg, Salvia officinalis folium liquid extract - 0.2 ml

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, 
Brilliant blue (Colorant), Menthol 

Flavor, Arabic Gum

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santralor Menthol (sorma pastil 

№24) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Santralor Orange Sorma Pastil 2x12 Glycyrrhiza glabra roots soft extract - 31 mg, Vitamin C  - 22 mg, Zinc 
gluconate - 44 mg (elemental Zinc 6.3 mg)

Sugar, Sorbitol, Maltose, Citric Acid, 
Orange Flavour, Lemon Flavour, Beta-
carotene, Black carrot extract, Gum 

arabic

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santralor Orange (sorma pastil, 

№24) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
və immun sistemini gücləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sedaklon Tablet 30

Humulus lupulus flower (strobuli) dry extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf dry extract 
- 100 mg, Passiflora incarnata flower dry extract - 100 mg, Leonurus 
quinquelobatus herb dry extract - 100 mg, Magnesium citrate - 100 

mg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
PVP K30, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 03.08.2022 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sedalin Forte Kapsul 2x10

Vitamin B6 (as Prydoxine hydrochloride) - 0.7 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 97.07 mg, Lemon balm (Melissa officinalis) 

leaves powder - 300 mg, Rhodiola rosea root concentrate - 33.23 mg, 
Chamomille (Matricaria chamomilla) flowers powder - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, 
Magnesium stearate, Gelatine Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedalin forte (kapsul № 20) adlı 

məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Sedapren Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb dry extract - 100 mg, Magnesium citrate - 
100 mg, Valeriana officinalis radix dry extract - 75 mg, Leonurus 
cardiaca herb dry extract - 50 mg, Melissa officinalis folium dry 

extract - 10 mg, Pyridoxine hydrochloride  - 2.420 mg

Maize starch, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Gelatin MM Vitapharm-Com MMC Moldova 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedapren (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.
Qeyd:"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilsin.

Sedasan Kapsul 3x10
Passiflora incarnata flower extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Crataegus 

spp. leaf extract - 100 mg

Lactose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose, Calcium stearate, Gelatin, 

Titanium dioxide
Bioterra MMC Belarus 29.07.2022 Müsbət

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

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Sele Forte Kapsul 2x15 Selenium (as Sodium selenite) - 150 mcg; Zinc sulphate- 25 
mg;Vitamin E(as α-Tocopherol )- 150 mg.

	
Lactose, Starch, Magnesium stearate, 

Talcum, Gelatin(capsula shell)	
Salbion Health Sciences (PVT) 

LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

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

məhsul selen və sink mineralları ilə  E vitaminin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

SeLeNorm Kapsul 2x15
Zinc (as zinc oxide) - 25 mg, Selenium (as sodium selenite) - 150 

mcg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) - 100 IU, Histidine - 
50 mg

Gelatine, Maltodextrin, Magnesium 
Stearate, Silicon dioxide

Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. 
Şti. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SeLeNorm (Kapsul №30) adlı məhsul 
Vitamin E, sink və selenin əlavə mənbəyi 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.

Seloxid Tablet 1

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 200 mg, Lutein – 5 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) – 25 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) – 60 mg, 
Vitamin A (as Retinyl acetate 2 mg) – 1000 IU, Selenium (as Sodium 

selenite) – 100 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
salts of fatty acids, Silicon dioxide

Plameca Plantas Medicinales y 
Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 15.08.2022 Müsbət

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

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

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

	

Sensovisc oynaqdaxili inyeksiya üçün 
viskoelastik gel 3 ml

Sodium Hyaluronate - 25 mg, Sodium Chloride - 8 mg, Di-Sodium 
hydrogen phosphate heptahydrate - 0.4 mg, Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate - 0.014 mg, Hydrochloric Acid and/or Sodium 
Hydroxide for pH adjustment (if necessary) q.s., Water for injection 

q.s.

Ayrı qeyd edilməyib İstem Medikal Tibbi Cihaz Ve 
San. Ltd. Şti. Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

  Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sensovisc, oynaqdaxili inyeksiya üçün 
viskoelastik gel, 3 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə” adlı məhsul 

degenerativ və ya posttravmatik xəstəliklərdən sonra ağrı və ya 
hərəkətin məhdudlaşması ilə müşayiət olunan oynağın fizioloji və 

reoloji xüsusiyyətlərini saxlaya bilən sinovial mayenin əvəzedicisi kimi 
istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Serro Best Forte Kapsul 1
Serratiopeptidase-67 mg 80000 (SPU), Nattokinase-29 mg 500 (FU) , 

Essential phospholipids-50 mg, Trypsin-10.5 mg (18300 IU), 
Chymotrypsin - 2.1 mg 2310 USP Units 

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Mannitol, Silicon dioxide, Talc, CI 

Pigment White 18 (Calcium carbonate 
E170), Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serro Best Forte (Kapsul N30) adlı 

məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Seuril Kapsul 4 x 10 D-mannose - 300 mg, Vaccinium oxycoccus fruit extract - 150 mg, 
Hibiscus sabdarrifa flower extract - 50 mg Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 04.08.2022 Müsbət

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

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Siberian Wellness Gluco Box Kapsul 4 x 30 paket

Composition Complex 1: Bitter Melon (Momordica charantia) fruit dry 
extract - 398 mg, Eleutherococcus (Eleutherococcus senticosus) root 

dry extract - 50 mg (Eleutherosides - 0.4 mg), Green Tea (Thea 
chinensis) leaf dry extract - 50 mg (Catechins - 15 mg),Chromium 

Picolinate - 2 mg (Chromium - 244 mcg) 	
Composition Complex 2: Oat Bran (28% β-glucan) - 300 mg (β-

