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

Adriol Forte Kapsul 2 x 15

Potassium citrate (equiv. 40 mg of Potassium) - 110.75 mg, European goldenrod 
(Solidago virgaurea) herbs dry extract - 100 mg, D-mannose - 100 mg, American 

cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruits dry extract - 50 mg, Bearberry 
(Arctostaphylos uva-ursi) fruits dry extract - 50 mg, L-ascorbic acid (Vitamin C) - 30 

mg, Magnesium salts of citric acid (equiv. 3.23 mg of magnesium) - 20 mg, Rosemary 
(Rosmarinus officinalis) leaves dry extract - 12 mg

Calcium phosphates, Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty acids, Hydroxypropyl 

methyl cellulose, Red iron oxide, Titanium dioxide
JSC Aconitum Litva 06.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adriol Forte (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi 

b) "Vaccinium macrocarpon" bitkisinin Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin "Mərcanı" kimi qeyd edilməsi zəruridir.

Agno-One Forte Kapsul 1 Vitex agnus castus fruits extract – 180 mg, Green tea leaf extract (Camelia sinensis) 
– 100 mg, İndol-3-carbinol – 100 mg,  Soy isoflavones (from Glycine max) – 50 mg

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Capsule (Gelatin) 

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agno-One Forte (kapsul 

№ 60) adlı məhsul  qadın xəstəlikləri zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması, İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir

Aktiges örtüklü tablet 10x 4

Natural gum-150 mg, Pineapple (Ananas comosus) stems extract - 150 mg, Papaya 
(Carica papaya) fruit extract - 100 mg, Fructooligosaccharide 

(Fructooligosaccharides) - 50 mg, Vegetable coal (Carbo activatus) - 50 mg, Fennel 
(Foeniculum vulgare) fruit extract - 45 mg, Lactobacillus acidophilus - 100× 10⁹ 

CFU/g -2.1 mg, Lactobacillus rhamnosus 100× 10⁹ CFU/g- 1.7 mg, Bifidobacterium 
longum 100× 10⁹ CFU/g – 1.05 mg

rocrystallinecellulose (E460), Magnesium stearate (E572), 
Sillicone dioxide (E551),  Brown Nutraficient 114F265032 

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiges (örtüklü tablet, 
№    40) adlı  məhsul  (Seriya nömrəsi:8430720 , istehsal 

tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2023)  bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləyən və həzm prosesini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Akvit Immuno Plus Şərbət 150
Vtamin C (L-ascorbic acid) -60 mg, Beta-qlucan(from Lentinula edodes)-30 mg, 

Sambucus nigra fruit concentrate-  20 mg, Propolis extract- 15 mkg, Bifidobacterium 
longum- 800 million cfu, Lactobacilius bulgaricus-800 million cfu, Zinc-2,5 mg

water, fructose,glycerol, sodium benzoate,potassium 
sorbate,xantham gum Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 30.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Akvit Immuno 

Plus(şərbət, 150 ml) adlı məhsul  immun sisteminin normal 
fəaliyyəti 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 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Alaprost Kapsul 3 x 10
Cucurbita pepo seed extract – 400 mg, Urtica dioica leaf extract – 120 mg, Serenoa 

repens fruit extract – 100 mg, Linum usitatissimum seed extract – 100 mg, Zinc 
gluconate – 40 mg, Alfa-tocoferol – 10 mg

Amarant seed powder Saşera-Med MMC Rusiya 24.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alaprost (kapsul № 30) 
adlı məhsul  prostat vəzinin 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Alfalen Tablet 6 x 10
Alpha lipoic acid - 100 mg, Astaxanthin - 4 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 0.04 
mg, Vitamin E (Tocopherol acetate) - 15 mg, Cynara scolumus leaves dry extract - 

100 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, PVP, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfalen (tablet, № 60) 
adlı məhsul orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləmək 
üçün tövsiyə olunan, antioksidant təsirə malik BFMQƏ 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

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

Calcium Stearate, Microcrystalline cellulose, Lactose, 
Sorbitol, Gelatin(capsule)

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

əqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənAlpim (kapsul  N 30) adlı  
məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

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

deionized water, xanthan gum, raspberry flavor, citric acid, 
potassium sorbate, sodium benzoate, sucralose.


SUNMED İlaç Kozmetik Gida 

İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 14.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altussin (şərbət, 125 

ml) adlı  məhsul bəlğəmin ifrazını və tənəffüsü 
asanlaşdıran, immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırmanın üzərində sadalanan farmakoloji  
təsirlər haqqında məlumat ləğv olunsun. Belə ki onlar 

BFMQƏ-ə uyğun deyil.


Aminoforte Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Arginine – 500 mg, Carnitine – 350 mg, Taurine – 200 mg, Acerola fruit  extract 
(Malpighia punicifolia) – 180 mg, Vitamin C – 180 mg Water, Sucrose, Citric acid Laboratories YVES PONROY Fransa 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aminoforte (məhlul 10 
ml №10 ) adlı məhsul  vitamin C və bəzi amin utrşuların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 

Aminopanten Baby Şərbət 125 ml

Glutaminic acid- 100 mg; L-Tryptophan- 100 mg; Choline-bitartrate- 75 mg; Glycin- 
50 mg; Calcium (as d-calcium pantothenate)- 50mg;Vitamin B1 (as thiamine 

hydrochlorid)- 0,6 mg; Vitamin B2(as riboflavin)- 0,5 mg; Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) -2,5mg; VitamibB12 (as cyanocobalamin)- 1,2 mcg.

deionized water, xanthan gum,raspberry flavor, citric acid, 
potassium sorbate, sodium benzoate, EDTA, sucralose.

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 14.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aminopanten 

Baby(şərbət, 125 ml) adlı  məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:İstifadə üzrə təlimatda "saxlanma şəraiti" rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin;"nootrop" təsiri ifadəsi  BFMQƏ-

lərə olmadığı üçün  ləğv olunsun.

Askorplus Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (ascorbic acid) - 900 mg, Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) – 15 mg, 
Selenium (as Sodium selenite) - 100 mcg

Sodium carbonate, Citric acid, Sorbitol, Maltodextrin, Peg 
6000, Orange falvor, Aspartam, Sunset yellow

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorplus (tablet №20) 
adlı məhsul Vitamin C, 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Astraqavit Şərbət 125 ml

Vitamin A ( as Retinyl asetat) - 800 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 200 IU, 
Vitamin B1 (as Thyamine hydrochloride) -  1.1 mg, Vitamin  B2 (Riboflavine) – 1.2 

mg, Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) – 1.2 mg, Vitamin B12 ( as 
Cyanocobalamin) – 2.4 mcg, Vitamin B3 (as nicotinamide) – 6 mg, Vitamin C (as L-

Ascorbic acid) – 50 mg, Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) – 6 mg, Folic acid (as 
Pteroylglutamic acid) – 50 mcg, Biotin (as d-biotin) – 20 mcg, Lysine (as L-lysine) – 

150 mg

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

EDTA

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 28.08.2020 Müsbət

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

№125 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır

Avekon Plus Tablet 3x10
Cynara  scolumus leaf dry extract-200 mg; Silybum marianum seed dry extract-150 

mg; Glycine max seed dry extract-150 mg; Helichrysum arenarium flower dry extract-
50 mg;Tocopherols(Vitamin E)-7, 5 mg.

maltodextrin, tricalcium phosphate(TCP), magnesium salts. Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Avekon Plus(tablet, № 
30 ) adlı  məhsul həzm prosesini   və qaraciyərin fəaliiyətini 
yaxşılaşdırmaq, orqanizmi toksinlərdən azad etmək üçün 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda:məhsulun  ümumi 
xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun;ənginar 

tərkibli inqredientinin xüsusiyyətlərinə dair istifadə olunan 
"preparat"sözü ləğv olunsun.

Avikalsin Şərbət 150ml Calcium carbonate (corresponds to elemental Ca 200 mg) - 500 mg, Vitamin D 0.25 
% corresponds to pure cholecalciferol - 5 mcg (200 IU)

Glucose and fructose syrup, Potassium sorbate, Sodium 
lactate, Xanthan gum, Flavor, Glycerol, Osmotic water

Sintal Dietetics SRL (for Perrery 
Farmaceutici S.r.l) İtaliya 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avikalsin (şərbət, 150 
ml, Seriya nömrəsi: 23502-01, istehsal tarixi: 01.05.2020, 

son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul kalsium 
mineralının 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.

Bemory Kids / Bemori Uşaqlar Üçün Oral məhlul 10 ml Lyophilized royal jelly - 100 mg, Cytidine - 5 mg, Uridine - 3 mg, Vitamin C - 80 mg, 
Omega 3 (DHA) - 75 mg

Water, Glycerin, Sodium carboxymethylcellulose, 
Potassium sorbate, Cola liquid flavor, Sucralose, Sodium 

benzoate, Colloidal silica, Magnesium stearate
Pharmalink S.L. İspaniya 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bemory Kids / Bemori 

Uşaqlar Üçün (oral məhlul №10ml x 10) adlı məhsul beyin 
fəaliiyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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



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

Bidocal Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Zinc sulphate - 7.5 mg, 
Cholecalciferol - 5 mcg (200 IU)

Deionized water, Glucose syrup, Flavor, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 19.08.2020 Müsbət

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

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Biopron 9 Kapsul 3 x 10

Bifidobacterium bifidum - 2,25 x 10⁸, Bifidobacterium breve - 4,5 x 10⁸, 
Bifidobacterium longum - 6,75 x 10⁸, Lactobacillus acidophilus - 9 x 10⁸, Lactobacillus 

casei - 2.25 x 10⁸, Lactobacillus plantarum - 2.25 x 10⁸, Lactobacillus rhamnosus - 
4.5 x 10⁸, Lactococcus lactis spp.lactis - 9 x 10⁸, Streptococcus thermophilus - 4.5 x 

10⁸, Fructooligosaccharides - 154.62 mg

Ascorbic acid, Magnesium stearate, Gelatin, Titanium 
dioxide Walmark, a,s Çex respublikası 05.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİOPRON 9 (kapsul, № 
30) (Seriya nömrəsi: D0E0488 , istehsal tarixi: 01.03.2020, 

son istifadə tarixi: 31.08.2021) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

deyil. 
Qeyd:Növbəti istehsal zamanı Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin.

Biotri Tablet 3 x 10 Potassium iodide - 0.3 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.5 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, Maltodextrin Evroplus Ukrayna 10.08.2020 Müsbət

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

məhsul yod, B9 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının tərkibə aid 
sənədinə əsasən) yazılsın.

c) Saxlanma şəraiti rəyə uyğun göstərilsin.

Blokalin Forte Kapsul 2 x 10

Glycine - 50 mg, Melissa officinalis leaf extract - 75 mg, Passiflora incarnata above 
ground extract  - 75 mg, Crataegus laevigata fruit extract - 75 mg, Tilia cordata flower 
dry extract - 25 mg, Lavandula angustifolia flower extract - 25 mg, Magnesium lactate 
dehydrate (Magnesium - 9.36 mg) - 100 mg, Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxine - 

2.05 mg) - 2.5 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 04.08.2020 Müsbət

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin və "istifadə 
qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.

Bronxofort Şərbət 100 ml
Plantago major folium liquid extract-9 ml;  Origanum vulgare herba liquid extract-  8 

ml; Althaea officinalis radix distillate - 8 ml; Malva sylvestris folium liquid extract– 7 ml;  
Anisum vulgare fructus – 7 ml. 

Purified distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 26.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BRONXOFORT(şərbət, 
100 ml) adlı  məhsul tənəffüs yolların iltihabında köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 

olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir

        2)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
        3)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( 
bax 5.3, 6,3 bəndlər).

         4) Fikrimizcə, məhsulun tərkibində  Althaea officinalis 
radix distillate inqredientin olması məqsədəuyğun  deyil, 

belə ki,  bu bitkinin təsiredici              maddələri olan   
seliklər  bu daxil olma formada parçalanır və həc bir təsir 

göstərmir. Bu faktı nəzərə almaq zəruridir.

