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

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg
Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, İnulin, Flavouring, 
Starch, Sweetener sodium cyclamate, Sweetener sodium 

saccharin, Colour E110, Colour E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C 
(fışıldayan tablet, №20 - seriya nömrəsi: L2000006, 

istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2023) 
adlı məhsul C viitaminin 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.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg
Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, İnulin, Flavouring, 
Starch, Sweetener sodium cyclamate, Sweetener sodium 

saccharin, Colour E110, Colour E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C 
(fışıldayan tablet, №20 - seriya nömrəsi: L2000005, 

istehsal tarixi: 01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.10.2022) 
adlı məhsul C viitaminin 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.

AdMedic Basic Classic-L №1 inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid gel-20mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, Phosphate buffered saline-
qs Ayrıca qeyd edilməmişdir Bio Standart İnc Cənubi Koreya 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “AdMedic Basic Classic-L 
№1, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən 

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

vasitəsi deyil.

AdMedic Premium Deep-L №2 inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid gel-20mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, Phosphate buffered saline-
qs Ayrıca qeyd edilməmişdir Bio Standart İnc Cənubi Koreya 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “AdMedic Premium Deep-L 
№2, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən 

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

vasitəsi deyil.

AdMedic Ultra Volume-L №3 inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid gel-20mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, Phosphate buffered saline-
qs Ayrıca qeyd edilməmişdir Bio Standart İnc Cənubi Koreya 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “AdMedic Ultra Volume-L 
№3, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən 

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

vasitəsi deyil.

Aksemen toz 30 Myo-İnositol- 900 mg,L-carnitine- 900 mg, L-arginine HCl-100 mg,  Vtamin E ( as DL-
α-tocopheryl acetate) -20 mg( α-TE), Zinc citrate -5 mg, Sodium selenite-50 mkg

Mannitol, citric acid anhydrous, soidum cyclamate, silicon 
dioxide,flavouring lemon Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 24.12.2020 Müsbət

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

20) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi:L012102, istehsal 
tarixi:01.10.2020 , son istifadə tarixi: 01.10.2023)  

spermatogenez ve cinsi funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün  
tövsiyyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

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

Aktilife Fışıldayan tablet 1 plastik qabda 20 fışıdayan tablet Saşera-Med MMC Rusiya 22.12.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

Akva Maris Extrasilniy Sprey 150 ml Sea water 61.2 ml Water purified Jadran-Galenski Laboratorij d.d Xorvatiya 01.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akva Maris Extrasilniy 150 
ml sprey" adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və 
təmizləməsi, kəskin və xroniki xəstəliklərin kompleks 

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

deyil.

All Day Fit Tablet 1

Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg, Magnesium - 100 mg, Vitamin C- 60 mg, 
Niacin - 18 mg, Vitamin E - 10 mg, Pantothenic acid - 6 mg, Iron - 5 mg, Zinc - 5 mg, 
Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 1 mcg, 

Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin A - 800 mcg, Vitamin K1 - 30 mcg, Folic acid - 200 mcg, 
Biotin - 150 mcg, Copper - 1 mg, Manganese - 1 mg, İodine - 100 mcg, Chromium - 

25 mcg, Molybdenum - 25 mcg, Selenium 25 mcg

Sugar, Water, Silicon dioxide, Polyvinyl pyrrolidone, 
Shellac, Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium dioxide, 
Magnesium stearate, Talc, Olive oil, Polysorbate

DR.Dünner AG İsveçrə 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən All Day Fit (tablet, 
№100) adlı  məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFQMƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Andron Kapsul 1 Ferula foetida root dry extract - 100 mg, Ceratonia siliqua fruit dry extract - 100 mg, 
Panax ginseng root powder - 100 mg, Diospyros fruit powder - 100 mg Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Andron  (kapsul №50) 

adlı məhsul reproduktiv funksiyanı 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:"Təyinat" yazısı "istifadə qaydası" yazısı ilə əvəz 

edilsin.

Artichoke Apero Daxilə qəbul üçün məhlul 500 ml
Artichoke leaves dried extract (Cynara scolymus L.) - 0.204 g, Fennel fuits dried 

extract (Foeniculum vulgare Mill.) - 0.066 g, Peppermint leaves dried extract (Mentha 
piperita L.) - 0.046 g

Water, Malt extract, Fructose, Glucose, Maltodextrin, 
Sodium benzoate, Citric acid, Mono- and diglycerides of 

fatty acids
DR.Dünner AG İsveçrə 18.12.2020 Müsbət

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

qəbul üçün məhlul, 500 ml) adlı məhsul qaraciyərin 
fuksiyasını 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. 
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Artifar Şərbət 100 ml
Artichoke leaf dry extract 4:1 (Cynara scolymus) - 3000 mg, Milk Thistle seed dry 

extract 4:1 (Silybum marianum) - 700 mg, Dandelion root dry extract 4:1 (Taraxacum 
officinale) -  1000 mg, Choline bitartrate - 2000 mg

Sugar, Quince juice (Cydonia oblanga), Sodium benzoate, 
Purified water

Contract Pharma Solutions 
(Solepharm üçün) Litva 04.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul qaraciyərin funksional 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:"Hepatoprotektor, antitoksik, iltihabəleyhinə, 
spazmolitik, xoleretik" kimi terapevtik yazılar ləğv edilsin.