Glucan - 80 mg)	
Composition Complex 3: Oat Bran (28% β-glucan) - 200 mg (β-

Glucan - 53 mg), Ash Tree (Fraxinus angustifolia) Samara (fruit) Dry 

Gelatin Capsule Müasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian Wellness Gluco Box (paket 
(4 kapsul)№ 30) adlı məhsul  qanda şəkərin miqdarını tənzimləmək 
məqsədilə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Siilk Skinee İnyeksiya üçün məhlul 10 ml
Water - 98.15%, Phosphatidylcholine - 0.01%, Carnitine - 0.01%, 
Sodium Deoxycholate -  0.05%, Acetyl Hexapeptide-8 - 0.10%, 

Palmitoyl Pentapeptide-7 -  0.10%
Ayrı geyd edilməyib  CSBIO Co.,Ltd. (Beaumed 

üçün) Cənubi Koreya 16.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Siilk Skinee, inyeksiya üçün məhlul, 
10ml, şüşə flakonda” adlı məhsul kosmetologiyada bədən dərisinin 
korreksiyası üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



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

SimptoGrip Şərbət 150 ml

Matricaria chamomillae flower dry extract - 8 mg, Juglans nigra seed 
dry extract - 10 mg, Piper longum fruit dry extract - 15 mg, Zingiber 

officinale rhizome dry extract - 15 mg, Echinacea angustifolia root dry 
extract - 30 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 80 mg, Zinc sulphate - 10 

mg

Sugar syrup, Sodium benzoate, 
Purified water, Xantahn gum, Citric 

acid, Potassium sorbate
Fito Lab MMC Azərbaycan 09.08.2022 Müsbət

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

məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sinarium daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml

Vitamin B1(as Thiamine hydrochloride)- 2, 5 mg; Vitamin B2(as 
Riboflavin)- 3 mg; Vitamin B 6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 3 mg; 

Vitamin B12( Cyanocobalamin)- 0, 003 mg; Vitamin B3 (Nicotinamide)- 
20 mg.

Xanthan gum, Glycerine, Citric acid, 
Raspberry flavor, EDTA, Tween 80, 

Sodium benzoate, Potassium sorbate,  
Sucralose, Deionized water.

Tocura İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Türkiyə 27.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNARİUM (daxilə qəbul üçün məhlul, 
120 ml) adlı  məhsul  B qrupu 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.

Sisticap Kapsul 3 x 10 Vaccinium macrocarpon fruit dry extract-400 mg, Arctostaphylos uva-
ursi leaf dry extract-50 mg, D-Mannose-200 mg Corn starch, Natural gelatin capsules Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 

Sanayi A.Ş. Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

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

sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursi" bitki mənşəli 

inqrediyenti olduğu üçün, istifadə üzrə təlimatda məhsulun 2 həftədən 
artıq qəbul edilməməsi barədə məlumat qeyd edilsin.

Skin-cap şampun 150 ml

Aqua - 79,990504%; Sodium laureth sulfate - 13,75%; 
Cocamidopropyl betaine - 2,4%; Piroctone olamine - 1%; Alcohol 

denat. - 0,7%; Menthol - 0,25%; Glycol Distearate - 0,15%; Steareth-
4 - 0,04%; Sodium chloride - 0,4%; Tocopheryl acetate - 0,1%; 

PEG/PPG-20/6 Dimethicone - 0,1029%; Propylene Glycol - 0,0051%; 
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate - 0,00009%; 

Triisopropanolamine - 0,00003%; Phenoxyethanol - 0,00189%; 
Ethylhexylglycerin - 0,00021%; Ceramide NP - 0,001%; Ceramide AP - 
0,0005%; Ceramide EOP - 0,000001%; Phytosphingosine - 0,0005%; 
Cholesterol - 0,0005%; Sodium Lauroyl Lactylate - 0,01%; Carbomer - 

0,0003%; Xanthan Gum - 0,0003%; Methylparaben - 0,0003%; 
Propylparaben - 0,0002%; Citric acid - 0,05%; 

Methylchloroisothiazolinone and Methylisotiazolinone - 0 000675%; 

Ayrı geyd edilməyib Chemigroup France  Fransa 24.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Skin-cap, şampun, 150 ml, plastik 
flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul kəpək və seboreya 

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

Skin-Cap Sprey 100 ml

Isopropyl Myristate - 46,04%; Alcohol Denat. - 32,50%; Isobutane - 
15,63%; Propane - 4,78%; Bisabolol - 0,40%; Polysorbate 80 - 
0,31%; Piroctone Olamine - 0,16%; Butane - 0,1%; Tocopheryl 

Acetate - 0,08%

Ayrı geyd edilməyib Chemigroup France  Fransa 24.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Skin-cap, sprey, 100ml, flakonda, karton 
qutu qablaşmada” adlı məhsul dərinin iltihabi reaksiyaları və 

qabıqlanması, qaşınma, kəpək, seboreya, psoriaz zamanı istifadəsi 
tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Skin-cap Krem 50 q

Aqua s.q.f. - 100%; Isopropyl Palmitate - 10%; Diethylhexyl 
Carbonate - 9%; Sucrose Cocoate - 5%; Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate - 3,2%; Glycerin - 3%; Cyclopentasiloxane - 1,9%; 
Glyceryl Stearate - 1,4%; Stearyl Alcohol - 0,6%; Bisabolol - 0,5%; 
Methylgluceth-20 - 0,5%; Piroctone Olamine - 0,2%; Ceramide NP - 

0,02%; Ceramide AP - 0,01%; Ceramide EOP - 0,00002%; 
Phytosphingosine - 0,01%; Cholesterol - 0,01%; Sodium Lauroyl 
Lactylate - 0,2%; Carbomer - 0,2006%; Xanthan Gum - 0,006%; 

Methylparaben - 0,006%; Propylparaben - 0,004%; 
Cyclohexasiloxane - 0,1%; Diazolidinyl Urea - 0,24%; BHT - 0,5%; 

BHA - 0,5%; Sodium Methylparaben - 0,288%; Sodium 

Ayrı geyd edilməyib Chemigroup France  Fransa 24.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Skin-cap, krem, 50g, tubda, karton qutu 
qablaşmada” adlı məhsul quru dərinin nəmləndirilməsi üçün istifadəsi 

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

Solferot Kids daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

Iron Bisglycinate( eqv to 8. 28 mg Elemental Iron)- 40 mg; Vitamin C 
(Ascorbic Acid) - 40 mg; Beta vulgaris soft extract-20 mg; Vitamin B1 

(as Thiamine Mononitrate)-1.1 mg; Vitamin B2 (Riboflavine 5’-
Phosphate, Sodium)- 1,4 mg; Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl)-  1,4 

mg;Vitamin B9 (Folic Acid) - 200 mcg; Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 2,5 mcg.	