Calcium Active Denk / Kalsium Aktiv Denk Fışıldayan tablet 1 Calcium carbonate (containing 5%-2% Maltodextrin)-1351, 350 mg(equivalent to 500 
mg Calcium)

Citric acid, sodium hydrogen carbonate, sorbitol,orange 
flavor, aspartame, maize starch,sucralose, acesulfame K, 

riboflavin-5-phosphate

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG  
for Denk Pharma CmbH Almaniya 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcium Active (tablet 
№20) adlı məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır(xüsusən 5.3, 

5.6, 6.3 bəndlərinə fikir vermək.), tərkib rəyə uyğun olaraq 
göstərilm əlidir.



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

Calmax Tablet 3 x 10 Calcium (as Calcium Carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, Vitamin K 
(as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Microcrystalline cellulose, 
Arabic gum, Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 19.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calmax (tablet №30) 

adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi funsiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: tərkibə aid sənəddə köməkçi maddə kimi "arabic 
gum" olduğu qeyd olunsa da qablaşma və isifadə üzrə 

təlimatda göstərilməmişdir.

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

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

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calvit-D3 (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul   bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

CCVit Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg Sodium bicarbonate, Citric acid, Sorbitol, Polyethylene 
glycol, Lemon flavor, Sucralose

Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CCVit Vitamin C (tablet 

№20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.

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

multivitamin kompleksi
örtüklü tablet 1

Vitamin A (25% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Vitamin K1 - 30 mcg, Vitamin C - 100 mg, Biotin - 62.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, 
Pantothenic acid - 7.5 mg, Niacinamid - 20 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 

1.75 mg, Vitamin B6 - 2.0 mg, Vitamin B12  - 2.5 mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 
40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, Iron - 5.0 mg, Magnesium – 100 mg, 

Manganese – 2 mg, Molybdenum - 50 mcg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, 
Phosphorus - 125 mg

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

Pfizer Consumer Manufacturing 
İtaly S.R.L İtaliya 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum® Multivitamin 
complex from A to Zinc  / Centrum® A-dan Sinkə qədər 

multivitamin kompleksi (tablet, №30, Seriya nömrəsi: 
DW3994, istehsal tarixi: 25.05.2020, son istifadə tarixi: 

25.05.2022) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində 
stiker qaydalara uyğun tərtib olunsa da, nümunənin 

üzərinə yapışdırılmamışdır.

Centrum® Silver Multivitamin complex from A 
to Zinc (Centrum® Silver multivitamin 

kompleksi A-Sinkə qədər)
örtüklü tablet -

Vitamin A RE (50% as Beta Carotene) - 0.8 mg, Vitamin E (DL-α-Tocopheryl 
acetate) - 18 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin K - 30 mcg, Vitamin C - 120 mg, Biotin - 
75 mcg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic acid - 9 mg, Niacinamide - 24 mg, Vitamin 
B1 - 1.65 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 2.1 mg, Vitamin B6 - 2.1 mg, Vitamin B12 - 3 
mcg, Calcium - 162 mg, Chromium - 40 mcg, Copper - 500 mcg, Iodine - 100 mcg, 

Iron - 2.1 mg, Magnesium - 100 mg, Manganese - 2 mg, Molybdenum - 50 mcg, 
Selenium - 30 mcg, Zinc - 5 mg, Phosphorus - 125 mg

Crospovidone, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Opadry II Grey 47U1475002

Pfizer Consumer Manufacturing 
İtaly S.R.L İtaliya 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Centrum® Silver 

Multivitamin complex from A to Zinc (Sentrum® Silver 
multivitamin kompleksi A-Sinkə qədər) (tablet, № 30) 

(Seriya nömrəsi: DW3987 , istehsal tarixi: 14.05.2020, son 
istifadə tarixi: 14.05.2022) adlı məhsul 50 yaşdan yuxarı 
şəxslər üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: Məhsulun adı və buraxılış formasında dəyişiklik 
edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Chondrocol Mineral Yağlar Əsasında 
Hazırlanmış Gel 100 ml Menthol-2%, Sodium Chondroitin Sulfate-1%, Glucosamine Sulfate-1%, Soluble 

Collagen-1%, Dimethyl Sulfone (MSM)-0.5%, Camphor-0.5%
Aqua, Alcohol Denat, Hydroxypropyl Methylcellulose, Citric 

Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
Plameca Plantas Medicinales Y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 28.08.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Chondrocol, yerli istifadə 
üçün gel 100 ml" adlı məhsul qığırdaq toxumasının bərpa 

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

Clavin Platinum Kapsul 5 x 4 Serenoa repens  fruit extract – 80 mg, Ptychopetalum olacoides cortex  extract – 50 
mg, Panax Ginseng radix extract – 40 mg

Maize starch, Hard gelatin capsule, Microcrystalline 
cellulose, Talc, Magnesium stearate MM Vitapharm-Com MMC Moldova 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Clavin Platinum  

(kapsul № 20) adlı məhsul  kişilərdə cinsi zəiflik zamanı 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.

Daunason Şərbət 150 ml Gamma-aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 100 mg, Melatonin - 1 mg Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 18.08.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: məhsulun istifadə qaydasının rəyə 

uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda "xüsusiyyətlər" 
bölməsində məhsula aid göstərilən farmakoloji 

terminlərinin götürülməsi zəruridir.



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

D-Bone örtüklü tablet 1
Calcium carbonate (Calcium - 400 mg) - 1000 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 

150 mg) - 249 mg, Zinc gluconate (Zinc - 5 mg) - 35 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3 - 
5 mcg) - 2 mg

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

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

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Bone (örtüklü tablet, 
№ 30) adlı məhsul D vitamini və kalsium mineralının əlavə 

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

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

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

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

De-Ferro Kapsul 1

Ferrous fumarate – 60.85 mg (equivalent to 20 mg Iron), Vitamin C – 40 mg, Zinc 
sulphate – 10.98 mg (equivalent to 4 mg Zinc), Manganese sulphate – 3.08 mg 

(equivalent to 1 mg Manganese), Copper sulphate – 1.256 mg (equivalent to 0.5 mg 
Copper), Pyridoxine hydrochloride (equivalent to 0.7 mg Pyridoxine) – 0.85 mg, Folic 

acid – 0.1 mg, Vitamin B12 - 1.25 mcg

Maltodextrin, Bovine gelatin, Magnesium stearate (E470b), 
Silicon dioxide (E551) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən De-Ferro (Kapsul, 
№60) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 

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

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

Deluks-1000 Tablet 3 x 20 Vitamin D (as Cholecalciferol) - 1000 IU (25 mcg) Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Gum arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluks-1000 (tablet 
№60) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: əks göstəriılər bölməsinin rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Deluks-500 Tablet 3 x 20 Vitamin D (as Cholecalciferol) - 500 IU (12.5 mcg) Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Gum arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deluks-500 (tablet 
№60) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: əks göstəriılər bölməsinin rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Denk Fertilo Lady caps / Denk Fertilo Qadn 
kaps Kapsul 6 x 10

L-Arginine hydrochloride (L-Arginine - 100 mg) - 120.93 mg, Iron II sulfate 
microencapsulated with approx 50% vegetable fat (contains 15-18% FeII)(FeII - 7 

mg) - 42.42 mg, Acai berry extract (contains 25% maltodextrin as carrier)(Acai berry 
extract - 75 mg) - 100 mg, L-Ascorbic acid (Vitamin C - 20 mg) - 28 mg, Zinknova 

consisting of Mono and Diglycerides of fatty acids (Zinc - 2.5 mg) - 12.5 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.7 mg) - 1.02 mg, Pteroylmonoglutamic acid 

(Folic acid - 0.2 mg) - 0.25 mg, Potassium iodide (Iodine - 0.075 mg) - 0.1 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium phosphate, Magnesium 
salts from fatty acids, Capsule (Hypromellose, Potassium 

Aluminium Silicate, Titanium dioxide)
Artesan Pharma GmbH&Co.KG Almaniya 06.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Denk Fertilo Lady caps 

/ Denk Fertilo Qadn kaps (kapsul, №60) adlı məhsul 
qadınlarda reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq 

olaraq yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Depay daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Honor  İlaç Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti Türkiyə 27.08.2020 Müsbət

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

üçün məhlul - D3, 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.

Depovit Tablet 3 x 20 Vitamin D (as Cholecalciferol) - 1000 IU (25 mcg) Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Gum arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depovit  (tablet №60) 
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 göstəriılər bölməsinin rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Deprevit Bio Tablet 0,5 q  Farmakom PTF MMC Ukrayna 30.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

Desol-D3 daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Honor  İlaç Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti Türkiyə 27.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol-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.

DeSun Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 20 ml Vitamin D3 - 1.667 mg (0.12 ml - 3 drops / 10 mcg) Sunflower seed oil Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti Türkiyə 20.08.2020 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı  məhsul   D vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub,onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır(xüsusən 5.3, 

5.6, 6.3 bəndlərinə fikir verməlidir).

Devitor Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml Vitamin D3 - 120 mg-120000 İU (1 drop-100 IU)

Deionized water, Sugar, Glycerine, Kolliphor RH-40, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid ,Liquid 

Banana flavour

APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Devitor(məhlul 30 ml) 

adlı məhsul Dvitaminin  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil.



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

Devrical məhlul 150 ml Calcium citrate – 400 mg ( eq.to 96 Calcium), Magnesium sulfate heptahydrate – 100 
mg (eq.to 9.8 Magnesium), Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 200 IU, İnositol - 100 mg

Peppermint oil, Blackberry aroma, Guar gum, Glycerin, 
Food color agent, Citric acid monohydrate, Deionize water, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan Gum, 
Sodium bicarbonate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devrical (məhlul 150 

ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada məhsulun 
"şərbət" deyil "məhlul" kimi  yazılmalıdır. İstifadə qaydası 

rəyə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

D-Ferol daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Cholecalciferol - 50 mg (eq. to 50000 IU Vitamin D3), Menaquinone-7 - 138.88 mg 
(eq. to 625 mcg Vitamin K2) per drop: Vitamin D3 - 200 IU, Vitamin K2 - 2.5 mcg Alpha tocopherol (E307), Olive oil AD Medline Sağlık Ürünleri San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.08.2020 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı  məhsul D3 və K2 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimatda "İstehsalçı şirkət" düzgün 
göstərilsin.

Duovit Men / Duovit kişilər üçün Tablet 1

Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, 
Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 30 mg, 

Niacin - 20 mg, Pantothenic acid - 6.4 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, Zinc 
- 15 mg, Iron - 10 mg, Copper - 2 mg, Iodine - 150 mcg,  Magnesium - 100 mg, 

Manganese - 3.5 mg.  

Microcrystalline cellulose, Cellaktose, Calcium carbonate 
90 S, Magnesium stearate, Polyvinylpolypyrrolidone, 

Stearic acide, Opadry White, Colour Blue 
KRKA d.d. Sloveniya 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duovit Men (tablet 
№30) adlı məhsul kişilər üçün vitamin və mineralların 

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

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

Duovit Woman/Duovit qadınlar üçün Tablet 1

Vitamin A  - 800 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 – 2.0 mg, 
Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 - 1 mcg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, 

Niacin - 18 mg, Pantothenic acid - 5.0 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 30 mcg, Zinc 
- 15 mg, Iron - 14 mg, Calcium - 450 mg, Iodine - 150 mcg, Magnesium - 50 mg.  



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

Colour Allura red.
KRKA d.d. Sloveniya 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Duovit Woman (tablet 
№30) adlı məhsul kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

deyil.

Edoxen Kapsul 3 x 10
Lecithin phospholipids - 200 mg, L-ornithine L-aspartate - 200 mg, Vitamin B3 

(Nicotinamide) - 10 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Folic acid - 200 
mcg

Dicalcium hydrogen phosphate, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Gelatin, Titanium dioxide, Iron oxide Reopharma Ltd Bolqarıstan 28.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul Qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və 
orqanizmin detoksikasiyası 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Elos Kapsul 2 x 15

Soybean (Glycine max) dry ext. (equiv. 64 mg of isoflavones)-160mg;Black cohosh 
(Cimicifuga racemosa) herbs dry ext.-100 mg;Magnesium salts of citric acid (equiv. 
13,5 mg of magnesium)-90 mg;Calcium carbonate 97%(equiv. 30 mg of calcium)-

77,31 mg;Angelica (Angelica sinensis) roots dry ext.-70 mg;Passionflower (Passiflora 
incarnata) flowers dry ext.-20 mg;DL-alpha-tocopheryl acetate 50% (equiv. 6 mg α-

TE of Vitamin E)-17, 88 mg;Lycopene 10% (equiv 0,5 mg of lycopene)-5 
mg;Cholecalciferol 100000IU/g (equiv. 8mcg or 320 IU of VitaminD3)-3, 20 mg.