ASO-H Şərbət 150 ml L-carnitine - 800 mg, Stabilized oxygen - 30 mg Oligofructose, Stevia dry extract, Purified water, Potassium 
sorbate (E202) Saşera-Med MMC Rusiya 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASO-H (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Assmag-NR Tablet 3 x 10 Salix fragilis dried bark dry extract - 150 mg, Magnesium oxide (eq. to 25 mg 
elemental Magnesium) - 60 mg

Magnesium stearate, Lactose monohydrate, 
Microcrystalline cellulose, Maize starch, Talc

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Assmag-NR (tablet, № 
30) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirən, ürək-damar 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Bağayarpağı və Dəvədabanı şərbəti Şərbət 100 ml Plantain (Plantago majoris) leaf and  Coltsfood(Tussilago farfara) leaf liquid aqueous 
extract(1:1:10)- 40, 79 g; Viitamin C (as Acidum ascorbicum)-0,30  g.

mint(Mentha piperita) oil, maltodextrin, citric acid, 
potassium sorbate, sugar. Evalar QSC Rusiya 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bağayarpağı və 

Dəvədabanı şərbəti (şərbət, 100 ml) adlı  məhsul  öskürəyi 
yüngənləşdirən və bəlğəmi durulaşdıran 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.

Benos Şərbət 200 ml West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 04.12.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Əlifov Ayaz Əlixan oğlu tərəfindən  23.10.2020 – ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “West-

Coast Pharmaceuticals Works Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
WN 19575 seriyalı Benos (şərbət 200 ml) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir və aşağıdakı çatızmazlıqlar aşkar olunmuşdur. 


-Belə ki, məhsulun tərkibində köməkçi maddə kimi 
bronopol istifadə olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə 

əsasən bu maddə yalnız kosmetik məhsulların tərkibində 
köməkçi maddə kimi istifadə oluna bilər və daxilə qəbul 

olunan məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir (Handbook of 
Pharmaceutical Excipients) 

 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.

Bergwacholder Mountain Juniper pasta 470 q Glucose syrup - 40%, Shugar - 35%, Mountain Juniper extract (Juniperus communis) 
- 15% , Water - 9.4%, Acidifier (E 330) - ˂ 1% Ayrıca qeyd edilməyib Oswald Nahrurgsmittel Gmb İsveçrə 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bergwacholder 

Mountain Juniper (pasta, 470 q) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Bewlife Kapsul 1 Phospholipids (Soybean phospholipids) - 150 mg, Silybum marianum fruit dry extract - 
150 mg, Cynara scolymus leaf dry extract - 180 mg Corn strach, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul qaraciyərin funksional 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 tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) 

uyğun qeyd edilsin.
b)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

c)"Təyinat" yazısı "istifadə qaydası" yazısı ilə əvəz edilsin.
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Beybi Formul Mişki Vitamin C Çeynəmə Pastil 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg

Starch Syrup, Sugar, Food gelatin 270 bloom, Food gelatin 
240 bloom, Citric Acid, Glazing Agent (Vegetable Oils, 
Carnauba Wax), Natural yellow dye (Cartamus extract), 

Natural dye (β-carotene), Natural flavors (Orange, Lemon), 
Water

Evalar QSC Rusiya 15.12.2020 Müsbət

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

Vitamin C (pastil, №30) adlı məhsul C vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Bien Dormir® Forte Kapsul 1
Passioflower (Passiflora incarnata) dry extract standardizide in flavonoids expressed 
as vitexin - 150 mg, California poppy (Eschscholzia californica) aerial part dry extract 

standardizide in isoquinoline alkaloids -100 mg, Melatonin - 5 mg
Talc, Magnesium stearate, Lactose monohydrate  Fiterman Pharma Rumıniya 15.12.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bien Dormir® Forte (kapsul 
№30) adlı məhsul yuxuya getmeni yaxşılaşdıran vasitəl 

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan melatoninin 
miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən 

yüksəkdir. (böyüklər üçün melotoninin gündəlik istehsakın 
yuxarı yol verilən həddi 1 mg-dır)

Bifidumbakterin Məhlul hazırlamaq üçün 
toz və ya məsaməli kütlə 2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU Saccharose, Sodium citrate, Dextran FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİFİDUMBAKTERİN 
(flakon, məhlul hazırlamaq üçün toz və ya məsaməli kütlə 
№10) (Seriya nömrəsi: 70520, istehsal tarixi: 31.05.2020, 

son istifadə tarixi: 31.05.2022) 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 istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Bifidumbakterin Məhlul hazırlamaq üçün 
toz və ya məsaməli kütlə 2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU Saccharose, Sodium citrate, Dextran FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİFİDUMBAKTERİN 
(flakon, məhlul hazırlamaq üçün toz və ya məsaməli kütlə 
№10) (Seriya nömrəsi: 30320, istehsal tarixi: 31.03.2020, 

son istifadə tarixi: 31.03.2022) 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 istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Bigmag Kapsul 3 x 10 Magnesium hydroxide - 350 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 6 mg, Folic acid - 400 mcg Gelatine, Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bigmag (kapsul, №30) 
adlı məhsul B6, fol turşusu vitaminlərinin və maqnezium 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Bigmag Kapsul 1 "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 25.11.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