Vitamin B1

Deionized Water, Sucralose, Banana 
Aroma, Potassium Sorbate (E202), 

Sodium Benzoate (E211),Xanthan Gum 
	

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 15.08.2022 Müsbət

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

məhlul, 200 ml ) adlı  məhsul  dəmir mineralı,C, B1, B2, B6, B9, B12 
viaminlərin əlavə mənbəyi kii tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun buraxılış forması rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki, 

məhsulun 98 % su təşkil edir və bu da şərbətlərə uyğun deyildir.

Solidofer Kapsul 2x15 Iron (as Iron gluconate) - 28 mg,  Vitamin C - 55 mg, Folic acid - 400 
mcg

Dibasic calcium phosphate, Vegetable 
magnesium stearate, Talc, Silica, 

Maltodextrin Glazing agent: Gelatine
Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 26.08.2022 Müsbət

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

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

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

Sorbicard Tablet -

L-carnitine tartrate (eq.to 170.65 mg L-carnitine) - 500 mg, 
Coenzyme Q10 - 100 mg, Alpha lipoic acid - 50 mg, Sodium selenite 
(eq.to Selenium - 55 mcg) - 0.1205 mg, Vitamin E 50% (DL-alpha-

tocopherol acetate) (active Vitamin E - 27 mg) - 54 mg, Zinc 
gluconate (Zinc - 25 mg) - 175 mg

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

dioxide (E 551), Nutraficient 
114F265032

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 02.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər  və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sorbicard (tablet, №30) adlı məhsul 
metabolik prossesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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



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

Star Slim Kapsul 2x10 Ambrella Rusiya 19.08.2022 Xitam verilən 
müraciətlər

Vətəndaş Əsədov Kamran Süleyman oğlu tərəfindən 18.07.2022-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rusiya “Ambrella” şirkətinin 
istehsalı olan 02 seriyalı Star Slim (Kapsul №20) adlı məhsulun dərman 

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

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

normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Orta çəkisi: 455.03 mq (588.30 - 603.70 mq) (UYĞUN DEYİL); kapsulun 

örtüyü: 97.80 mq (88.30 - 103.70 mq) (0.0001665246* ) 	
        Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

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

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Strepmids Pastil 2x12 Menthol 0.2 % - 5.6 mg, Peppermint oil – 2.8 mg

Sugar, Maltose Syrup, Flavor of 
Eucalyptus-menthol, Orange oil, Clove 
oil, Thickening agent, Emulsifier, Food 

color

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve 
Dış Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SStrepmids (sorma pastil №24) adlı 
məhsul yuxarı tənəffüs yolları fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq  məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.

Swiss Energy İmmunity Boost Çeynəmə Pastil 60

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 750 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrocloride) - 1.05 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1.7 mcg, 
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 72 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 5 

mcg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 7.5 mg, Biotin - 30 
mcg, Iodine (Potassium iodide) - 90 mcg, Riboflavin - 0.95 mg, Folic 
acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 225 mcg, Zinc (as Zinc sulphate 

monohydrate) - 2.25 mg, Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) - 0.75 

Sweetener: Maltitol and Sucralose, 
Bovine gelatin, Acid: Citric acid, 

Flavourings, Colours: Anthocyaninis, 
Curcumin and Carotenes, Glazing 

agent: Carnauba wax

Domaco Dr. med. Aufdermaur 
AG İsveçrə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy İmmunity Boost 
(çeynəmə pastil, №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 dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Kids 
MultiVitamins+Calcium Fışıldayan tablet

Vitamin A (Retinyl monopalmitate 250 CWS) - 270 mcg, Vitamin D3 
(as Cholecalciferol 100 SD/S) - 2.3 mcg, Vitamin E (as DL-a-

Tocopheryl acetate 50%) - 9 IU, Vitamin B2 (as Riboflavin - 5 - 
phospate sodium) - 2 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 

1.25 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 0.1%) - 0.5 mcg, Vitamin 
B9 (Folic Acid) - 200 mcg, Vitamin H (Biotin) - 70 mcg, Vitamin C (as 
L- Ascorbic Acid) - 60 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) - 

Citric acid anhydrous, Sodium 
hydrogen carbonate, Anhydrous 
dextrose, Sorbitol, Aspartame, 

Strawberry flavour, Red beet root, PEG- 
6000, Black carrot P12

Alpex Pharma SA İsveçrə 22.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Kids 

MultiVitamins+Calcium (tablet №20) adlı məhsul kalsium mineralının 
və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Omega-3 Cardio 
Max Kapsul 2 x 15 Fish oil - 1000 mg (Omega 3 - 800 mg: EPA - 400 mg, DHA - 300 

mg),  Vitamin E (as D-alpha-tocopherol concentrate) - 1.5 mg Bovine gelatin, Water, Glycerol 86% Gelpell AG İsveçrə 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Omega-3 Cardio Max 

(kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Systane Balance lubrikant göz damcısı 10 ml