Cellulose, Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids; 
Capsula shel l(gelatin, red iron oxide, titanium dioxide). JSC Aconitum Litva 21.08.2020 Müsbət

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

adlı  məhsul qadın sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Elprodep Tablet 3 x 10 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondritin sulfate - 400 mg, Methylsulfonylmethane - 
375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Sorbitol, 
Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən El Prodep (tablet, №30) 
adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Extreme Pac Kapsul 1

Ginseng (Panax ginseng) leaf (2% ginsenosides) dry extract – 300 mg, DL-Alfa 
Tocopheryl Acetate – 200 mg (eq.to 100 mg (50 %) Vitamin E Acetate) , L-carnitine – 
134.4 mg, Zinc Gluconate – 140 mg (equiv.to  Zinc 18.4 mg), Selenium  – 100 mcg 

(0.5 % selenomethionine 20 mg)

Fatty acid diglyceride, Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide, Hydroxypropyl methyl cellulose

Plameca Plantas Medicinales Y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 14.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extreme Pac (kapsul № 
30) adlı məhsul  xroniki yorğunluq 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. 

Farmachol Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml

Turmeric(Curcuma longa) root hydroalcoholic extract-1,12 mg;Dandelion(Taraxacum 
officinale) root hydroalcoholic extract- 0,93 mg; Valerian ( Valeriana officinalis) 

hydroalcoholic extract- 0.56 mg;Peppermint(Mentha piperita) hydroalcoholic extract-
0.45 mg; Greater Celandine(Chelidonium majus) whole plant hydroalcoholic extract- 

0,41 mg; Artichocke( Cynara scolymus) leaves hydroalcoholic extract-0.26 mg

mövcud deyil ValueMed Pharma SrL San-Marino 05.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  FARMACHOL(daxilə 
qəbulu üçün  məhlul-damcı, 30 ml) adlı  məhsul  həzm 

prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda bəndlər rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin. Tərkib Azərbaycan dilinə düzgün 

tərcümə olunsun. 



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

Femistar Plus Tablet 3 x 10
Cynara scolumus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry extract - 150 
mg, Glycine max seed dry extract - 150 mg, Helichrysum arenarium flower dry extract 

- 50 mg, Tocopherols (Vitamin E) - 7, 5 mg.

Maltodextrin, Tricalcium phosphate(TCP), Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Femistar Plus (tablet, 

№ 30) adlı məhsul həzm prosesini   və qaraciyərin 
fəaliiyətini yaxşılaşdırmaq, orqanizmi toksinlərdən azad 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda: məhsulun ümumi 

xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun; ənginar 
və ala qanqal tərkibli inqredientinin xüsusiyyətlərinə dair 

istifadə olunan "preparat"sözü ləğv olunsun.

Feramin məhlul 30 ml Ferrous sulphate - 30 mg (eq.to 9 mg Ferrous) Potassium Sorbate, Glycerol, Deionized water Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 13.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feramin (məhlul 30 ml) 

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.
Qeyd: məhsulun tərkibində keçibuynuzu bitkisi istifadə 

olunmadığı halda istifadə üzrə təlimatda bu bitki haqqında 
məlimat verilmişdir, uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq 

zəruridir.

Fermentin Kapsul 3 x 10
Matricaria chamomilla herb, flowers dry extract - 50 mg, Pancreatin (Lipase - 6750 
TV, Amylase - 6300 TV, Protease - 450 TV) - 155 mg, Pepsin - 10 mg, Bromelain - 

100 mg, Papain - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium 
salts, Gelatin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fermentin (kapsul, № 

30) adlı məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin
 b) İstifadə üzrə təlimatda məhsulun "ümumi 

xüsusiyyətləri" bəndində sadalanan farmakoloji 
xüsusiyyətlər (2-ci cümlə) ləğv olunsun və rəyə              

uyğun olaraq göstərilsin;
 c) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Fitosedin Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml

Kalium fosfat (Kali Phosphoricum) - 0.1 mq, Kaliforniya eşşolsiyası (laləsi) 
(Eschscholzia Californica) - 5 mq, İnkarnat qonaqotu (Passiflora Incarnata) - 5 mq, 

İgnatiya amara (Ignatia Amara) - 5 mq, Pişikotu (Valerian) - 5 mq
Şəkər, Askorbin turşusu, Limon turşusu, Ksantan qətranı Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FİTOSEDİN (daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul sinir 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.

Fohow Haicao Gai Kapsul 1 Spirulina(powder)-64 mg;Calcium carbonate (powder)-96 mg Vegetable oil (soybean oil), gelatin(capsula shell)                                                                  Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq 
Respublikası 17.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow  Haicao 

Gai(kapsul,№    100) adlı  məhsul kalsium mineralının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır;   

burada olan  bəndlər             rəyə uyğun olaraq 
göstərilməlidir; tərkib düzgün formada Azərbaycan dilinə 

tərcüm ə olunm alıdır;

3)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatdan"İstehsalçı 
standartı: qutunun üstündə yazılıb."  ifadəsinin  ləğv 

olunması, "Həcmi: 1 qutuda 100 kapsul" yazısı "Həcmi: 1 
flakonda 100 kapsul" ilə əvəz olunması zəruridir.

Fohow Liuwei Cha toz 2 qr Camellia sinensis(powder)-1.5 g, Chinese cordyceps(powder) -0.5 g. istifadə olunmayıb Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq 
Respublikası 17.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Liuwei Cha  (toz, 

filtr-paket № , 25l) adlı  məhsul orqanizmin 
detoksikasiyası,müxtəlif infeksiyalara qarşı müqavimətini 
güçləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ. olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş                 “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır;   
burada olan  bəndlər             rəyə uyğun olaraq 

göstərilməlidir; tərkib düzgün formada Azərbaycan dilinə 
tərcüm ə olunm alıdır;

           2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatdan 
"İstehsalçı standartı: qutunun üstündə yazılıb."  ifadəsinin  

ləğv olunması zəruridir.



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

Fohow Xueqinfu Kapsul 12 x10 Extract from grape seeds(powder) - 342 mg Soy bean powder, gelatin(capsula shell) Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq 
Respublikası 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Xueqinfu 

(kapsul,№    120) adlı  məhsul   amin turşuları, vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi; qanda xolestrinin miqdarını 

tənzimləyən,damarları təmizləyən, ürək-qan damarı 
sisteminin işini yaxşıladıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Qeyd:  1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır;   

burada olan  bəndlər             rəyə uyğun olaraq 
göstərilməlidir; tərkib düzgün formada Azərbaycan dilinə 

tərcümə olunmalıdır;

Freenzim Kapsul 3x10
Matricaria  chamomilla flowers, herb dry extract- 50 mg;Pankreatin(Lipase-6750 İU, 

Amilase-6300 İU, Protease- 450 İU)-155 mg;Pepsin-10 mg; Bromelain-100 mg; 
Papain-100 mg.

Microcrystalline Cellulose;Silicon dioxide;Magnesium salts; 
gelatin.

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 10.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FREENZİM( kapsul,№ 

30 ) adlı  məhsul həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
        2)  İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi   
"xüsusiyyətləri" bəndində sadalanan  farmakoloji 
xüsusiyyətlər(2-ci cümlə) ləğv olunsun və rəyə              

uyğun olaraq göstərilsin;
        3)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır(inqredientlərin 
adlarının Azərbaycan  dili ilə yanaşı beynalxalq adları da 

verilsin).


Gamma boğaz ağrısı və öskürək əleyhinə 
bitki mənşəli pastillər(Bal və limon dadı ilə) Pastil 2x12

Piper longum fruit extract – 25 mg, Alpinia galanga rhizome extract – 20 mg,  
Glycyrrhiza glabra root extract – 20 mg, Zingiber officinale rhizome extract – 10 mg, 
Phyllanthus emblica fruit extract – 10 mg, Ocimum basillicum leaf extract – 5 mg, 

Adhatoda vasica leaf extract – 5 mg, Mentha viridis leaf extract – 7 mg.

 citric acid, sugar, liquid glucose, tartrazine, honey flavour. Ananta Medicare Ltd Hindistan 19.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamma boğaz ağrısı və 
öskürək əleyhinə bitki mənşəli pastillər/bal və limon dadı ilə 

(pastil,№  24 ) adlı  məhsul   böyüklərdə öskürək ilə 
müşayiət olunan yuxarı tənəffüs orqanlarının müalicəsində 

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
 2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və burada 
tərkib( həm təsirdici, həm də köməkçi) istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş  tərkibə aid sənədə müvafiq olaraq , 
Azərbaycan dilində( beynalxalq adlar göstərmək şərti ilə) 

göstərilməlidir; digər bəndlər də rəyə uyğun təqdim 
olunmalıdır;

3)Məhsul yalnız böyüklərə tövsiyə olunmalıdır. Belə ki,  
dosyedə 6 yaşdan yuxarı uşaqlarda  istifadəyə dair 

tədqiqat protokolları təqdim  olunm am ışdır.

Gamma boğaz ağrısı və öskürək əleyhinə 
bitki mənşəli pastillər(Nanə dadı ilə) Pastil 2x12

Piper longum fruit extract – 25 mg, Alpinia galanga rhizome extract – 20 mg,  
Glycyrrhiza glabra root extract – 20 mg, Zingiber officinale rhizome extract – 10 mg, 
Phyllanthus emblica fruit extract – 10 mg, Ocimum basillicum leaf extract – 5 mg, 

Adhatoda vasica leaf extract – 5 mg, Mentha viridis leaf extract – 7 mg.

 citric acid, sugar, liquid glucose, brilliant blue, mint flavour, 
purified water. Ananta Medicare Ltd Hindistan 19.08.2020 Müsbət

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

öskürək əleyhinə bitki mənşəli pastillər/Nanə dadı ilə 
(pastil,№  24 ) adlı  məhsul   böyüklərdə öskürək ilə 

müşayiət olunan yuxarı tənəffüs orqanlarının müalicəsində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
 2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və burada 
tərkib( həm təsirdici, həm də köməkçi) istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş  tərkibə aid sənədə müvafiq olaraq , 
Azərbaycan dilində( beynalxalq adlar göstərmək şərti ilə) 

göstərilməlidir; digər bəndlər də rəyə uyğun təqdim 
olunmalıdır;

3)Məhsul yalnız böyüklərə tövsiyə olunmalıdır. Belə ki,  
dosyedə 6 yaşdan yuxarı uşaqlarda  istifadəyə dair 

tədqiqat protokolları təqdim  olunm am ışdır.



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

GammaBrain Kapsul 3 x 10
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 20.08.2020 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. 

Glucabet Tablet 3 x 10
Beta-glucan - 150 mg, Beta-carotene - 7.5 mg, Vitamin E - 50 mg, Sodium Selenite 
(Selenium - 97 mcg) - 150 mcg, Zinc sulphate (Zinc - 9.12 mg) - 25 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 120 mg, Echinacea angustifolia root extract - 100 mg
Microcrystalline cellulose (E 460)

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 04.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glucabet (tablet, № 30) 
adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin və "istifadə 
qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.

Gold-Vit C 500 Plus Kapsul 2 x 15 Vitamin C (L - ascorbic acid) - 500 mg, Citrus bioflavonoids - 50 mg (from 
Microencapsulated complex PureWay-C™ and Citrus bioflavonoids extract)

Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of fatty acids, 
Gelatine, colour: E 171 Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold-Vit C 500 Plus 
(kapsul №30) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Grendecal Şərbət 150 ml
Calcium carbonate – 375 mg (eq.to 150.16 mg Calcium), İnositol – 5 mg, Zinc sulfate 
monohydrate – 5.5 mg (eq.to 2 mg Zinc), Magnesium hydroxide – 90 mg (eq.to 37.5 
mg), Tripotassium citrate – 30 mg (eq.to 11.5 mg Potassium), Vitamin D3 – 200 IU

Sugar, Glycerol, Banana flavor, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Deionized water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.08.2020 Müsbət

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

ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Hego Tablet 3x10
Cynara  scolumus leaf dry extract-200 mg; Silybum marianum seed dry extract-150 

mg; Glycine max seed dry extract-150 mg;  Helichrysum arenarium flower dry extract-
50 mg;

maltodextrin, tricalcium phosphate(TCP), magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEGO (tablet, № 30 ) 
adlı  məhsul həzm prosesini   və qaraciyərin fəaliiyətini 

yaxşılaşdırmaq, orqanizmi toksinlərdən azad etmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda:məhsulun  ümumi 
xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun;ənginar 

tərkibli inqredientinin xüsusiyyətlərinə dair istifadə olunan 
"preparat"sözü ləğv olunsun.