“Bəyaz Flora” MMC –nin 22.10.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Azərbaycanın “"Bəyaz Flora” MMC-

nin istehsalı olan Bigmag (kapsul, №30) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı məhsulun xarici görünüşü ağ 
rəngli, iki hissəli kapsul; tərkibi: ağ rəngli, tünd çilləri olan 
toz  (NS-ə əsasən bozumtul-qəhvəyi rəngli toz olamalıdır) 
olaraq, fol turşusu -- 192,57 mkq/kaps.  (400 mkq/kaps.), 

vitamin B6 -- 0,6 mq/kaps. (8 mq/kaps.) - olaraq aşkar 
edilmişdir.Nəzərinizə çatdırırıq ki, B6 vitaminin bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrində tövsiyə edilən maksimal 
istehlak miqdarı 6 mq-dır.


Həm çinin, 


Məhsulun tərkibində vitamin və minerallar olmasına 

baxmayaraq, istehsalçı tərəfdən təqdim edilən texnoloji 
təlimatda bitki komponentli kapsulların hazırlanma 

texnologiyası barədə m əlum at qeyd edilib.




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. 


Biofit Kapsul 1
Zingiber officinale root powder - 100 mg, Curcuma root powder - 50 mg, Linum 

usitatissimum seed dry extract - 50 mg, Anethum graveolens fruit dry extract - 50 mg, 
Cassia angustifolia leaf dry extract - 50 mg

Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 08.12.2020 Müsbət

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

məhsul çəkini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.
b)"Təyinat" yazısı "istifadə qaydası" yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Biotenal Kapsul 3 x 10

Serenoa repens fructus extractum siccum - 200 mg, L-methionine -  125 mg, Biotin -  
150 mcg, Silicium dioxide (pure Silicium - 37 mg) - 80 mg, Niacine (as Nicotinamide) - 
16 mg , Zinc sulfate (pure Zinc - 10 mg) - 21 mg , Sodium Selenite (pure Selenium - 
60 mcg) - 131 mcg, Copper gluconate (pure Copper - 0.12 mg) - 0.9 mg, Vitamin E 
(as D-alpha-tocopherol acetate) - 30 mg, Vitamin A (as Retinyl acetate) - 500 mcg  

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty 
acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biotenal (kapsul № 30) 
adlı məhsul  dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu 
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. 

Blueberry Vital məhlul 250 ml
İron - 18 mg, Vitamin A - 216 mcg RE, Vitamin B1 - 1.65 mg, Vitamin B2 - 2.4 mg, 
Vitamin B6 - 2.1 mg, Vitamin C - 18 mg, Vitamin D3 - 7.5 mcg, Niacin - 24 mg NE, 

Biotin - 75 mcg, Pantothenic acid - 7.6 mg

Blueberry juice, Sorbitol, Fructose, Wheat germ extract, 
Calcium lactate\Calcium gluconate, Lemon juice, Arabic 
gum, Xanthan, Maltodextrin, Sugar, Acerola fruit powder, 

Mono- and diglycerides of fatty acids

DR.Dünner AG İsveçrə 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blueberry Vital (məhlul 

250 ml) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Burgeon Şərbət 300 ml

Vaccinium macrocarpon fruit extract - 500 mg, Equisetum arvense whole herb extract - 
500 mg, Betula pendula (alba) leaves extract - 280 mg, Opuntia ficus indica leaves 

extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves extract - 170 mg, Cynodon dactylon 
root extract - 170 mg,  Melissa officinalis leaves extract - 170 mg, Rosmarinus 

officinalis leaves extract - 170 mg

Water, Sorbitol, Xylitol, Glycerin, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, Strawberry aroma Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 15.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BURGEON(şərbət, 300 
ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: L005092, istehsal tarixi: 
30.09.2020, son istifadə tarixi: 30.09.2023)   sidik ifrazat  
orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırılmaq üçün tövsiyyə 
olunan BMFQƏ  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.

Calciday 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, Arabic gum, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.12.2020 Müsbət

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

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

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

Caldep Şərbət 150 ml
Calcium (as Calcium carbonate - 1250 mg) - 500  mg, Magnesium (as Magnesium 
sulfate monohydrate - 855 mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc Sulphate - 11 mg) - 4 mg, 

Vitamin D - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan gum, Glycerol, 
Saccharin, Orange flavor, Sodium Benzoate (E211)

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caldep (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Caldep Tablet 3 x 10

Calcium carbonate (Calcium - 400 mg) - 1100 mg, Tricalcium phosphate (Calcium - 
25 mg) - 200 mg, Vitamin K2 providing 0.2% K2 - 50 mcg (0.2%*25 mg substante) - 

25 mg, Zinc citrate trihydrate providing 15 mg Zinc - 48.40 mg, Cholecalciferol 
standardized to 2.5 mcg/mg Vitamin D3 - 4 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, White 
coated film, Polyvinylpirrolidone, Corn starch, Stearic acid, 

Talcum, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide

S.C.Laboratoarele Remedia 
S.R.L Rumıniya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caldep (tablet №30) adlı 
məhsul K, D vitaminlərinin, kalsium və sink minerallarının 

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

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

Carthyal One inyeksiya üçün gel 3 ml Hyaluronic Acid Sodium salt-2.5%
Dibasic Sodium phosphate dodecahydrate, Monobasic 