Hydroxypropyl Guar 8A (AL-12355) - 0.05%, Mineral Oil (Heavy 
Mineral Oil) - 1.0%, Polyquaternium-lb (POLYQUAD™) - 0.001 + up 

to 10% xsc, Dimyristoyl Phosphatidylglycerol (DMPG-Na, AL-37595A) - 
0.005%, Polyoxyl 40 Stearate - 0.38%, Sorbitan Tristearate (Span 
65) - 0.29%, Boric Acid - 1.0%, Propylene Glycol - 0.6%, Sorbitol - 
0.7%, Edetate Disodium - 0.025%, Hydrochloric Acid - Adjust pH to 

Ayrı geyd edilməyib Alcon Laboratories, Inc, ABŞ 22.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Systane Balance, lubrikant göz damcısı, 
10ml plastik flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul gözlərin 

quruluğu nəticəsində yanma və qıcıqlanmanın müvəqqəti 
yüngülləşməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Systane Complete lubrikant göz damcısı 10 ml

Hydroxypropyl Guar 8A (HP-8A, AL-12355) - 0.15%, Mineral Oil 
(Heavy Mineral Oil) - 1.0%, Polyquaternium-1b (POLYQUAD) - 0.001 
+ up to 10% excessc, Dimyristoyl Phosphatidylglycerol (DMPG-Na, AL-

37595A) - 0.005%, Polyoxyl 40 Stearate - 0.38%, Sorbitan 
Tristearate (Span 65) - 0.29%, Boric Acid - 1.0%, Propylene Glycol - 

0.6%, Sorbitol - 0.7%, Edetate Disodium (EDTA) - 0.025%, 

Ayrı geyd edilməyib Alcon Laboratories, Inc, ABŞ 23.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Systane Complete, lubrikant göz 
damcısı, 10ml plastik flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

gözlərin quruluğu nəticəsində yanma və qıcıqlanmanın müvəqqəti 
yüngülləşməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Systane Gel Drops lubrikant göz damcısı 10 ml

Hydroxypropyl Guar 8A (AL-12355) - 0.70%, Sorbitol - 1.40%, 
Polyethylene Glycol 400 - 0.40%, Propylene Glycol - 0.30%, Boric 

Acid - 0.30%, Potassium Chloride - 0.12%, Sodium Chloride - 0.10%, 
Edetate Disodium (EDTA) - 0.025%, 2-Amino-2-Methyl-Propanol 
(AMP Ultra PC 2000)b - 0.57%, Polyquaternium-1c (POLYQUAD) - 
0.001 + up to 10% excesscd, Hydrochloric Acid - Adjust pH to 7.0, 

Ayrı geyd edilməyib Alcon Laboratories, Inc, ABŞ 23.08.2022 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Systane Gel Drops, lubrikant göz 
damcısı, 10ml plastik flakonda, karton qutu qablaşmada” adlı məhsul 

gözlərin quruluğu nəticəsində yanma və qıcıqlanmanın müvəqqəti 
yüngülləşməsi üçün istifadəsi tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Tempestas toz 1

L-arginine -1000 mg; L-carnitine -900 mg; Glutathione -500 mg; 
Coenzyme Q10 -100 mg; Epimedium sagittatum root dry extract- 300 
mg;  Panax ginseng root dry extract- 300 mg; Lepidium meyenii root 

dry extract- 200 mg; Muira puama root dry extract - 200 mg; 
Ceratonia  siliqua  seed dry extract -100 mg; Zinc gluconate- 50 mg 

(equivalent to 7,0 elemental Zn); Sodium selenite-0,2 mg (equivalent 
to 0,091 mg elemental Se).Vitamin E (as D- alpha-tocopherol 

cranberry concentrate, stevia  dry 
extract, oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 05.08.2022 Müsbət

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

kişilərdə reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Tianshi Cell Rejuvenation Kapsul 0.3q x 150 Extract of herbal Gynostemma pentaphyllum - 18,.6 mg, Tea 
polyphenol - 13, 86 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid ) - 5,79 mg

Carrot powder; capsule shell- (gelatin, 
titanium dioxide, lemon yelloü, brilliant 

blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Cell Rejuvenation (kapsul № 

150) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: CE1101601B, istehsal tarixi: 
16.10.2021, son istifadə tarixi: 15.10.2023)   antioksidantlar mənbəyi 
kimi  oksigen məhdudiyyəti olan şəraitdə işləyənlərə  tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: 1)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyi (EFSA)  müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmasında istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının 
insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 

etmir(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!
2)Qablaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə 
uyğun olaraq  tərqdim olunmamışdır.

Tianshi Chitosan Capsules Kapsul 1 Chitosan (Degree of deacetylation of chitosan ≥ 85 g/100 g)  - 150 
mg

Capsule (Gelatin, Titanium dioxide, 
Lemon yellow, Ponceau 4R)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Chitosan Capsules  (kapsul, 
№100) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Tianshi Cordyceps Kapsul 1 Fermented Cordyceps Mycelium powder (Mannitol ≥ 6 g/100 g, 
Adenosine ≥ 0.15 g/100 g) - 500 mg

Capsule material (Gelatin, Titanium 
dioxide, Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Cordyceps  (kapsul, №100) 

adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 

Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Tianshi Zinc Capsules Kapsul 1 Zinc lactate (Zinc - 1.12 mg) - 4 mg, Egg white powder - 50 mg

Anhydrous glucose, Talc, Magnesium 
stearate, Capsule (Gelatin, Titanium 
dioxide, Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 17.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Zinc Capsules  (kapsul, №60)  
adlı məhsul sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida 
Təhlükəizliyi Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında 
bioloji fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun 
hazırlanmaında  istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi 

maddəsinin  istifadə olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab 
etmir (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 

məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 
zəruridir!