Hemomag Tablet 3 x 10 Magnesium lactate - 250 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.5 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, Sorbit, Aerosil Evroplus Ukrayna 10.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemomag (tablet, № 

30) adlı məhsul maqnezium mineralının, B9 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
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tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının tərkibə aid 
sənədinə əsasən) yazılsın.

c) Saxlanma şəraiti rəyə uyğun göstərilsin.

Hepabest forte Kapsul -

Artichoke extract (Cynara scolymus L.)  - 350 mg, L-ornithine asparate - 100 mg, 
Nicotinamide - 8 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0,55 mg, Vitamin B2 
(as Riboflavin) - 0,7 mg, Vitamin B5 (as as Calcium D-pantothenate) - 3 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0,7 mg

microcrystalline cellulose, magnesium salt of fatty acids, 
hard gelatine capsules Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 07.08.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepabest forte (kapsul 
№30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 02590719, istehsal 

tarixi:31.07.2019 , son istifadə tarixi:30.07.2021 ) qaraciyər 
zədələnmələri zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

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

Qeyd:Növbətli idxallar zamanı istehsalçının tərkib 
haqqında sənəddə, qablaşdırmada və istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin içərisində olan  "hard 

gelatine capsules" inqredienti gelatin(capsule shell) kimi 
yazılsın

Hunnap Keçiboynuzu Özü ve vitamin içeren məhlul 500 ml
Nicotinamide(Vitamin B3)- 2, 4 mg; Cyanocobalamin(Vitamin B 12)- 0,4 mkq; 

Pteroylmononoglutamic Acid(Folic Acid)-30 mkq; Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin 
B6)-0, 21 mg; D-biotin- 7,5 mkq.

Carob Fruit(Ceratonia siliqua) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hunnap Keçiboynuzu 

Özü ve vitamin içeren(məhlul, 500 ml) adlı  məhsul  immun 
sisteminin fəaliiyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 
hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
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Hyaron İnyeksiya üçün məhlul 2,5 ml Sodium Hyaluronate-10mg Sodium Chloride, Dibasic Sodium Phosphate Hydrate, 
Monobasic Sodium Phosphate, Water for injection

Dongkook Pharmaceuticals Co. 
Ltd. Cənubi Koreya 28.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hyaron, İnyeksiya üçün 
məhlul, 10x2.5 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul diz osteoartriti və və çiyin periartriti zamanı 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İmmuferon Kapsul 3 x 10 Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 25.08.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

       “Çıraq Farm-2017” tərəfindən 06.07.2020-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Bereket İlac 
Kozmetik San. Tic.A.Ş” şirkətinin istehsalı olan İmmuferon 
(kapsul, №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
məhsulun tərkibində C vitamininin miqdarı 33.6 % aşkar 
olunmuşdur ki, (olmalıdır 90.0-110.0%) bu da normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

Bundan başqa məhsulun sənədlərində də, uyğunsuzluq 
aşkar edilmişdir. Məhsulun tərkibinə daxil olan Exinaseya 

bitkisinin növü, xammalı göstərilm əm işdir.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

İmmunneo Şərbət 100 ml

Rosa canina fructus liquid extract– 13,8 ml;  Ribes nigrum folium liquid extract – 12,2 
ml; Tilia cordata flos liquid extract– 7,9 ml;  Thymus serpyllum herba liquid extract 5,5 
ml; Hibiscus sabdariffa flos liquid extract– 3,3 ml; Sambucus nigra flos liquid extract– 

3,3 ml.

purified distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 26.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunneo (şərbət, 100 
ml) adlı  məhsul immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

üçün bir çox xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikasında 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 
olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir;

        2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
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malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( 
bax 5.3, 6,3 bəndlər).

İmmunoart Kapsul 2 x 10 Vitamin E acetate - 20 mg, Royal jelly - 300 mg, L- carnitine tartrate - 20 mg, Zinc (as 
Zinc oxide) - 10 mg, Vitamin A - 5000 IU

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Colloidal 
silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate Laboratoarele Remedia S.R.L Rumıniya 05.08.2020 Müsbət

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

20) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a) Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilməsi,

b)Qablaşmada məhsulunun tərkibinin Azərbaycan dilində 
qeyd edilən hissəsində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə 

aid sənədə uyğun olaraq düzgün qeyd edilm əsi,

c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
olan bütün komponentlərin həm beynəlxalq elmi adlarının, 

həm Azərbaycan dilində tərcümələrinin qeyd edilməsi 
zəruridir.

İmubest Kapsul 3 x 10 Colostrum 20% IGG - 450 mg
Gelatin, Microcystalline cellulose, Lactose monohydrate, 
Talcum, Colloidal silicon dioxide, Vegetable magnesium 

stearate
Laboratoarele Remedia S.R.L Rumıniya 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmubest (kapsul, №30) 
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 dərm an vasitəsi deyil.

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

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adlarının qeyd edilməsi, 

b)Qablaşma üzərində məhsulun qeydiyyat statusunun 
qeyd edilməsi zəruridir.

İmucan Tablet 2 x 15
Uncaria tit. d.e. 0.5 % of oxindolic alkaloids (Uncaria tomentosa cortex, corn 

maltodextrin) - 100 mg, Beta glucans tit. 55 % from oat bran - 75 mg, Echinacea tit. 4 
% polyphenols (Echinacea purpurea radix, corn maltodextrin) d.e 4 % - 50 mg

Corn maltodextrin, Hydroxyporopylmethylcelluse, 
Magnesium salts of fatty acids Sintal Dietetics SRL İtaliya 14.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmucan (tablet, №30) 
adlı məhsul immun sitemini möhkəmləndirmək məqsədilə 

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

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

Qeyd: a) "Tərkib" və "İstifadə qaydaları və doza bəndi" 
rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Xüsusiyyətlər" bölməsindəki 
farmakoloji xüsusiyyətlər ləğv edilsin, belə ki, BFMQƏ-lər 

bu xüsusiyyətlərə malik ola bilməzlər.
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İnfert Tablet 1

L-arginine – 400 mg, L-carnitine – 200 mg, Epimedium sagittatum herb dry extract – 
200 mg, Lepidium meyenii root dry extract – 200 mg, Serenoa repens fruit dry extract 
– 100 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) – 100 mg, Ginkgo biloba Leaf 

dry extract – 60 mg, Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) – 15 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, PVP, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 25.08.2020 Müsbət

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

məhsul  cinsi zəiflik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

və rəydə göstərilən tərkibə əsasən (tərkibə aid sənədə 
istinad olaraq) yazılması zəruridir.

Intestinorm toz 1x10 Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium -5 milliards  CFU (approx.34 mg)

Sucralose, Silisium dioxide, Tutti-Frutti flavor, Maltodextrin, 
Acacia scale.

ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İntestinorm(toz,saşe №  

10 ) adlı  məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək,həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstrilsin.

İron and Folic Acid Tablet 10x10 Folic acid - 400 mcg, Ferrous gluconate - 271 mg (eq. to elemental iron 30 mg)
Lactose, Mannitol, Microcrystalline cellulose, Sodium 
starch glycolate, Ethanol, Povidone K30, Magnesium 

stearate, Gastric-dissolved film coating pre-mixed agent

Reyoung Pharmaceutical 
Co.,LTD

Çin Xalq 
Respublikası 10.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İron and Folic Acid 

(tablet №100) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması, 

saxlamılma şəraitinin rəyə uyğun düzəldilməsi zəruridir. 

İso Plus toz 700 q

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

B6 – 0.3 mg, Folic acid – 40 mcg, Vitamin B12 – 0.5 mcg, Biotin - 10 mcg, 
Pantothenic acid – 1.2 mg, Potassium – 85.7 mg, Calcium - 25 mg, Magnesium – 

12.6 mg, Sodium - 0.12 g, L-glutamine – 192.5 mg, L-carnitine - 50 mg

Sugar, Maltodextrins, Glucose, Fructose, Sucralose, 
Acesulfame K, Citric Acid, Malic Acid, Gum Arabic, 
Xanthan Gum, Sodium Carboxy Methyl Cellulose, 

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

Curcumin, Anthocyanins, Paprika Extract, Betanin, 
Vegetable Carbon

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 13.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İSO PLUS toz 700 q 
(Seriya nömrəsi: 01200320; İstehsal tarixi: 16.03.2020; 
Son istifadə tarixi: 15.03.2023) 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.

Kamistad Baby / Kamistad Beybi gel 10 q

Carbopol 980-1.5g, Trometamol-1.986g, Polidocanol (acc. To DAC)-1.0g, Karion FP-
10.0g, Glycerin 85%-3.0g, Propylene glycol-15.0g, Cooling aroma-0.1g, Honey 

aroma- 0.5g, Sodium EDTA disodium-0.1g, Acesulfame potassium- 0.3g, Deionized 
water-59.014g, Monipolsprit (non-methylated spirit 98)-2.5g, Chamomile fluid extract-

5.0g

Ayrıca qeyd edilməyib STADA Arzneimittel AQ Almaniya 30.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Kamistad Baby / Kamistad 
Beybi, yerli istifadə üçün gel 10q" adlı məhsul uşaqlarda 
ağız boşluğunun gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Kapitos Tablet - Zinc gluconate (eq.to 10 mg Zinc) - 75 mg Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicone 
dioxide

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kapitos (tablet, № 30) 

(Seriya nömrəsi: 4940720 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son 
istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul sink mineralının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Laxaprim Kapsul 3 x 10

Extract 10:1 of Chicory root (Cichorium intybus) with a content of 90% of inulin - 150 
mg, 4:1 extract of Senna leaves (Cassia angustifolia) with 20% senozide content, 

micronized powder of Senna leaves (Cassia angustifolia) - 100 mg, 10:1 Plum fruit 
(Prunus domestica) extract - 50 mg, Buckthorn bark extract (Rhamnus purshiana) 

containing 20% glucofrangulin - 25 mg, 10:1 extract of China bark 
(Cinchonacalisaya) - 20 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Corn starch, Talc, 
Colloidal silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate

S.C.Laboratoarele Remedia 
S.R.L Rumıniya 30.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LAXAPRİM (kapsul, 

№30) (Seriya nömrəsi: 001.05.20 , istehsal tarixi: 
01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2022) adlı məhsul 

qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Gələcək seriya istehsalı zamanı Azərbaycan dilində 
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində 

olan köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə 
yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Lenorma Kapsul 6 x 10 Selenium(as Sodium selenate)- 0,11 mg (0,263 mg) Magnesium Stearate, Microcrystalin cellulose, 
Gelatine(capsule)

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

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

60) adlı  məhsul selen mineralın əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Levron Kapsul 3X10 Silybum marianum fruit dry extract - 140 mg, Cynara scolymus leaf dry extract - 200 
mg, L- ornithine - 200 mg Hydroxypropyl methylcellulose

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 25.08.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olraq tərtib olunması, 
"Silybum marianum" bitkisinin "adi alaqanqal" kimi tərcümə 

olunması zəruridir.

Lipakreon örtüklü tablet -

ncreatin 4X - 50 mg, Lipase – 5 mg, Amylase – 25 mg, Protease – 25 mg, Natural 
Flaxseed (Linum usitatissimum) extract standartised for Lignans SDG 20 % – 50 mg, 

Peppermint (Mentha piperita) leaf extract standartised for Menthol 10% - 50 mg, 
Caraway (Carum carvi) fruit water extract (10:1) standartised for limonene 10 %  – 15 

mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Nutraficient 
brown 114F265031, Magnesium stearate

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipakreon(tablet, №    

60) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 2070620, istehsal tarixi: 
01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2023)  həzm 
fermentlərinin çatışmazlığının kompleks müalicə və 

profilaktikasında 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.