Sodium phosphate dihydrate, Sodium Chloride, 1,4-
Butanediol diglycidyl ether, Water for injections

Documedica SA İsveçrə 09.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Carthyal One, inyeksiya 
üçün gel, 1x3.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul degenerativ və ya posttravmatik xəstəliklərdən 
sonra ağrı və ya hərəkətin məhdudlaşması ilə müşayiət 
olunan oynağın fizioloji və reoloji xüsusiyyətlərini saxlaya 

bilən sinovial mayenin əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Carthyal Plus inyeksiya üçün gel 2 ml Sodium hyaluronate-1.6%, Methylsulfonylmethane-5.0%
Sodium Chloride, di-Sodium hydrogen phosphate 

anhydrous, Sodium Phosphate monobasic dihydrate, Steril 
Water

Alfakjn Srl İtaliya 09.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Carthyal Plus, inyeksiya 
üçün gel, 1x2.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul degenerativ və ya posttravmatik xəstəliklərdən 
sonra ağrı və ya hərəkətin məhdudlaşması ilə müşayiət 
olunan oynağın fizioloji və reoloji xüsusiyyətlərini saxlaya 

bilən sinovial mayenin əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

CaVidan K2 Kapsul 2 x 15 Calcium phosphate - 500 mg, Zinc citrate - 16 mg, Vitamin K2 - 25 mcg, Vitamin D3 - 
10 mcg Gelatine, Magnesium stearate Norfachema (Solepharma üçün) Litva 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CaVidan K2 (kapsul № 
30, Seriya nömrəsi:  140920, istehsal tarixi: 29.09.2020, 

son istifadə tarixi: 29.09.2023) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



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

Cell Activator / Hüceyrə Aktivatoru Kapsul 1
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.47 mg) - 0.681172 mg, Thiamine 

hydrochloride (Vitamin B1 - 0.37 mg) - 0.653025 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 0.47 
mg) - 0.595663 mg, L- carnitine base (L-carnitine - 117 mg) - 146.25 mg

Vegetable capsule, Purified Aloe vera concentrate (ınner 
leaf), Magnesium stearate, Pycnogenol, Microcrystalline 

cellulose, Shııtake mushroom powder, Grape extract (92% 
polyphenols) and 100 PPM trans - resveratrol 

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CELL 

ACTİVATOR/HÜCEYRƏ AKTİVATORU (kapsul, № 90) 
(Seriya nömrəsi: 190641C, istehsal tarixi: 22.05.2020, son 

istifadə tarixi: 22.05.2022) adlı məhsul metabolik 
prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə əvəz edilsin.

Cell Activator / Hüceyrə Aktivatoru Kapsul 1
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.47 mg) - 0.681172 mg, Thiamine 

hydrochloride (Vitamin B1 - 0.37 mg) - 0.653025 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 0.47 
mg) - 0.595663 mg, L- carnitine base (L-carnitine - 117 mg) - 146.25 mg

Vegetable capsule, Purified Aloe vera concentrate (ınner 
leaf), Magnesium stearate, Pycnogenol, Microcrystalline 

cellulose, Shııtake mushroom powder, Grape extract (92% 
polyphenols) and 100 PPM trans - resveratrol 

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CELL 

ACTİVATOR/HÜCEYRƏ AKTİVATORU (kapsul, № 90) 
(Seriya nömrəsi: 190549B, istehsal tarixi: 11.03.2020, son 

istifadə tarixi: 11.03.2022) adlı məhsul metabolik 
prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə əvəz edilsin.

Cholika Şərbət 150 ml Choline- 500 mg, L-carnitine - 200 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg
Water, Citric acid monohydarte, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Raspberry flavor, Xanthan gum, 

Sucralose

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cholika (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Colenzim Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 125 ml  Foeniculum vulgare fruit dry extract-250 mg; Matricaria chamomilla flowers dry 
extract-100 mg; Melissa officinalis leaf dry extract-100 mg.

sodium carbonate, potassium sorbate, sodyum benzoate, 
glycerin(vegetable based), deonized water

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Colenzim Plus(daxilə 
qəbul üçün məhlul, 125 ml) adlı  məhsul uşaqlarda 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.

Composor 05 Valerian complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L. aerial part) - 800 mg, Valerian 
fluid extract (Valeriana officinalis L. root) - 638 mg, Hawthorn fluid extract (Crataegus 

oxyacantha Auct. flowering tops) - 217 mg, Bitter orange essential oil (Citrus 
aurantium L.branches and leaves) - 6 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 05 Valerian 

complex (daxilə qəbul üçün  məhlul, 50 ml - seriya nömrəsi: 
0591; İstehsal tarixi: 01.07.2020; Son istifadə tarixi: 

01.07.2023) adlı məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Creatine Monohydrate Powder toz 550 q Creatine monohydrate - 3.4 g (of which creatine 3 g) yoxdur Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Monohydrate 

Powder (toz 550 g) 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: istifadə qaydasının rəyə uyğun tərtib olunması 
zəruridir.