Tone Tablet 2 x 30

Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) seed, 5:1 dry extract - 
200 mg, Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit, 5:1 dry extract - 50 
mg, Gingko biloba (Gingko biloba) leaf, 24% flavones, 6% terpene 

lactones, dry extract - 40 mg, Hops (Humulus lupulus L.), 5:1 flower, 
dry extract - 50 mg, Galangal (Alpinia galanga Hance), root, 5:1, dry 
extract - 20 mg, Potassium citrate - 222 mg, Magnesium oxide - 125 
mg, Nicotinamide - 13.5 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
phosphate, Tricalcium phosphate, 
Magnesium stearate, Crosslinked 
sodium carboxymethylcellulose

Profarma A/S (New Nordic 
Healthbrands AB üçün) Danimarka 19.07.2022 Müsbət

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

mərkəzi sinir sisteminin və eşitmə orqanının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Trendamix Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml

Bilberry (Vaccinium Myrtillus) fruit extract - 750 mg, Acerola 
(Malpighia Punicifolia) fruit extract - 378 mg, Blackberry (Rubus 

Fruticosus) fruit extract - 298 mg, Elderberry (Sambucus Nigra) fruit 
extract - 455 mg, Royal jelly - 189 mg

Xanthan Gum, Sucralose, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Strawberry 

Flavour, Deionized Water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trendamix (məhlul 20 ml №10) adlı 

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

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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

Trikoff məhlul 120 ml

Plantago lanceolata leaves dry extract - 210 mg, Thymus vulgaris 
herb dry extract - 190 mg, Althea officinalis root dry extract - 170 

mg, Mentha piperita leaves dry extract - 160 mg, Matricaria 
chamomilla flowers dry extract - 120 mg, Mentha Essential Oil - 0.1 

mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Sorbitol, Purifed water Azərfarm LTD Azərbaycan 23.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trikoff (məhlul 120 ml) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qyed: buraxılış forması rəyə uyğun tərtib olunsun.

Trisida Tablet 3 x 10

St. John's Wort herb extract; hypericin 0.075 – 0.13 % (Hypericum 
perforatum L.) - 425 mg, L-glycine - 200 mg, Magnesium citrate 

nonahydrate - 168 mg (contain 20 mg of magnesium ion), L-
tryptophan - 100 mg, L-ascorbic acid - 50 mg, Pyridoxine 

hydrochloride - 5 mg

Potato starch, Magnesium stearate 
(magnesium salts of fatty acids) 
(E470b), Silicon dioxide (E551)

Biofaktor Sp.zo.o Polşa 26.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trisida (tablet, №30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Tugamma Şərbət 150 ml

GABA (Gamma-amino-butyric acid) - 100 mg, L-glycine - 50 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 11 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (as 

Folic acid) - 150 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, 
Citrus aurantium fruit essential oil - 1 mcg	

	

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Purified water, Sugar syrup Fito Lab MMC Azərbaycan 12.08.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun.

Tussor Şərbət 100 ml

Hibiscus sabdariffa bloom extract – 100 mg, Piper nigrum seed 
extract – 100 mg, Ziziphus zizyphus fruit extract – 100 mg, 

Glycyrrhiza glabra root extract – 75 mg, Curcuma longa root extract – 
30 mg, Zingiber officinale root extract – 30 mg, Menthol – 4 mg

 Deionized water, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Apple aroma, 

Glycerin, Xanthan gum, Sucralose

Aktif  Pharma İlaç Medical San 
Tic A.Ş.  A.R.-dakı filialı Azərbaycan 29.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tussor (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Ultra Glucosamine & Chondroitin / 
Ultra Qlukozamin və Xondroitin Tablet 4 x 15

Glucosamine sulphate (as D-glucosamine sulphate 2KCl (5% PVP) DC 
710 mg) - 500 mg, Chondroitin sulphate (as Chondroitin sulphate 

sodium (shark) 435 mg) - 400 mg

Microcrystalline cellulose, Syloid-
(Colloidal silica, Silicon dioxide), Stearic 
acid, veg., Magnesium stearate, Film 

coating (Opadry II yellow ochre, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Glycerin)

Thompson and Capper Ltd 
(Vitabiotics Ltd üçün) Böyük Britaniya 21.07.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Glucosamine & 

Chondroitin/Ultra Qlukozamin və Xondroitin  (tablet №60) adlı məhsul 
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Unomaq-Alisa Tablet 3x10
Gamma aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 150 mg, 

Magnesium citrate - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg

Microcrystalline cellulose (E460), Gum 
arabic (E114), Magnesium stearate 

(E470b)
Bereket İlaç ve Kozmetik A. Ş. Türkiyə 26.08.2022 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 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.

Valeriana Ekstra örtüklü tablet № 1( içərisində № 
50 örtüklü tablet)

Valerian rhizomes with roots powder- 65, 633 mg; Motherwort herb 
powder - 18,57  mg.

Lactose, Calcium stearic acid (E 470), 
Talc, Hydroxypropyl Methyl Cellulose 
(E464), Glycerol( E 422), Titanium 

dioxide (E 171),Food coloring 
"Ferronate R" (iron oxide)(E 172)

OOO Biokor Rusiya 09.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Valeriana Ekstrasila (örtüklü tablet, 
№ 50) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdrmaq məqsədi ilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1) Növbətli istehsal zamanı qablaşmanın üzərində məhsulun 
adının dizaynıni dəyişdirmək tövsiyə olunur. Belə ki, məhsulun adı 
mövcud olan dərman vasitəsinin adına bənzəyir və istehlakçıda 

çaşqınlıq hissi yarada bil ər.
2)Nəzərinizə çatdırırıq ki, artıq  2021- ci ildən Avropa Qida Təhlükəizliyi 
Agentliyi (EFSA) müvafiq tədqiqatlar nəticəsi əsasında bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrin tərkibində adı çəkilən məhsulun hazırlanmaında  
istifadə olunan Titanium dioxide (E 171) köməkçi maddəsinin  istifadə 

olmasının insan orqanizmi üçün təhlükəsiz hesab etmir 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585). Bunu 
məhsulun gələcək idxalı üçün istehsal zamanı nəzərə almağınız 

zəruridir!