Liveon-SD Tablet 3 x 10
Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum dried fruit 

extract - 70 mg, Soybean extract - 150 mg, Helichrysum arenarium flowers powdered 
herbal substance - 50 mg

Magnesium stearate, Sorbitol
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 17.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liveon-SD (tablet  

№30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: "Soybean extract" inqredienti "Soya ekstraktı" kimi 

tərcümə olunsun.

Liverol Tablet 3x10
Cynara  scolumus leaf dry extract-200 mg; Silybum marianum seed dry extract-150 

mg; Glycine max seed dry extract-150 mg; Helichrysum arenarium flower dry extract-
50 mg;Tocopherols(Vitamin E)-7, 5 mg.

maltodextrin, tricalcium phosphate(TCP), magnesium salts. Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 06.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liverol (tablet, № 30 ) 
adlı  məhsul həzm prosesini   və qaraciyərin fəaliiyətini 

yaxşılaşdırmaq, orqanizmi toksinlərdən azad etmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda:məhsulun  ümumi 
xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun;ənginar 

tərkibli inqredientinin xüsusiyyətlərinə dair istifadə olunan 
"preparat"sözü ləğv olunsun.

Mastrelle® Flora Plus Vaginal kapsul 1 Oligosacharides – 100 mg, Vitamin C- 50 mg, Vitamin E (50% powder) -20 mg, 
Sodium hyaluronate-5 mg 

Xylitol-37.50 mg, lactose- 467.50 mg, titanium dioxide -3 
mg, hydroxypropylmethylcelluloze – 97 mg Fiterman Pharma Rumıniya 28.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mastrelle® Flora Plus, 
Vaginal kapsul, №10l”,  adlı məhsul vaginal infeksiyaların 

profilaktikası və vaginal pH-ın bərpa olunması üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Maxilen Bio Tablet 1 Selenium (as L-selenomethionine 0.248 mg) - 100 mcg Magnesium stearate, Microcrystallin cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Silicon dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxilen Bio (tablet, 

№60) adlı məhsul selen mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

Medalon Forte Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 140 mcg, 
Natural mixed carotenoids - 2 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 Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol 

acetate) - 20 mg, Vitamin K2 (as Menaquinone-7) - 40 mcg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Sugar, Corn 
starch, Magnesium stearate, Gum arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Medalon 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.

Megaglukan synbio Kapsul 3 x10
B-glucan, standardised extract 80%, polysaccharide - 400 mg, Vitamin C (ascorbic 

acid) - 80 mg, Zinc gluconate - 34.86 mg, Echinacea, 4% polyphenols, standardised 
root extract - 30 mg, Probisis (Bacillus subtilis) - 20 mg

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

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megaglukan 

synbio(kapsul, №    30) adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: 
7760620, istehsal tarixi: 01.06.2020, son istifadə tarixi: 

01.06.2022)   immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
və probiotik təsirli  vasitə kimi tövsiyə  olunan BFMQƏ 

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

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



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

Memodrop B6 Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Glycine - 300 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.8 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memodrop B6 (daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun tərkibinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Memorin Kapsul 3 x 10

Ginkgo biloba leaf dry extract-40 mg; Glutaminic  acide-60 mg; Magnesium sulfate-60 
mg; Glycine-60 mg; L--karnitin( as L-carnitine tartrate)-10o mg; Folic acid( as 

Pteroylglutamic acid)-10o mcg; GABA(Gamma-amino butiyrric acid)-150 mg; Vitamn 
B1( as Thiamine hydrochloride)-5 mg; Vitamin B6( as Pyridoxine hydrochloride)- 5 

mg.

Natural gelatin, Cornstarch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memoron(kapsul, №    

30) adlı  məhsul MSS, xüsusən beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib və əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Miqrafen Kapsul 3 x 10 Salix alba bark dry extract – 50 mg, Tanacetum parthenium flower dry extract – 50 
mg, Harpagophytum procumbens root dry extract -45 mg Natural gelatin, Cornstarch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 

İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 27.08.2020 Müsbət

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

adlı məhsul  müxtəlif mənşəli ağrılar zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Moviment-D3 daxilə qəbul üçün məhlul 5 ml Vitamin D3 - 50.000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Moviment-D3 (daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 5 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nanosetil-L Şərbət 150 ml Acethyl L- carnitine-150 mg; Coenzyme Q 10- 10 mg. glycerol, sucralose, orance flavor, potassium sorbate, 
deionized water

Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 19.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanosetil-L(şərbət, 150 

ml) adlı  məhsul orqanizmdə metabolik proseslərini 
normallaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və burada 
tərkib( o cümlədən köməkçi maddələr) istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunmuş  tərkibə aid sənədə müvafiq 
olaraq , Azərbaycan dilində( beynalxalq adlar göstərmək 

şərti ilə) göstərilməlidir. 

Nefleps Şərbət 120 ml

Magnesium citrate - 50 mg (80-110 %), Lespedesa capitata root dry extract - 30 mg 
(80-110 %), Zea mays fringe dry extract - 800 mg (80-110 %), Ortosiphon stamineus 
root dry extract - 600 mg (80-110 %), Uva Ursi (Arctostaphylos) leaf dry extract - 400 

mg (80-110 %), Equiesetum arvense plant dry extract- 450 mg (80-110 %), 
Cranberry dry extract(Vaccinium myrtillus fruit dry extract) - 400 mg (80-110 %), 

Vaccinium myrtillus fruit dry extract -400 mg (80-110 %), Echinacea angustifolia leaf 
extract - 200 mg (80-110 %), Taraxacum officinale radix dry extract - 200 mg (80-110 
%), Thymus vulgaris leaf dry extract - 100 mg (80-110 %), Rosmarinus officinalis leaf 

dry Ext. - 100 mg (80-110 %), Illicium verum fruit dry extract - 0.1 mg (80-110 %)

Deionized water, Xanthan gum, Raspberry Flavor, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Trisodium 

Citrate, Sucralose

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 26.08.2020 Müsbət

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

adlı məhsul böyrək və sidik yolları xəstəlikləri zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Nefroart Kapsul 3 x 10

Bear berry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 80 mg, Corn (Zea mays) silk 
extract - 80 mg, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract - 80 mg, Horse tail 

(Equisetum arvense) herb extract - 80 mg, Dandelion (Taraxacum officinale) root 
extract - 40 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract - 40 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Colloidal 
silicon dioxide, Vegetable magnesium stearate Laboratoarele Remedia S.R.L Rumıniya 05.08.2020 Müsbət

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

adlı məhsul Sidik-ifrazat sistemininin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a) Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "qəbul 

müddəti 14 gün" yazısının qeyd edilm əsi,

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm beynəlxalq 

elmi adlarının, həm Azərbaycan dilində tərcümələrinin 
qeyd edilməsi,

c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"xüsusiyyətləri" bəndində qeyd edilən 

"uroseptik,spazmolitik,litolitik,diuretik, iltihab əleyhinə" 
yazılarının və "preparatı uzun müddət qəbul etmək olar" 

ifadəsinin ləğv edilməsi zəruridir.



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

Nefrofort Şərbət 100 ml

Vaccinium vitis idaea fructus liquid extract– 9,2 ml;  Betula pendula folium liquid 
extract– 7 ml; Urtica dioica folium liquid extract– 6,75 ml; Sambucus nigra flos liquid 

extract– 6,75 ml;   Foeniculum vulgare fructus liquid extract – 6,6 ml;  Calendula 
officinalis flos liquid extract– 5,75 ml;  Fragaria vesca folium liquid extract– 3,95 ml. 

purified distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 28.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefrofort (şərbət, 100 

ml) adlı  məhsul maddələr mübadiləsini tənzimləyən, 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 
olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir.

         2) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Neuramis Deep inyeksiya üçün gel 1 ml
Cross-linked Hyaluronic Acid-20.0mg, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate-
0.4mg, Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate-1.2mg, Sodium Chloride-8.3mg, 

Water for injection-q.s to 1 ml
Ayrıca qeyd edilməmişdir Medytox İNC Cənubi Koreya 29.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Neuramis Deep, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

Neuramis Deep Lidocaine inyeksiya üçün gel 1 ml
Cross-linked Hyaluronic Acid-20.0mg, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate-
0.4mg, Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate-1.2mg, Sodium Chloride-8.3mg, 

Water for injection-q.s to 1 ml, Lidocaine Hydrochloride-3.0mg
Ayrıca qeyd edilməmişdir Medytox İNC Cənubi Koreya 29.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Neuramis Deep Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Neuramis Lidocaine inyeksiya üçün gel 1 ml
Cross-linked Hyaluronic Acid-20.0mg, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate-
0.4mg, Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate-1.2mg, Sodium Chloride-8.3mg, 

Water for injection-q.s to 1 ml, Lidocaine Hydrochloride-3.0mg
Ayrıca qeyd edilməmişdir Medytox İNC Cənubi Koreya 29.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Neuramis Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Neuramis Light Lidocaine inyeksiya üçün gel 1 ml
Cross-linked Hyaluronic Acid-20.0mg, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate-
0.4mg, Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate-1.2mg, Sodium Chloride-8.3mg, 

Water for injection-q.s to 1 ml, Lidocaine Hydrochloride-3.0mg
Ayrıca qeyd edilməmişdir Medytox İNC Cənubi Koreya 29.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Neuramis Light Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Neuramis Volume Lidocaine inyeksiya üçün gel 1 ml
Cross-linked Hyaluronic Acid-20.0mg, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate-
0.4mg, Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate-1.2mg, Sodium Chloride-8.3mg, 

Water for injection-q.s to 1 ml, Lidocaine Hydrochloride-3.0mg
Ayrıca qeyd edilməmişdir Medytox İNC Cənubi Koreya 29.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Neuramis Volume 
Lidocaine, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

vasitəsi deyil.

Neurostrong Kapsul 3 x 10

Humulus lupulus flower dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 
100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 50 mg, Passiflora incarnata flower dry 
extract - 100 mg, Leonurus quinquelobatus herb dry extract - 100 mg, Magnesium 

citrate - 50 mg

Natural gelatin, Cornstarch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurostrong (kapsul, № 
30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Nigellas Black Seed Oil jelatin kapsullar 120 Black cumin seed oil (Nigella sativa) - 500 mg Gelatin, Glycerol EuroCaps Ltd Birləşmiş Krallıq 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nigellas Black Seed Oil 

(kapsul № 120) adlı məhsul  immun sistemini 
yaxşılaşdırmaq və orqanizmi 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.

Nosetin Kapsul 2 x 15 Citicoline - 100 mg, Quercetin - 150 mg, Acetyl L-Carnitine - 300 mg, Ginkgo biloba 
leaves extract - 80 mg

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Silicone dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 05.08.2020 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan bütün 

komponentlərin həm beynəlxalq elmi adının, həm 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.



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

Nosetin Kapsul 2x15
GH YİLDİZ İLAÇ VE 

KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 23.06.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

  “Goldfarm MMC” tərəfindən  18.05.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “GH 

YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan NS-0520-001seriyalı 

Nosetin (kapsul №30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

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

tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Miqdari təyini: Sitixolin -- 5.036 mg/kapsul və ya 5 %. 
Qablaşmanın üzərində qeyd olunan 100 mg/kapsul 

miqdara uyğun deyildir.
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur

Novasan Kids Şərbət 150 ml

Vitamin B6 1,4 mg, Vitamin C 45 mg, Vitamin B3 10 mg, Vitamin D3 400 IU, 
Pantothenic acid 6 mg, Vitamin B1 0,7 mg, Vitamin E 6 mg, Folic acid 0,13 mg, Biotin 

50 mcg, Vitamin B2 1 mg, Calcium lactate 200 mg, Magnesium chloride 467 mg, 
Ferrum bisglycinate 20 mg, Zinc bisglycinate 17 mg, Royal jelly 17 mg

Fructose syrup, Apple juice, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sucralose Gricar Chemical SRL İtaliya 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan Kids (şərbət, 

150 ml, Seriya nömrəsi: 01033, istehsal tarixi: 01.05.2020, 
son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Novasan Kids Şərbət 150 ml

Vitamin B6 1,4 mg, Vitamin C 45 mg, Vitamin B3 10 mg, Vitamin D3 400 IU, 
Pantothenic acid 6 mg, Vitamin B1 0,7 mg, Vitamin E 6 mg, Folic acid 0,13 mg, Biotin 

50 mcg, Vitamin B2 1 mg, Calcium lactate 200 mg, Magnesium chloride 467 mg, 
Ferrum bisglycinate 20 mg, Zinc bisglycinate 17 mg, Royal jelly 17 mg

Fructose syrup, Apple juice, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sucralose Gricar Chemical SRL İtaliya 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan Kids (şərbət, 

150 ml, Seriya nömrəsi: 01032, istehsal tarixi: 01.05.2020, 
son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Novasan Kids Şərbət 150ml

Vitamin B6 1,4 mg, Vitamin C 45 mg, Vitamin B3 10 mg, Vitamin D3 400 IU, 
Pantothenic acid 6 mg, Vitamin B1 0,7 mg, Vitamin E 6 mg, Folic acid 0,13 mg, Biotin 

50 mcg, Vitamin B2 1 mg, Calcium lactate 200 mg, Magnesium chloride 467 mg, 
Ferrum bisglycinate 20 mg, Zinc bisglycinate 17 mg, Royal jelly 17 mg

Fructose syrup, Apple juice, Water, Flavouring, Potassium 
sorbate, Sucralose Gricar Chemical SRL İtaliya 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novasan Kids (şərbət, 

150 ml, Seriya nömrəsi: 01031, istehsal tarixi: 01.05.2020, 
son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml

Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 0.54 g, 
Polyunsaturated fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) 
- 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates (Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 

3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 
100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 7 mcg, F - 0.10 mg, 

Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, 
Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, 

Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.3 mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic 
acid - 30 mcg, Pantothenic acid - 0.60 mg, Biotin - 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-

carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine Nutrichem Diät Pharma GmbH  
(for B.Braun Melsungen AG) Almaniya 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NUTRİCOMP 

STANDART neutral (məhlul, 500 ml) (Seriya nömrəsi: 
2020570536 , istehsal tarixi: 15.05.2020, son istifadə 

tarixi: 14.11.2021) 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. 