D 3 Oil daxilə qəbul üçün yağlı 
məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU) Greek extra virgin olive oil, Lemon flavor Chrispa alpha Pharmaseuticals 

S.A Yunanıstan 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən D 3 Oil (məhlul 30 ml) 

adlı məhsul vitamin D-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Dağ kalsiumu® D3 Tablet 4 x 20
Calcium carbonate (Calcium not less than 40%) - 692.49 mg, Mumio - 37.13 mg, 

Vitamin D3 (Cholecalciferol 100000 IU/g) - 1.43 mg (200 IU), Vitamin K2 
(Menaquinone - 7 (0.25%)) - 2.02 mg

Food sorbitol Parteck, Maltodextrin, Croscarmellose 
sodium, Microcrystalline cellulose, Calcium stearate Evalar QSC Rusiya 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dağ kalsiumu® D3 

(tablet, № 80) adlı məhsul sümük toxumasını gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Defaktor D Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (1 MIU/g) - 0.00263 g MCT oil Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Defaktor D (Daxilə 
qəbul üçün məhlul, 30 ml) (Seriya nömrəsi: 0109201 , 

istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2022) 
adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

deyil.

Demaks Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Rosehip fruit extract, Olive oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 10.12.2020 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Derol Kids® Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin K2 as MK7 in olive oil (4500 ppm) (Menaquinone-7 content min. 0.45%) - 250 
mg, Cholecalciferol in Oil (Vitamin D3) (Cholecalciferol content min 2.5%) - 24 mg MCT oil (Refined), Tocopherol rich extract ErgoPharma d.o.o. Sloveniya 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Derol Kids® (Daxilə 

qəbul üçün suspensiya, 10 ml) (Seriya nömrəsi: 203068 , 
istehsal tarixi: 0.08.2020, son istifadə tarixi: 01.08.2022) 

adlı məhsul D və K vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Derol Plus® Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml K2 & Olive (Menaxinon-7 content min. 0.45%) - 250 mg, Cholecalciferol in oil (Vitamin 
D3) cholecalciferol content min 2.5% - 60 mg MCT oil (refined), Tocopherol rich extract ErgoPharma d.o.o. Sloveniya 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Derol Plus® (daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml, seriya nömrəsi: 203067, 
istehsal tarixi: 01.08.2020, son istifadə tarixi: 01.08.2022) 
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: Qablaşma üzərində xolekalsiferol məhlulunun dozası 
düzgün yazılsın (0.2 ml-də 1.2 mg).

Desita Kapsul 5 x 10

Valeriana officinalis radix et rhyzoma extract - 125 mg, Hypericum perforatum flower 
extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 25 mg, Passiflora incarnata herb 

extract - 25 mg, Leonurus cardiaca herb extract - 25 mg, Humulus lupulus hop 
strobile extract  - 25 mg, Glycine - 49 mg, Menthol - 25 mg, Pyridoxine hydrochloride - 

1 mg, Magnezium orotate - 100 mg, 

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desita (kapsul № 50) 

adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək 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:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
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” na uyğun tərtib 

edilsin.\
b)Təlimatda istifadə qaydası rəyə və qablaşmaya uyğun 

qeyd edilsin.
c)"Tərkib" rəyə uyğun qeyd edilsin.

Diabekan Retino Kapsul 3 x 10

Cinnamomum dry bark extract- 200 mg;Vitamin C (L-Ascorbic acid)- 60 mg; Rutin 
(from buttons of  Sophora Japonica L.   ) -50 mg; Lutein 20% (Tagetes Erectra dry 
flower extract)- 25 mg; Glutathione- 20 mg; Vitamin E(DL-alpha tocopheryl acetate) 

10 mg α-TE; Zinc (Zinc citrate) 5 mg; Zeaxanthin- 1,5 mg; Vitamin A (Retinyl acetate)- 
150 mcg RE

 magnesium stearate(E 470b), silicon dioxide(E 551), 
capsule: gelatin, titanium dioxide(E 171), iron dioxide(E 

172).
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Diabekan Retino(№ , 

30) adlı  məhsul şəkərli diabet xəstəliyi zaman görmə 
qabiliyyəti  yaxşılaşdıran vasitə kimi 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

DiaMag Tablet 3 x 10

Valeriana officinalis radix d.e. std. 0.42% as sesquiterpenic acid – 250 mg, Balm mint 
(Melissa offisinalis L.) leaf d.e. std. 0.8% as rosmarinic acid - 50 mg, Mint (Menta x 
piperita L.) leaf d.e. std. 0.5% as essential oil - 50 mg, Magnesium hydroxide - 485 
mg  (Of which Magnesium 202 mg), Glycine - 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg 

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silica Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DiaMag (tablet № 30) 
adlı məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Digeszym Kapsul 3 x 10
Pancreatin-113 mg, Serrapeptase-37,5 mg, Papain-18 mg, Bromelain-45 mg, 

Trypsinum-12 mg, Lipase-10 mg, Amylase-10 mg, Chymotrypsinum-0,75 mg, Rutin- 
50 mg.

Natural gelatin, Corn starch. Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİGESZYM (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:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin.
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Dormin Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml L-theanine- 8 mg; Melatonin- 1 mg. Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deonized  water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 

Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 15.12.2020 Müsbət

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

üçün  məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul yuxuya getmə 
prosesini və yuxunu 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.