VeNatura CoQ-10 Koenzim Q10 
200 mq Kapsul 1 Coenzyme Q10 (Ubiquinone) - 200 mg

Sunflower seed oil, Capsule shell 
mixture (Edible gelatin (Bovine 

gelatin), Deionized water, Glycerol (E 
422), Iron oxide (red) (E 172), Iron 
oxide (black) (E 172)), Lecithin (Soy 
lecithin) (E 322), Beeswax (white) (E 

901)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura CoQ-10 Koenzim Q10 200 

mq (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin metabolik proseslərini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: Yaş həddi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.



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

VeNatura Oregano yağ kompleksi Kapsul 1 Oregano (Origanum onites) oil - 200 mg, Sesame (Sesamum indicum 
L.) oil - 100 mg, Peppermint (Mentha piperita) oil - 50 mg 

Edible gelatin (bovine gelatin), Olive 
oil, Glycerol (E 422), Coating mixture 
(Surelease E-7-19040 Clear): Pure 

water, Ethyl cellulose (E 462), 
Ammonium hydroxide (E 527), Medium 

chain triglycerides, Oleic Acid, Pure 
water, Sorbitol (E 420), Coating 

mixture (NS Enteric	
29Z19241 Clear): Sodium alginate (E 
401), Fatty acids (E 570), Lecithin (E 

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 26.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Oregano yağ kompleksi 

(Kapsul N30) adlı mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqrediyentlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

VeNatura Sink Kapsul № 1 (içərisində 
kapsul № 60)  Zinc picolinate- 71,01 mg (eqv.to 15 mg Zinc)

Brown rice, Capsule shell composition: 
Hydroxypropyl methyl celluloce, Gellan 

gum (E 418)
Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Sink Picolinate(kapsul № 
60 ) adlı  məhsul  sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏolub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Vitamin A Palmitat Kapsul 1 Vitamin A - 1000 mcg RE (as Retinyl palmitate)

Olive oil, Edible gelatin (Bovine 
gelatin), Glycerol (E 422), Deionized 

water,  Sorbitol (E 420), Alpha 
tocopherol (E 307)

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş Türkiyə 19.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin A Palmitat (kapsul 

№60) adlı məhsul vitamin A-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Ventoxan Tablet 2x15
Iron Bisglycinate - 15 mg, Folic Acid - 400 mcg, Calcium Carbonate - 
50 mg, Vitamin B12 (Cobalamin) - 3 mcg, Vitamin C (Ascorbic Acid) - 

60 mg

Lactose, Starch, PVP K30, Magnesium 
stearate, Talc, Primojel, Avicel 200, 
HPMC, PEG 6000, Grey impact color

Salbion Health Sciences (PVT) 
LTD Pakistan 02.08.2022 Müsbət

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

Verbascon Grip / Verbascon Qrip toz 10

Pelargonium sidoides  root extract- 40 mg, Sambucus nigra flower 
extract- 40 mg, Verbascum thapsus flower extract- 40 mg, Vitamin C- 
500 mg, Zinc (as Zinc oxide)-10 mg, Selenium( as Sodium selenite)- 

55 mcg, Rutin- 25 mg

Maltodextrin, Sorbitols, Malic acid, 
Beetroot powder, 

Cyclamates,Saccharins, Flavours, 
Silicon dioxide

Polski Lek S.A. Polşa 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verbascon Grip/ Verbascon 

Qrip(saşe, № 10) adlı  məhsul immun sistemin fəaliyyətini 
gücləndirmək məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə 

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

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

Via-İmmuno Tablet 3 x 10

Beta Glucans - 150 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 120 mg, 
Vitamin E (as DL-alpha-tocopherol acetate) - 50 mg, Zinc (as Zinc 

oxide - 31.250) - 25 mg, Selenium (as Sodium selenite - 0.333 mg) - 
150 mcg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Magnesium stearate (E 572), 

Croscarmellose sodium (E 466), 
Silicone dioxide (E 551)

Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 12.08.2022 Müsbət

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

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

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

Viko-L Şərbət 50 ml L-carnitine - 500 mg

Xanthan gum, Sugar syrup, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, 

Flavouring agent, Citric acid, Purified 
water

Fito Lab MMC Azərbaycan 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viko-L (Şərbət 50 ml,) adlı məhsul 
orqanizmin metabolik proseslərini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydası rəyə uyğun göstərilsin.

Vimarin Forte Tablet 1

Coenzyme Q10 – 5 mg, Panax ginseng C.A. Meyer root dry extract – 
50 mg, Beta 1,3/1,6 glucan – 10 mg, Retinyl palmitate – 500 mcg 

(eq. to 250 IU vitamin A), Thiamine Hydrochloride (equiv to 0.87 mg 
Vitamin B1) – 1.1 mg, Riboflavin (Vitamin B2) – 1.4 mg, Nicotinamide 

(Vitamin B3) - 16 mg, D-Calcium Pantothenate (equiv to 5.89 mg 
Vitamin B5) - 6 mg, Pyridoxine Hydrochloride (equiv to 1.15 mg 

Vitamin B6) – 1.4 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 400 mcg, 
Cyanocobalamin (Vitamin B12) – 2.5 mcg, L-Ascorbic Acid (Vitamin C) 
- 80 mg, Cholecalciferol (equiv to 400 IU Vitamin D3) - 10 mcg, DL-
Alpha Tocopheryl Acetate 50% (equiv to 1.38 mg Vitamin E) - 6 mg, 