OsteoForce Tablet 3 x 10

Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca+2 74 mg), Calcium Phosphate (Dibasic) 
dehydrate - 860 mg (as elemental Ca+2 200 mg; as elemental P+5 155 mg) TOTAL 

Ca+2 274 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg (as elemental Mg+2 62 mg), 
Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn+2 10 mg), Copper 
Gluconate - 10.7 mg (as elemental Cu+2 1.5 mg), Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 

mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone, Polyviol, 
Titanium dioxide, Talc, Polyethylene glycol, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 20.08.2020 Müsbət

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

Otacı Pastisin Çocuk sorma tablet 2 x 12 Ascorbic acid (Vitamin C) - 7.5 mg Isomalt, Menthol, Mixed fruit flavor, Glyceryl monostearate, 
Citric acid, Mint oil, Carmoisine Edicol, Sunset yellow Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastisin Çocuk 

(sorma tablet, № 24) 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Panbio™ COVİD-19 İgG/İgM Rapid Test 
Device test

Key buffer components: Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Chloride, Tween 20, 
Casein Sodium, Sodium Phosphate Monobasic, Sodium Azide.

Rapid Test Device raw materials: Absorbent Paper, Adhesive Backing, BSA, Glass 
Fiber, Sars-Cov-2 recombinant antigen, Goat anti-rabbit lgG and etc.

Ayrıca qeyd edilməmişdir Abbott Rapid Diagnostics Jena 
GmbH Almaniya 29.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Panbio™ COVİD-19 
İgG/İgM Rapid Test Devicel”, adlı məhsul SARS-CoV-2-yə 

qarşı IgG and IgM antikorlarının keyfiyyətli şəkildə 
müəyyən edilməsi üçün in vitro diaqnostik sürətli qan testi 
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

Paradox Omega Babies / Paradoks Omeqa 
Beybiyes

daxilə qəbul üçün yağlı 
məhlul 105ml High omega-3 fish oil blend with - 2.76 g, Extra virgin olive oil - 0.874 g, Organic 

lemon oil - 0.046 g istifadə olunmayıb Sterling Pharmaceuticals Ltd Birləşmiş Krallıq 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paradox Omega Babies 

/ Paradoks Omeqa Beybiyes(daxilə qəbul üçün yağlı 
məhlul, 105 ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 1094 , 

istehsal tarixi:05.05.2020 , son istifadə tarixi:04.05.2023 ) 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

deyil.
Qeyd: a)İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( dosyeda 
təqdim olunan sənədlərə əsasən).Belə ki, təqdim olunan 
nümunədə  dosyeda  təqdim olunan stiker mövcud deyil, 

istifadə üzrə təlim at tam  fərqlidir.

c) baxmayaraq  ki, sonuncu dəfə verdiyimiz rəydə qeyd "a" 
göstərilm işdir , ona riayət olunm am ışdır.

Perkalsin Tablet 3 x 10 Calcium carbonate – 1000 mg, Magnesium oxide – 345 mg, Zinc gluconate – 60 mg, 
Vitamin D3 – 5 mcg

Corn starch, Polyvinylpyrrolidone, Talc, Vegetable stearic 
acid, Colloidal silicon dioxide

S.C.Laboratoarele Remedia 
S.R.L Rumıniya 13.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perkalsin (tablet №30) 

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

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

Pinku Şərbət 120 ml Purified  Sarcikakşara (Sodium bicarbonate)-45 mg, Dill(Anethum sowa) oil-0.0009 
ml, Anise(Pimpinella anisum) oi-0.0007 ml, Mint(Mentha arvensis)oil-0.0002 ml

Sharkara, Sodium Benzoate, Sodium Metabisulfite, 
Disodium Edetate, Polysorbate 80 (Vegetable Source), 

Sodium Propyl Hydroxybenzoate (Propyl Paraben 
Sodium), Potassium sorbate, Docusate Sodium(Dioctyl 

Sodium Sulfosuccinate), Propylene Glycol, Purified Water, 
Purified Tal, Hyflo Supercel 

Ajanta Pharma Limited Hindistan 30.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul iuşaqlarda  həzm prosesini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

vasitəsi deyil.
QEYD:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin və müvafiq 
olaraq qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan 

dilə tərcüm ə olunsun;

         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş            “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunsun.

ProFiller Bright inyeksiya üçün gel 2,5 ml Sodium Hyaluronate-20mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-2.5ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 23.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ProFiller Bright, inyeksiya 
üçün gel, 1x2.5 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

Prolaks Şərbət 100 ml

Cassia acutifolia folium liquid extract– 13,8 ml; Rhamnus cathartica cortex liquid 
extract– 10,12 ml;  Linum usitatissimum semen liquid extract– 6,9 ml;  Foeniculum 
vulgare fructus distillate– 5,06 ml; Achillea millefolium herba liquid extract– 5,06 ml; 

Plantago major semen liquid extract – 5,06 ml.

purified distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 25.08.2020 Müsbət

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

adlı  məhsul bağırsağın fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 
olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir.

         2) Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
         3)İstifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində 

sennozidlər olduğu üçün,  onu 2 həftədən artıq istifadə 
olmaması tövsiyəsi qeyd olunsun.

         4)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( 
bax 5.3, 6,3 bəndlər).

Prolaks kids Şərbət 100 ml Foeniculum vulgare fructus distillate- 5,29 ml. 

Prunus armeniаca fructus succus,Prunus domestica 
fructus  succus ,Ficus carica fructus succus,purified 

distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin (E440), 
sodium benzoate (E211), glycerin (E422).

Herba Flora MMC Azərbaycan 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolaks kids (şərbət, 
100 ml) adlı  məhsul ürək- damar 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 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 
olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir

        2)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
         3)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( 
bax 5.3, 6,3 bəndlər).

Proposept oral sprey 20 ml Marshmallow (Althaea officinalis) root dry extract (30%) polysaccharides) -5g Liquid sorbitol, Glycerol, Hydroxylated and polyethoxylated 
castor oil, Propolis tincture, Stevia extract, Purified water Fiterman Pharma Rumıniya 27.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Proposept, oral sprey, 20 
ml”,  adlı məhsul boğaz qıcıqlanması və ağrıları zamanı 

tövsiyyə 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

Prostatan Kapsul 2 x 15

Saw palmetto fruit extract (Serenoa repens)-160 mg, Pumpkin seed extract 
(Cucurbita moschata Duch.)- 100 mg, Nettle herb extract (Urtica dioica L.)-100 mg, 
Zinc bisglycinate ( as zinc amino acid chelate)- 25 mg ( equivalent to Zinc- 5 mg), 

Lycopene- 5 mg,

microcrystalline cellulose; magnesium salts of fatty 
acids;capsule (gelatine, colour: E 171). Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostatan(kapsul, N 30) 

adlı  məhsul kişi reproduktiv orqanlarının funksiyalarını 
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.

Prostatin Kapsul 3 x 10

Cucurbitae Pepo L. semenis oleum - 300 mg, Serenoa repens fruit dry extract - 100 
mg, Lycopersicon esculentum fruit dry extract - 500 mcg, Urtica dioica leaf  dry 

extract – 62.5 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extract -12.5 mg, Zinc (As Zinc 
Sulphate monohydrate)- 15 mg, Selenium (As Sodium selenit) -103 mcg 

Natural gelatin, Sunflower oil SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 27.08.2020 Müsbət

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

adlı məhsul  kişi reproduktiv orqanlarının funksiyalarını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.  

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Prosupps Creatine 200 / Prosupps Kreatin 
200 toz 200 q Creatine monohydrate - 5 g Yoxdur DryBev, İnc  (for Prosupps LLC) ABŞ 24.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosupps Creatine 200 
/ Prosupps Kreatin 200 (toz, 200 q) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

deyil.
Qeyd: 1) İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

Prosupps Hydro BCAA Strawberry - Kiwi / 
Prosupps Hydro BCAA Çiyələk - Kivi toz 426 q

L-Leucine - 3.5 g, L-Isoleucine - 1.75 g, L-Valine - 1.75 g, L-Threonine - 1900 mg, L-
Lysine HCl - 500 mg, L-Phenylalanine - 400 mg, L-Methionine - 100 mg, L-Histidine - 
50 mg, L-Tryptophan - 50 mg, Potassium (as Potassium Chloride) - 100 mg, Sodium 
(as Sodium Citrate) - 50 mg, Magnesium (as Magnesium Citrate) - 50 mg, Calcium 

(as Calcium Citrate) - 50 mg

Citric Acid, Natural Flavors, Silicon Dioxide, Beet Root 
Powder (Color), Sucralose, Acesulfame potassium

Simpson Labs (for Prosupps 
LLC) ABŞ 24.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prosupps Hydro BCAA 
Strawberry - Kiwi / Prosupps Hydro BCAA Çiyələk - Kivi 
(toz, 426 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

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

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

Qeyd: 1) İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

Protealipt Kapsul 5 x 10 Betaine - 200 mg, Papain - 100 mg, Pancreatin - 100 mg, Amylase - 100 mg, Lipase - 
50 mg, Protease - 50 mg, Bromelain - 50 mg, Pepsin - 20 mg Stevia, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 20.08.2020 Müsbət

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

50) 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. 

Prudens C500 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (ascorbic acid)  - 500 mg 

Citric acid (E 330), Sorbitols (E 420), Sodium hydrogen 
carbonate (E 500), Lemon Flavour, Polyethylene glycol (E 

1521), Aspartame  (E 951), Sodium Saccharin (E 954), 
Riboflavins (E 101)

Erbex S.r.l İtaliya 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRUDENS C500 tablet 

№20 (Seriya nömrəsi: L240220; İstehsal tarixi: 
01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2022) adlı məhsul 

vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Prudens İmmuno Fışıldayan tablet 1 Echinacea root d.e. (Echinacea angustifolia ) - 100 mg, Propolis powder d.e. - 40 mg, 
Zinc - 10 mg, Vitamin C- 500 mg

Citric acid (E 330), Sorbitols (E 420), Sodium hydrogen 
carbonate (E 500), Sodium cyclamate (E 952), Lemon 

Flavour, Polyethylene glycol (E 1521), Sodium Saccharin 
(E 954), Riboflavins (E 101)

Erbex S.r.l İtaliya 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudens İmmuno tablet 

№20 (Seriya nömrəsi: L240220; İstehsal tarixi: 
01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2022) adlı məhsul  

immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Pulmolizin Şərbət 125 ml

Malva sylvestris herb dry extract- 25 mg; Althaea officinalis root dry extract- 25 mg; 
Plantago major folium dry extract- 120 mg; Echinacea purpurea  herb dry extract- 25 
mg; Urtica dioica leaf dry extract- 25 mg;Alnus qlutinosafruit  dry extract- 25mg; Rosa 

canina fruit dry extract-120 mg

deionized water,xanthan gum,raspberry flavor,citric acid, 
potassium sorbate, sodium benzoate, sucralose.