Dr. Lipo+ İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Phosphatidylcholine-1%, Sodium Deoxycholate-0.5%, Carnitine-0.35%, SP1-EGF-
1.2%, SP1-FGF1-1%, Acetyl Hexapeptide-8-1.3%, Palmitoyl Pentapeptide-4-0.7%, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7-0.7%, Nicotinoyl Tripeptide-1-0.5%, 1,2-Hexanediol-1%, 

Water-91.75%

Ayrıca qeyd edilməmişdir MediLabs Co Cənubi Koreya 14.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Dr. Lipo+, İnyeksiya üçün 
məhlul, 10x10 ml" adlı məhsul kosmetologiyada lipolitik 
təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Dr.Evontus Şərbət 125 ml
Thymus vulgaris herb liquid extract - 100 mg, Althea officinalis root liquid extract - 100 
mg, Plantago lanceolata leaf dry extract - 45 mg, Vitamin C - 400 mg, Propolis extract - 

30 mg

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

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr.Evontus (şərbət 125 

ml) adlı məhsul öskürəklə müşayiət olunan hallarda 
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 qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunsun.

DVit3 daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DVit3 (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Easycol BABY+ / İzikol BEYBİ+ Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 15 ml Lactase - 500 mg (45000 ALU) Glycerin, Potassium Chloride, Potassium Sorbate, Water Lecifarma-Laboratorio 

Farmaceutico Lda Portuqaliya 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Easycol BABY+ / İzikol 
BEYBİ+ (daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 15 ML) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi: 71958 , istehsal tarixi: 
01.01.2020, son istifadə tarixi: 01.01.2023)   körpələrdə 
köp sancıları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Easycol BABY+ / İzikol BEYBİ+ Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 15 ml Lactase - 500 mg (45000 ALU) Glycerin, Potassium Chloride, Potassium Sorbate, Water Lecifarma-Laboratorio 

Farmaceutico Lda Portuqaliya 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Easycol BABY+ / İzikol 
BEYBİ+ (daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 15 ML) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi:  72176, istehsal tarixi: 
01.02.2020, son istifadə tarixi: 01.02.2023)   körpələrdə 
köp sancıları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Elbifid Kapsul 1

Pectin Classic CS501 - 350 mg, Prebiotic B.breve - 30 mg, Prebiotic B.infantis - 30 
mg, Prebiotic B.longum - 25 mg, Prebiotic B.bifidum - 15 mg (Including active 

bifidobacterium - 5.05 x 10⁹),Prebiotic L.casei - 20 mg, Prebiotic L.acidophilus - 15 
mg, Prebiotic L.plantarum - 15 mg (Including active lactobacterium 3.2 x 10⁹ CFU)

Cellulose capsule (Hypromellose (E464)) Muasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elbifid  (kapsul, №15) 
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş təlimatda köməkçi 
maddə düzgün qeyd edilsin.

Eliminal gel daxilə qəbul üçün gel 1 Silica colloidalis anhydrica - 1.6 g , Lactulosum - 0.4 g , Acidum ascobinicum - 0.01 g Carboxymethylcellulose sodium, Citric acid, Sorbic acid, 
Aspartam, Aqua purificata, Fluid aroma flavor Berberis Orisil-Farm ASC Ukrayna 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eliminal gel (daxilə 
qəbul üçün gel, birdəfəlik stik №10 x 20 q) adlı məhsul 

orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün  tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndində qeyd edilən "təyinat" 
yazısı "istifadə" yazısı ilə əvəz edilsin.

Encegam / Enseqam Tablet 3 x 10
Gamma aminobutyric acid - 250 mg, L-glutamine - 50 mg, L-glycine - 75 mg, 

Magnesium (as Magnesium oxide and Magnesium citrate) - 50 mg,  Vitamin B6 - 0.5 
mg, Folic acid - 50 mcg

silicified microcrystalline cellulose, dibasic calcium 
phosphate dihydrate, magnesium stearate, 

polyvinylpyrrolidone, silicon dixide
Natstim Ltd Bolqarıstan 14.12.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Encegam / Enseqam 

(tablet, №30 ) adlı məhsul beyin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq üçün  tövsiyə olunan məhsul olub,öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 
onun tərkibində olan Gamma aminobutyric acid   

ingredientinin gündəlik dozası(250 mg), onun dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozasına bərabərdir. 
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Ənginar Ekstraktı Tablet 3 x 20 Cynara scolymus extract (including hydroxycinnamic acids, calculated as chlorogenic 
acids - 48 mg) - 1200 mg

Lactose, Croscarmellose Sodium, Silicon dioxide, Calcium 
stearate or Magnesium stearate, Stearic Acid, 

Microcrystalline Cellulose, Tablet coat (Hydroxypropyl 
methylcellulose, Polyethylene glycol and/or  Polysorbate 80 

and/or Glycerine)

Evalar QSC Rusiya 07.12.2020 Müsbət

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

№ 60) adlı məhsul  qaraciyərin funksional 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. 

Ənginar Ekstraktı Tablet 1 x 20 Cynara scolymus extract (including hydroxycinnamic acids, calculated as chlorogenic 
acids - 48 mg) - 1200 mg

Lactose, Croscarmellose Sodium, Silicon dioxide, Calcium 
stearate or Magnesium stearate, Stearic Acid, 

Microcrystalline Cellulose, Tablet coat (Hydroxypropyl 
methylcellulose, Polyethylene glycol and/or  Polysorbate 80 

and/or Glycerine)

Evalar QSC Rusiya 07.12.2020 Müsbət

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

№ 20) adlı məhsul  qaraciyərin funksional 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. 