Biotin (Vitamin B7) - 50 mcg, Para-aminobenzoic acid – 10 mg, 
Calcium carbonate (equiv to 16.02 mg elemental Calcium) – 40 mg, 
Magnesium Oxide (equiv to 27.71 mg elemental Magnesium) - 36 

mg, Zinc sulfate monohydrate (equiv to 1.8 mg elemental Zinc) – 5 
mg, Sodium Selenite anhydrous (equiv to 25.25 mcg elemental 

Selenium) - 55 mcg, Potassium Iodide (equiv to 88.95 mcg elemental 
Iodine) - 150 mcg  Manganese sulfate (equiv to 650 mcg elemental 

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Maize starch, 

Polyvinylpirrolidone, Silicon dioxide, 
Talc

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 26.08.2022 Müsbət

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

məhsul orqanizmin ümumi müqavimətini möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

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

Vipaxon Tablet 2x15
GABA - 150 mg, Citicoline - 100 mg, Glycine - 100 mg, Uridine - 60 
mg, Cytidine - 60 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Ginkgo 

leaves (Ginkgo bilboa L.) dry extract - 80 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 25.08.2022 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Visleep Kapsul 3x10

Valeriana Officinalis root dry extract - 120 mg, Melissa Officinalis leaf 
dry extract - 80 mg, Magnesium Citrate - 100 mg, Passiflora 

İncarnata flower dry extract - 90 mg, Glycine - 50 mg, Pyridoxine 
Hydrochloride - 3 mg

Natural gelatin, Corn starch Aspar İlaç, Kozmetik Gıda 
Sanayi A.Ş. Türkiyə 25.08.2022 Müsbət

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



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

Vita Formula Tablet 2x15
Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Greenland İlaç Gıda 
Takviyeleri ve Kozmatik San. 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 16.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita Formula  (Tablet N30) adlı 

məhsul qadınlar üçün vitamin, mineral və bitki kompleksi olaraq tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqrediyentlərin 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vita Sanin Şərbət 120 ml

Vitamin A (as Retinol palmitate) – 266 IU, Vitamin B1 (as Tiamine 
hydrochloride) – 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.6 mg, Vitamin 
B3 (Nicotinamide) –2 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) – 4 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobolamine) – 2 mcg, Folic acid – 160 mcg, Vitamin C (as L – 
Ascorbic acid) – 60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 400 IU, 

Sucrose, Sodium benzoate, Potasssium 
sorbate, Citric acid, Glycerol, Xanthan 

gum,  Orange juice concertrate, 
Purified water 

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

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

Vita Sanin Kapsul 30

Vitamin A (in the form of Retinol palmitate) – 600 mcg, Vitamin C 
(Ascorbic Acid) – 35 mg, Vitamin D (in the form of Cholecalciferol) – 

10 mcg, Vitamin E (in the form of Tocopherol acetate) – 20 mg, 
Vitamin B1 (in the form of Thiamine hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin 
B2  (in the form of Riboflavin) – 1.5 mg, Vitamin B3 (Niсotinamide) – 
7.5 mg, Vitamin B5 ( Pantothenic acid) – 3.5 mg, Vitamin B6 (in the 

form of Pyridoxine hydrochloride) – 2 mg, Folic acid – 200 mcg, 
Vitamin B12 (in the form of Cyanocobalamin) – 2 mcg, Vitamin H 
(Biotin) – 25 mcg, Vitamin K2 (in the form of Menaquinone) – 20 

mcg, Calcium (in the form of Calcium carbonate) – 15 mg, Iron  (in 
the form of Iron 2+ sulfate) – 5 mg,  Magnesium (in the form 

Magnesium hydroxide) – 15 mg,  Potassium (in the form of Potassium 
citrate) – 5 mg,  Zinc (in the form of Zinc sulfate) – 6 mg, Selenium 
(in the form of Sodium selenite) – 110 mcg   iodine (in the form of 

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, 

Natural gelatin 
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.08.2022 Müsbət

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

Vitabin forte Tablet 3 x 10

Folic acid - 400 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous- 2.5 mg) - 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide - 365 

mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, 
Calcium (as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Beta carotene - 2 mg, Zinc (as Zinc 
oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 

mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 
20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 

(as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 

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

arabic, Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 04.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitabin forte (tablet, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vita-C Fışıldayan tablet  № 1,içərisində № 
20 Fışıldayan tablet Vitamin C( as L-ascorbic acid)- 900 mg.

Citric acid,Sodium bicarbonate,Sorbitol, 
Beta-carotene + carrier, Polyethylene 

glycol, Flavors Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin

Polski Lek S.A. Polşa 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita-C (fışıldayan tablet№ 20 ) adlı  

məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

VitaVery Tablet 3x10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate 
anhydrous) - 1000 mcg (2.5 mg), Iodine (as Potassium iodide - 365 

mcg) - 140 mcg, Iron (as Iron (II) sulfate - 46.3 mg) - 17 mg, 
Calcium (as Calcium carbonate - 250 mg) - 100 mg, Magnesium (as 

Magnesium carbonate - 520 mg) - 150 mg, Selenium (as Sodium 
selenite - 71.73 mcg) - 30 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, 

Zinc (as Zinc oxide - 16.7 mg) - 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 
hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 
(Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 

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

arabic, Magnesium stearate

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

Şirketi
Türkiyə 18.08.2022 Müsbət

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

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

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

Vitomer D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 50 000 IU Olive oil
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 24.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitomer D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: əks göstərişlər rəyə uyğun tərtib olunsun.

Vitozir Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinol palmitate) – 266 IU, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin 
B3 (as Nicotinamide) - 2 mg, Vitamin B5 (as Pantothenic acid) - 4 
mg,  Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Folic acid - 160 mcg, Vitamin C (as L-
ascorbic acid) - 60 mg,  Vitamin D (as Cholecalciferol) – 400 IU, 

Sucrose, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Glycerol, Citric acid, Xanthan 

gum, Orange juice concentrate, 
Purified water

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 02.08.2022 Müsbət

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

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

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

Xolasit Şərbət 250 ml Dog rose (Rosa canina) fruit liquid extract – 4.4 ml, Milk thistle 
(Silybum marianum) seed liquid extract – 2 ml

Sucrose, Apple cider vinegar, Orange 
juice concentrated, Citric acid, Purified 

water
"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.08.2022 Müsbət

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

qaraciyər və öd yollarının 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. 