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 14.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulmolizin (şərbət, 125 

ml) adlı  məhsul bəlğəmin ifrazını və tənəffüsü 
asanlaşdıran, immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırmanın üzərində sadalanan farmakoloji  
təsirlər haqqında məlumat ləğv olunsun. Belə ki onlar 

BFMQƏ-ə uyğun deyil.



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

Radimax Kapsul 6 x 10 Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 19.08.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

  “Yunimed MMC” tərəfindən  23.07.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Yunimed 
MMC” şirkətinin istehsalı olan SE0012 seriyalı Radimax 

(kapsul №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

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

tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Orta çəkisi: 0.5953q (382.81-492.18mq), tərkibi: 0.4992 q 
(277.8 -- 357.18mq) UYĞUN DEYİL


         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Ramon-K Kapsul 3 x 10 D-mannose - 400 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract - 100 mg, Ascorbic acid - 
60 mg Stevia, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 18.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ramon-K (kapsul, № 
30) adlı məhsul sidik yollarının iltihabi xəstəlikləri zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq 
göstərilm əlidir.

Refamin məhlul 100 ml
Choline chloride – 100 mg, L-glycine – 50 mg, Folic acid – 50 mcg,  Riboflavin-5'-

phosphate – 1 mg, Niacinamide – 11 mg, Prydoxine hydrochloride – 0.9 mg, 
Cyanocobalamin – 8 mcg, Magnesium sitrate – 50 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Glycerine, Xanthan 
gum, Orange aroma, Sorbitol

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 24.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Refamin (məhlul 100 

ml) adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir. 

Refinex Contour inyeksiya üçün gel 10 ml Sodium Hyaluronate-23 mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-10ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 24.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Refinex Contour, inyeksiya 
üçün gel, 1x10.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul kosmetologiyada bədən dərisinin korreksiyası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Refinex Deep inyeksiya üçün gel 1,0 ml Sodium Hyaluronate-23 mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-1ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 24.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Refinex Deep, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

Refinex Lips inyeksiya üçün gel 1,0 ml Sodium Hyaluronate-23 mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-1ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 24.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Refinex Lips, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul kosmetologiyada dodaqların korreksiyası üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Refinex Volume inyeksiya üçün gel 2,0 ml Sodium Hyaluronate-23 mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-2ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 24.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Refinex Volume, inyeksiya 
üçün gel, 2x2.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 
məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

Reful Tablet 3 x 10 Potassium iodine-0,3 mg; Vitamin B9- 0,5 mg; Sodium Selenic acid- 0,1 mg. microcrystalline cellulose, maltodextrin, calcium stearate Evroplus Ukrayna 07.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən REFUL(tablet №  30) 

adlı  məhsul yod, fol turşusu və selenin əlavə mənbəsi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

2) İstifadə üzrə təlimatda tərkib və  digər bəndlər rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin.



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

Reno-Uralit Daxilə qəbul üçün məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 600 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) - 400 mg, Sideritis clandestine herbs 
powder - 170 mg, Rosmarinus officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg, 

Cynodon dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis spirituous liquid 
extract (1:1) - 170 mg.

Potassium sorbate, Prufied water
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reno-Uralit(daxilə qəbul 

üçün məhlul, 600 ml) adlı  məhsul sidik-ifrazat  
orqanlarının  fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə  

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən artıq 
istifadə olmaması haqqında  tövsiyə xarakterli məlumat 

təqdim olunsun. Belə ki,  əks hallarda məhsulun tərkibində 
olan Arctostaphylos uva-ursi liquid extract  adlı inqredient 

ADA(EMEA)-nın məlumatına əsasən böyrəklərdə 
qıcığlanmaya səbəb ola bilər

Respiran Hyal / Respiran Hial Burun üçün sprey 20 ml Hyaluronic acid sodium salt-0.1g, Dexpanthenol-5g, Aloe vera extract-5g
Liquid sorbitol, Glycerol, Sodium chloride, Disodium 

edetate, Sodium benzoate, Potssium sorbate, 
Monopotassium dihydrogen phosphate, purified water

Fiterman Pharma Rumıniya 27.07.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Respiran Hyal / Respiran 
Hial, Burun üçün sprey, 20 ml”, adlı məhsul  tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən burun boşluğunun selikli 
qişasının bərpa olunması üçün tövsiyyə olunan dərman 
vasitəsidir. Belə ki adı çəkilən məhsul birbaşa terapavtik 

təsirə malikdir (iltihab əleyhinə təsir göstərir) və 
Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət 

Reyestrında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni əsas 
təsiredici maddəsi olan dərman vasitəsi mövcuddur.

Rezerv™ / Reserve™ gel 30 ml

Resveratrol 20% - 0.125 %, Dark sweet cherry juice (Prunus campanulata) – 15 %, 
Concord grape juice concentrate (Vitis labrusca) – 6 %, Blueberry juice concentrate 

(Vaccinium corymbosum) – 10 %, Pomegranate juice concentrate (Punica granatum) 
– 3%, Grape seed dry extract 95 % P.E (Vitis vinifera) – 0.0010 %, Acai fruit dry 

extract (Euterpe oleracea) - 0.0010 %, Green tea leaf dry extract (Camelia sinensis) - 
0.0010 %, Aloe vera stem powder (Aloe barbadensis Miller) – 0.1 %

USP Grade Purified water, CMC gum, Potassium sorbate, 
Citric acid, Xanthan gum, Natural blueberry flavor

United 1 International 
Laboratories LLC ABŞ 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Reserve™ (gel 30 ml 
№ 30) adlı məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq və 
orqanizmi möhməkləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.

Sambovin Tablet 15 x 2 Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin 
E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium (as Sodium Selenite) - 150 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose 
Sodium, Silicon Dioxide, Vegetable Grade Magnesium 

Stearate, Ethyl Cellulose, Hydroxypropilmethylcellulose, 
Glycerin Eur Vegetable Grade, Medium Chain 

Triglycerides, Oleic Acid, Ammonium Hydroxide, Sodium 
Alginate, Stearic Acid, Tartaric Acid, Sodium Benzoate, 

Sorbic Acid

Primea Limited Latviya 21.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sambovin (tablet №30) 

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.

Sanogrip Şərbət 150 ml Yeast beta-glucan- 30 mg, Echinacea purpurea herb dry extract- 12 mg,  Lysine 
hydrochloride- 4.5 mg, Aloe Barbabdensis leaves dry extract-0,4 mg. 

purified water, sorbitol, citric acid, xanthan gum, raspberry 
flavor,potassium sorbate, sucralose UAB Plenum LT Litva 11.08.2020 Müsbət

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

150 ml) adlı  məhsul immun sistemin möhkəmləndirilməsi 
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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır(bütün 
inqredientlərin elmi adları ilə yanaşı Azərbaycan dilində də 

təqdim olunmalıdır)

Sanosed Tablet 1

Gamma aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 100 mg, Inositol - 100 mg, 
Passiflora incarnata herb powder - 100 mg, Valeriana officinalis root powder - 100 

mg, Humulus lupulus flower extract - 45 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 20 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Silica, Magnesium 
stearate, Hydroxypropyl methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 05.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sanosed (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda Mayaotu (Humulus lupulus) 

bitkisinin məhsula daxil olma formasının (ekstrakt) düzgün 
qeyd edilməsi 

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan bütün 

komponentlərin həm beynəlxalq elmi adının, həm 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Schizandra Advanced / Şizandra Edvans Tablet 28.2q

Ascorbic acid (97%) - 47.42 mg(vit C- 40 mg), DL-alpha tocopheryl acetate (50%) - 
44 mg(Vit E-19,97 mg),Selenium yeast (1000 mcg/g) - 17.85 mg(Selnium 17,5 mcq), 

Beta carotene (20%) vegetarian - 1.667 mg(beta carotene 0,25 mg; Vit E -0,03 
mg);Pyridoxine hydrochloride USP-0,600 mg(vitamin B6-0,42 mg).

Starch corn modified partially pregelatinized , Silicon 
dioxide sipernat 50S, Glycerine USP (99%), Calcium 

sulfate dehydrate, Hydroxypropylmethylcellulose, Stearic 
acid fine powder, Magnesium stearate FCC, Schisandra 

powdered extract 4:1 İP, Microcrystalline cellulose 
101(K,H)

Manhattan Drug Company, İnc. ABŞ 14.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Schizandra Advanced 

/ Şizandra Edvans(tablet, № 60) (Seriya 
nömrəsi:360431B14 , istehsal tarixi: 03.01.2020, son 

istifadə tarixi: 03.01.2022) adlı məhsul çəkini tənzimləmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü 
"tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz 
olunsun( bu qeyd son rəydə  qeyd olunsa belə,  düzəlişlər 

olunmayıb) 



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

Sedafort Şərbət 100 ml
Melissa officinalis folium distillate– 12 ml;  Mentha piperita folium distillate– 12 ml;  

Lavandula angustifolia herba distillate– 12 ml;  Thymus serpyllum herba distillat– 10 
ml.

purified distilled water, sucrose, citric acid (E330), pectin 
(E440), sodium benzoate (E211), glycerin (E422). Herba Flora MMC Azərbaycan 28.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEDAFORT (şərbət, 
100 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 

olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir.

        2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır( 
bax 5.3, 6,3 bəndlər).

Semiful Kapsul 3 x 10 Magnesium lactate - 485 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.5 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg Calcium stearate, Gelatin, Water, Food dye Evroplus Ukrayna 10.08.2020 Müsbət

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

adlı məhsul maqnezium mineralının, B9 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının tərkibə aid 
sənədinə əsasən) yazılsın.

c) Saxlanma şəraiti rəyə uyğun göstərilsin.

Sentocal daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Calcium citrate - 500 mg, Magnesium orotate - 100 mg, Zinc gluconate - 5 mg, 
Cholecalciferol - 400 IU Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 14.08.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Serro-One Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase - 67 mg (80000 IU), Bromelain – 500 mg,  Nattokinase – 40.6 mg 
(700 FU)

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Capsule (Gelatin) 

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 13.08.2020 Müsbət

  Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serro-

One Forte (kapsul № 30) adlı məhsul  bəzi iltihabi 
xəstəliklər zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 
təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və «Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması, 

istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq düzəldilməsi  
zəruridir (digər tövsiyə kimi göstərilən qəbul qaydaları 

götürülməlidir).

Sisticap Kapsul 3 x 10 Vaccinium macrocarpon fruit dry extract-400 mg;Arctostaphylos uva-ursi leaf dry 
extract-100 mg; D-Mannose- 200 mg Cornstarch, Natural gelatin (capsula shell) Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 10.08.2020 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 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;

        2) İstifadə üzrə təlimatda  məhsulun  tərkibində 
Arctostaphylos uva-ursi leaf dry extractı olduğu üçün, onu 

2 həftədən artıq qəbul edilməməsi            haqqında  
məlum at təqdim  olunsun;

        3)  İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi   
"xüsusiyyətləri" bəndində sadalanan  farmakoloji 
xüsusiyyətlər(1-ci cümlə) ləğv olunsun və rəyə              

uyğun olaraq göstərilsin.

Solido forte Tablet 3x10 Vitamin E (as D-alpha-Tocopherol acetate) – 25 mg, Beta-glucan – 120 mg, Vitamin 
C ( as  Ascorbic acid) – 60 mg, Selenium (as Sodium selenate) – 25 mcg Sorbitol, Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 18.08.2020 Müsbət

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

№30) adlı məhsul immun sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Soneks Tablet 2 x 15
Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, 
Leonurus cardiaca herb extract - 20 mg, Humulus lupulus flower extract - 45 mg, 

Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Silica, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium stearate

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 30.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:a)İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq qeyd 
edilməsi,

b)Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adla yanaşı 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

SperAK For Women / SperAK Qadınlar Üçün toz 150 q

L-Carnitine ( as L-Carnitine fumarate)- 600 mg, Arginine alpha-ketoglutarate- 750 mg, 
Vitamin C ( as Ascorbic acid) -90 mg,  N-acetyl-L-cysteine-50 mg, Vitamin E (as 

Tocopheryl succinate)- 30 mg( α-TE), İron( Ferrous fumarate) -7 mg, Pantotenic acid- 
6 mg,zinc(as Zinc sulfate0- 5 mg; Beta-carotene- 3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

ydrochloride) -2 mg, Copper( as Copper sulphate) 0,5 mg, Folic acid- 200 mkg, 
Selenium (as Sodium selenite)- 27,5 mkg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 5 mkg, 

Vitamin B12 (Cyaconobalamin) -2,5 mkg.