Enterikos Kapsul 2 x 10

Inulin - 100 mg, Mix of lyophilized probiotics (Bifidobacterius infantis, Bifidobacterium 
lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus salivaris, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
lactis) - 14.8 mg, Mix of enzymes (Amylase, Lipase, Bromelain, Papain) - 22 mg

Maltodextrin, Magnesium salts fatty acids, Bovine gelatin Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enterikos (kapsul № 20) 

adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmada inqredientlərin 
azərbaycan dilində tərcümələri düzgün veriılsin.

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

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 22.12.2020 Müsbət

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

30) adlı məhsul  həzm prossesini 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.

Epafor Kapsul 1 Polyunsaturated fatty acids - 1000 mg (EPA - 300 mg, DHA - 200 mg), Folic acid - 
400 mcg Gelatin, Glycerol, Water Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epafor (kapsul, № 60) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 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.

Eqloranon Valeriana Kapsul 1 Valeriana officinalis root extract - 120 mg, Passiflora incarnata flowers extract - 90 
mg,  Humulus lupulus hop cones extract  - 90 mg

Gelatin, Cellulose, Magnesium salts of fatty acids, Silicon 
dioxide JuvaPharma KFT Macarıstan 29.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eqloranon Valeriana 

(kapsul № 45) adlı məhsul  MSS fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Equilink / Ekvilink məhlul 10 ml
Echinacea purpurea extract (aerial part) - 63 mg, Glycerin extract of propolis - 17.5 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 1.9 mcg

Water, Lemon flavour, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sucralose, Sodium Benzoate Farmalink S.L İspaniya 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Equilink (məhlul 10 ml) 

(Seriya nömrəsi: 2001; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son 
istifadə tarixi: 01.09.2023)adlı məhsul  immun sistemini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

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

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

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

acids

JuvaPharma KFT Macarıstan 18.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Etomadin Kapsul 2 x 15
Zinc gluconate(eqv. to 25 mg elemental Zinc)-174, 25 mg;Cholecalciferol (equiv. to 

600 IU Vitamin D3) – 6 mg; Selenomethionine(eqv. to 116, 2 mcg elemental 
Selenium)-0,2905 mg.

Maltodextrin,Hydroxypropyl Methyl Cellulose AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etomadin (kapsul  N 30) 
adlı  məhsul Sink,selen minerallarının və D3 vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə  olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Ərizəçinin 09.12.2020 il tarixli müraciətinə əsasən 
tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 

dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy dəyişdirilmişdir.



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

Ey-pi-vi məhlul 15 ml
Water – 85.1 %, Propolis – 14.9 %

 Ayrıca göstərilməmişdir OOO "Tentorium" Rusiya 15.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizası nəticəsinə əsasən “Ey-pi-vi, məhsul 15 ml” 
adlı məhsul propolisin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 




Qeyd:  1) 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. 
              2) İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq 

göstərilm əlidir.

Ey-pi-vi məhlul 200 ml
Water – 85.1 %, Propolis – 14.9 %


 Ayrıca göstərilm əm işdir

 OOO "Tentorium" Rusiya 15.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizası nəticəsinə əsasən “Ey-pi-vi, məhsul 200 ml” 
adlı məhsul propolisin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 




Qeyd:  1) 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. 
              2) İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq 

göstərilm əlidir.

Farest Kapsul 3 x 10
Hypericum perforatum leaf and flower extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
powder - 100 mg, Leonurus herb powder - 100 mg, Magnesium oxide - 100 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 2.5 mg 

Lactose monohydrate, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Gelatin, Titanium dioxide Bioterra MMC Belarus 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farest (kapsul, № 30) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Feroglobin Capsules / Feroqlobin Kapsullar Kapsul 2 x 15

Iron (as Ferrous Fumarate - 73 mg) - 24 mg, Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate - 
33 mg) - 12 mg, Copper (as Copper Sulphate dried - 5.6 mg ) - 2 mg, Folic acid - 500 
mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine (Vitamin B12) triturated - 0.5% - 1.8 mg) - 9 

mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride - 6.1 mg) - 5 mg

Non pareil (sugar) seeds, Purified talc, Sucrose, Potato 
starch, Hydroxypropylmethylcellulose, Ethyl cellulose, 

Gelatin
IVC Brunel Healthcare Böyük Britaniya 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feroglobin Capsules / 

Feroqlobin Kapsullar (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 
234789A , istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi: 

31.01.2023) 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.

Ferogren Kapsul 2 x 15 Ferrous bisglycinate(eqv. to 40 mg elemental Ferrous)- 222, 22 mg, Levomefolate(eqv 
to 384 mcg Vitamin B9)-0, 4 mg, Ascorbic Acid(eqv. to 60 mg vitamin C)-60 mg. Maltodextrin,Hydroxypropyl Methyl Cellulose AD Medline Sağlık Ürünleri San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.12.2020 Müsbət

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

adlı  məhsul qadınlar üçün dəmir mineralının, C  və B9 
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:1)Dəmir mineralının dozası yalnız  qadınlara uyğun 
olduğu üçün, istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin;
         2)Ərizəçinin 09.12.2020 il tarixli müraciətinə əsasən 

tərkibdə texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə 
dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy             dəyişdirilmişdir.