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal 
Edvans Tablet 90

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.2920 mg, Manganese 
sulfate monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.1340 mg, Copper 

gluconate (Copper - 0.33 mg) - 2.5930 mg, Magnesium oxide powder 
(Magnesium - 40 mg) - 70.3450 mg, Vitamin D3 (100.000 

IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.3300 mg, Calcium carbonate (37% 
Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium - 311.35 mg) - 870.7140 mg, 

Calcium citrate (Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose 
NF/FCC,  Glycerine USP (99%), Stearic 

acid coarse powder, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Croscarmellose 

sodium, Calcium stearate (Calcium - 
1.66 mg), Coating system aquarius 
BG18046 cool vanilla, Silicon dioxide

Capstone Nutrition LLC ABŞ 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal 

Edvans (tablet, № 90) adlı məhsul sümük toxumasının möhkəmlənməsi 
üçün tövsiyə olunan vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun 

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

vasitəsi deyil.



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

Zanufer Şərbət 150 ml
Ferrous fumarate (equil to elemental 9.86 mg Iron) - 30 mg, Folic 

acid (Vitamin B9) - 0.05 mg, Nicotinamide(Vitamin B3) - 5 mg, 
Ascorbic acid ( Vitamin C) - 40 mg

Glycerine, Xanthan gum,Potassium 
sorbate, Sodium benzoate,  Sucralose, 

Blackberry flavour, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Ştd Türkiyə 09.08.2022 Müsbət

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

dəmir mineralının, B9, B3 və C  vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Zinefol Tablet 1 Folic acid - 360 mcg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate 
TCP, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 05.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinefol (tablet, №50) adlı məhsul 

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

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

Ziron Tablet 3x10 Ferrous gluconate (Iron - 19 mg) - 151.78 mg, Folic acid - 200 mcg, 
Cyanocobalamin - 2 mcg, L - ascorbic acid - 30 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpryrrolidone, Crosslinked 
sodium carboxy methyl cellulose, 

Magnesium stearate, Silicon dioxide                                                                                                                                                                               

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 23.08.2022 Müsbət

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

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

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

Zvezdoçka Bal və Limon dadı ilə sorma tablet 3x6
Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome 
extract - 10 mg, Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol 

(from Mentha piperita) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Honey-
Lemon, Colour Quilinone yellow Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 22.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Bal və Limon dadı ilə (tablet, № 18) 
(Seriya nömrəsi: LSR2233 , istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə 

tarixi: 28.02.2025) adlı məhsul boğazda ağrılar zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Evkalipt və Mentol 
dadı ilə sorma tablet 3x6

Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome 
extract - 10 mg, Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol 

(from Mentha piperita) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour 
Eucalyptus oil, Colour Brilliant Blue Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 08.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Evkalipt və Mentol dadı ilə (tablet, № 18) 

(Seriya nömrəsi: LSR2234, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə 
tarixi: 28.02.2025) adlı məhsul boğazda ağrılar zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

Zvezdoçka Fito Şərbət 100 ml

Concentrated extract of: Wolfiporia extensa-0,720 g; Platycodon 
grandiflora root-1,366 g; Eriobotrya japonica leaf-2,600 g; Morus alba 

bark of root-1,500 g; Asparagus cochinchinensis root-0.966 g; 
Mentha arvensis herb-1,333 g; Tussilago farfara flower-1,500 g; 

Stemona tuberosa root- 5,000 g; Armeniaca vulgaris fruit prepared-
1,125 g; Glycyrrhiza glabra  rhizome with roots- 1,000 g; Zingiber 
officinale rhizome- 0,320 g; Mentha arvensis essential oil-0, 080 g; 
Benzoic acid- 0,100 g; Polyethylene glycol 40- 1,000 g; Sucrose- 

54,00 g; Purified water- up to 100 ml.

Ayrıca göstərilməyib Danapha Pharmaceutical JSC 
Comp. Vyetnam 26.07.2022 Müsbət

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

məhsul bəlğəmim ifrazını artırmaq, tənəffüs sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Zvezdoçka Portağal dadı ilə sorma tablet 3 x 6
Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome 
extract - 10 mg, Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol 

(from Mentha piperita) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Orange 
oil, Colour Sunset Yellow Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 15.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Portağal dadı ilə (tablet, № 18) (Seriya 

nömrəsi: LSR2232, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə tarixi: 
28.02.2025) adlı məhsul boğazda ağrılar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Propolis Çobanyastığı-
Kəklikotu sorma tablet 3x6 Propolis extrcat - 15 mg, Matricaria chamomilla flower extract - 10 

mg, Thymus vulgaris herb extract - 5 mg, Levomenthol - 5 mg Sugar, Glucose Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 23.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Propolis Çobanyastığı-Kəklikotu (tablet, 

№ 18) (Seriya nömrəsi: SRF2024, istehsal tarixi: 01.03.2022, son 
istifadə tarixi: 28.02.2025) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Propolis Zəncəfil-Nar sorma tablet 3x6 Propolis extract - 15 mg, Zingiber officinale rhyzome extract - 10 mg, 
Levomenthol - 5 mg

Sugar, Glucose, Flavour "Garnet", 
Colourant "Carmine", Citric acid Sidler Remedis Pvt. Ltd Hindistan 23.08.2022 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Propolis Zəncəfil-Nar (tablet, № 18) 
(Seriya nömrəsi: SRF2025, istehsal tarixi: 01.03.2022, son istifadə 

tarixi: 28.02.2025) adlı məhsul yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil. 
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