Dextrates,  maltodextrin,steviol glycosides, colloidal silicon 
dioxide Natstim Ltd Bolqarıstan 30.07.2020 Müsbət

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

SperAK Qadınlar Üçün(toz. saşe  № 30) adlı  məhsul  
qadın reproduktiv sisteminin xəstəliklərinin profilaktikası 
zamanı 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Standard™ Q COVİD-19 İgM/İgG Combo test Key buffer components: Tris, Tween-20, Sodium casein, Sodium azide, Proclin 300. 
Desiccant - Silica gel. SD Biosensor, İnc Cənubi Koreya 25.08.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Standard™ Q COVİD-19 
İgM/İgG Combo”, adlı məhsul SARS-CoV-2-yə qarşı IgG 

and IgM antikorlarının keyfiyyətli şəkildə müəyyən edilməsi 
üçün in vitro diaqnostik sürətli qan testi tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Swiss Energy İmmunovit Kapsul - Vitamin C - 250 mg, Echinacea root extract - 50 mg, Propolis extract - 12.5 mg, Zinc - 
4.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulose, Microcrystalline cellulose, 
Ethylcellulose, PVP-K30, Corn starch & Lac. Gelpell AG İsveçrə 04.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy 

İmmunovit (kapsul №30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
0890134, istehsal tarixi: 31.10.2019, son istifadə tarixi: 
31.10.2022) immuniteti möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

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

dey

Swiss Energy Multivitamin and Omeqa-3 
portağal dadlı şəkərsiz çeynəmə marmelad 1

Vitamin A ( as Retinyl asetat) -600 mkg, Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) - 
0.63 mg , Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin) - 1.13 mkg,  Vitamin C  ( as Ascorbic 
Vitamin A ( as Retinyl asetat) -600 mkg, Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) - 
0.63 mg , Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin) - 1.13 mkg,  Vitamin C ( as Ascorbic 
acid) - 36 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 5 mkg, Linseed oil - 172 mg,Vitamin E  

(DL-α-Tocopheryl acetate)  – 5.4 mg, Biotine - 75 mkg,Iodine – 67.5 mkg,Vitamin  B2 
(Riboflavine) – 0.63 mg,  Vitamin B1 ( as Thyamine hydrochloride) -  0.5 mg, Thereof 

Alpha Linolic Acid -78 mg

sweetener: maltitols and suclrarose, water, bovine gelatine, 
acid: citric acid, natural orange flavoring, 

colours:carotenes, glazing agent: carnauba wax
Gelpell AG İsveçrə 05.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy 
Multivitamin and Omeqa-3 portağal dadlı şəkərsiz 

(çeynəmə marmelad,  №    60) adlı  məhsul  doymamış 
yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi  4 yaşdan böyük uşaqlar üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Köməkçi  maddələrin beynalxalq adları qablaşdırma 
və istifadə üzrə təlimatda təqdim olunsun

Tempukan Şərbət 120 ml Beta-glucan - 100 mg, Vitamin C - 80 mg Water, Fructose, Flavor, Potassium sorbate, Citric acid, 
Xanthan gum ValueMed Pharma SrL San-Marino 19.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tempukan (şərbət 120 
ml) adlı məhsul immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Terris Active Tablet 1x90

L-arginine (as L-arginine monohydrochloride) – 826.9 mg, L-carnitine – 166.666 mg, 
Lepidium Extract  (Lepidium meyenii)  root (5%  Macamides) – 66.67 mg, Vitamin E 
(as DL-alpha-tocopheryl acetate) – 10 mg TE, Vitamin C  (as L-ascorbic acid) - 30 
mg, L-Cysteine – 25 mg, Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) – 5 mg, Ginseng 
Extract  (Panax ginseng) root  (30%  Ginsenosides) – 10 mg, Epimedium Extract 
(Epimedium brevicornum L)  leaf   (9%  Icariins) – 10 mg, Ginkgo Extract (Ginkgo 

biloba) Leaf (%24   Total Flavones Glycoside,  %6 Total Tepence Lactones) - 10 mg, 
Coenzyme Q 10 – 10 mg, lycopene – 2 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) – 0.333 mcg, 

Folic acid – 133.30 mcg, Selenium (as Sodium Selenite) – 33.334 mcg, 
Cyanocobalamin (Vitamin B12) – 1 mcg



Microcrystalline cellulose-E460, Polyvinylpyrrolidone- E 
1201, Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose E 

468, Magnesium stearate E 470 b

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. ltd.Şti Türkiyə 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənTerris Active (tablet  № 

90) adlı məhsul  kişilərdə cinsi zəiflik zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib hissənin 

rəyə uyğun olaraq yazılması zəruri hesab olunur.

Thermo Complete / Termo Komplit Tablet 78.9q

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 
Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg, 

(Caffeine 6 mg), Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 mg), Ascorbic 
acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch corn 
NF,Parsley herb powder,Cellulose powder NF,Cinnamon 
bark powder, Celery seed powder,Fennel seed powder, 

Alfalfa powder,Silicon dioxide Sipernat 50S,Sodium 
carboxymethylcellulose,Licorice root powder,Stearic 

acid(Vecetable source),Coating opadry NS-G clear 70W 
19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 14.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 
Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya nömrəsi:190493D , 
istehsal tarixi:11.03.2020 , son istifadə tarixi: 11.03.2022) 

adlı məhsul çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü 
"tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi""bioloji 

fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz olunsun( bu  qeyd 
sonuncu rəydə qeyd olunsa belə,müvafiq dəyişikliklər 

olunmamışdır).
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair  

konfidensial sənədə  əsasən yazılmışdır.Qablaşdırmanın 
üzərində yalnız təsiredici maddələrinmiqdarı göstərilmişdir, 

bu da fikrimizcə yolveriləndir. 



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

Tonorex Calcium D3 / Tonorex Kalsium D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 120 ml Calcium carbonate (eq to Calcium - 200 mg) - 500 mg, Cholecalciferol - 0.005 mg Fructose, Purified water, Banana flavour, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. Sella S.r.l İtaliya 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tonorex Calcium D3 / 
Tonoreks Kalsium D3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 120 ml) 
adlı  məhsul kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Uraton Forte Şərbət 300 ml

Vaccinium macrocarpon fruits extract - 500 mg, Equisetum arvense herbs dry extract - 
500 mg, Betulae (Betula pendula) leaves dry extract - 280 mg, Opuntia ficus indica 
leaves dry extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves dry extract - 170 mg, 

Cynodon dactylon roots dry extract - 170 mg, Melissa officinalis leaves dry extract - 
170 mg, Rosmarinus officinalis leaves dry extract - 170 mg

Sucralose, Xanthan gum, Glycerol, Orange flavor, Citric 
acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized 

water

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 30.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uraton forte  (şərbət, 
300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq qeyd 
edilməsi,

b)Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adla yanaşı 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Vikonel Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium bifidum – 4x10⁹, Lactobacillus acidophilus - 4x10⁹, Streptococcus 
thermophiles - 4x10⁹, Lactobacillus bulgaricus - 4x10⁹, Lactobacillus rhamnosus - 

4x10⁹, Thiamine hydrochloride – 1.4 mg, Riboflavin – 1.6 mg, Pyridoxine 
hydrochloride – 2 mg, Cyanocobalamin – 1 mcg

Inulin, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 24.08.2020 Müsbət

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

Vitmix D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 12.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitmix D3 (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.

Vitohelp Tablet 3 x 10

Omega-3 fatty acids - 250 mg, DHA - 10 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 
1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.5 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 1.6 mg, 

Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.8 mg, 
Vitamin B7 (Biotin) - 150 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.25 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 90 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc oxide - 15 mg, Calcium carbonate - 150 mg, Selenium 

(as Sodium selenite) - 25 mcg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, PVP, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitohelp (tablet, № 30) 
adlı məhsul omega-3 yağ turşularının və bəzi vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Vomiola məhlul 50 ml Zİngiber officinale root extract – 262.5 mg, Pyridoxine hydrochloride – 1.4 mg, 
Mentha piperita leaf extract – 1 mg Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 20.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vomiola (məhlul 50 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: isitifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Wellkid Multivitamın Smart Chewable Tablets/ 
Velkid Multi-vitamin Smart Çeynəmə Tabletlər Çeynəmə tablet 3 x 10

Vitamin A (as Vitamin A Acetate (Dry Type 325) - 4.1 mg) - 400 mcg, Vitamin D3 (as 
Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 4.4 mg) - 10 mcg, Vitamin E (as D Alpha 
Tocopheryl Acid Succinate - 12.4 mg) - 10 mg, Vitamin B1(as Thiamine Mononitrate 

Microencapsulated 33.33% coated - 3.4 mg) - 0.9 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 
Microencapsulated 33.33% coated - 2.5 mg) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl 

Microencapsulated 33.33% coated - 2.6 mg) - 0.7 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin (Vitamin B12) Crystalline - 3.1 mcg) - 3 mcg, Niacin (as 

Nicotinamide Microencapsulated 33.33% coated - 27.7 mg) - 9 mg, Folacin (as Folic 
Acid - 226.5 mg) - 200 mcg, Biotin (as D-Biotin - 25.5 mcg) - 25 mcg, Pantothenic 

acid (as Calcium D-pantothenate - 4.5 mg) - 4 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid 
(Vitamin C) DC 97% - 41.6 mg) - 40 mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide DC - 
200 mg) - 75 mg, Iron (as Ferrous Fumarate 60% Microencapsulated - 37.2 mg) - 7 
mg, Zinc (as Zinc Oxide 50% Microencapsulated - 18.7 mg) - 7.5 mg, Copper (as 

Copper sulphate 50% Microencapsulated - 1 mg) - 0.2 mg, Manganese (as 
Manganese Sulphate 50% Encapsulated - 1.8 mg) - 0.3 mg, Iodine (as Potassium 

iodide - 100 mcg) - 75 mcg, Selenium (as Sodium Selenite Anhydrous - 44 mcg)- 20 
mcg, Chromium (as Chromium Trichloride 6 H2O - 53.4 mcg) - 10 mcg, Flax seed oil 

powder - 114 mg

Apple powder flavouring, Strawberry powder flavouring, 
Sucralose, Natural lemon flavour, Raspberry flavour, 
Syloid (Colloidal silica, Silicon dioxide), Magnesium 
stearate, Stearic acid, Xylitol, Maltodextrin, Beetroot 

powder, Citric acid

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 06.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Wellkid Multı-vıtamın 
Smart Chewable/ Velkid Multi-vitamin Smart Çeynəmə 
Tabletlər (çeynəmə 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azəbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi, 

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş 

həddinin göstərilməsi zəruridir.

ZenaVit Kapsul 1

1.3/1.6 Beta glucan – 400 mg, Sambucus nigra fruit dry extract – 320 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) – 250 mg, Echinacea purpurea flower dry extract - 200 mg,  Zinc 
(Zinc Sulphate monohydrate) - 30 mg,  Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 800 IU, 

Selenium (as Sodium Selenite) - 200 mcg 

Natural Gelatin, Cornstarch, Silicon Dioxide SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 17.08.2020 Müsbət

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

adlı məhsul immun sistemi fəaliyətini 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 qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması, qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



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

Zuravit Junior Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Cranberry Extract 25:1 (Vaccinum Macrocarpon) - 4.4 g, Cranberry concentrate min. 
63 BRIX - 2.8767 g, Nettle Leaf Extract 20:1 (Urtica Dioica L.) - 1.6 g, Vitamin B12 

0.1% - 15.6 mg, Pyridoxine Hydrochloride - 9.8 mg

Saccharose, Purified Water, Sodium Benzoate, Forest 
Fruit Flavor, Potassium sorbate

Medana pharma AO (for 
Polpharma) Polşa 28.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zuravit Junior Plus 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat 
orqanlarının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

dərman vasitəsi deyil.


	Hesabat