Ferratonal Tablet 1 Iron fumarate (Iron - 40 mg) - 125 mg, Folic acid - 0.3 mg, Cyanocobalamin (Vitamin 
B12) - 0.003 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 80 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 

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



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

FerVi-KİD Şərbət 150 ml

Ferrous gluconate - 40.12 mg  (eq.to Fe 5 mg ), Magnesium citrate - 100 mg (eq.to 
Mg 13.5 mg), Ascorbic acid - 45 mg, Vitamin B1 - 0.75 mg, Vitamin B2 - 0.9 mg, 
Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Cyanocobalamine (0.1%) - 1.5 mg (eq.to 
Vitamin B12 1.5 mcg), Vitamin A - acetate - 4.6 mg (eq.to Retinol 1500 IU ), Folic 
acid - 0.2 mg, Cholecalciferol - 0.95 mg (eq.to Vitamin D3 100 IU ), Vitamin K2 

(menaquinone) - 15 mg (eq.to vitamin K2 30 mcg), Calcium Pantothenate – 2.7 mg 
(eq.to 2.5 mg pantothenic acid)

Sorbitol solution, Glycerin vegetable, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Dextrose, Orange flavour, Purified 

water, Tuermeric essential oil
 Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FerVi-KİD, şərbət 150 
ml (Seriya nömrəsi: 6940920; İstehsal tarixi: 01.09.2020; 

Son istifadə tarixi: 01.09.2023)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.



Fibrenal Tablet 4 x 15 West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 18.12.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Əlifov Ayaz Əlixan oğlu tərəfindən  23.10.2020 – ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “West-

Coast Pharmaceuticals Works Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
WN 20147 seriyalı Fibrenal (tablet №60 )  adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmiş və aşağıdakı çatızm azlıqlar aşkar olunm uşdur.


-Tərkibə aid sənəddə məshula daxil olan bəzi bitkilərin latın 

dilində tam adı (növü ), düzgün göstərilməmişdir 
(“Plantago”, “Astragalus” və “Taraxanum” bitkilərinin növü 

düzgün göstərilm əm işdir). 

-FDA məlumatlarına əsasən məhsulda istifadə olunan 
Lycopus lucidus və Ficus pumila bitkiləri toksik təsirə malik 

bitkilərdir və B FM Q Ə kimi istifadə olunmamalıdır. 
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 m əqsədəuyğun hesab olunm ur

Fitatop Kapsul 3 x 10 Vitex agnus castus L. fruit dry extract - 135 mg, Vitamin E (as D-alpha tocopheryl 
acetate) - 75 mg, Indole - 100 mg

Rice starch, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Natural 
gelatin

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.12.2020 Müsbət

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

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Fitolaks konsentrat məhlul 100 ml
Concentrated Pluma juice - 3 g, Extractum folia Cassia acutifolia (Cassia 

senna)(20%) including anthracene derivatives in terms of chrysophanic acid - 3.4 g, 
Extractum fruit Foeniculum vulgare - 1.2 g, Extractum bark Rhamnus frangula - 0.2 g

Glycerol, Fructose, Citric acid, Natural "Apricot" flavor, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Water Evalar QSC Rusiya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Troyçatka Evalar 
uşaqlar üçün (məhlul, 100 ml) adlı məhsul bağırsaq 

peristaltikasını 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.            

FitStar C Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 mg) - 

104.546 mg, Vitamin K (menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D (Cholecalcoferol) - 
0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate (E 500), Citric 
acid (E 330), Tartaric acid (E 334), Gum arabic (E 414), 

Aspartame (E 951), D-limonene, Sunset yellow 
FCF/Orange yellow S (E 110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FitStar C (tablet № 15) 
adlı məhsul C, D, K vitaminlərinin və 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmada tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Floramax Kapsul 3 x 10
Lactobacillus acidophilus - 1 mld, Lactobacillus casei - 2 mld, Lactobacillus salivarius - 
2 mld, Vitamin B1 - 0.45 mg, Vitamin B2 - 0.65 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Fructose - 

316.9 mg
Silicon dioxide, Gelatin, Titanium dioxide (E 171) Cosval S.P.A İtaliya 30.11.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun tərkibində dəyişiklik edildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Flushedix məhlul və toz məhlul(200 ml x 1), saşe (2 q x 1)

məhlul: Malabar Nut(Justicia adhadota L.) leaves dry extract- 300 mg, İvy (Hedera 
helix L.) leaves dry extract- 50 mg,Licorice(Glycyrrhiza glabra L) root dry extract- 20 

mg, Red poppy(Papaver rhoeas L.) flowers dry extract-20 mg, Nacin (Nicotinamide)-4 
mg, Grindelia(Grindelia robusta) herb with flowers fluid extract-3 mg, Pantothenic acid 
(D-Pantotenate, Calcium)- 1,125 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Phosphate, Sodium)- 
0,35 mg,Thiamine Hydrochloride(Vitamin B1)- 0,275 mg, Biotin(D-biotin)- 25 mcg; 

saşe: N-Acetylcysteine- 100 mg.

məhlul: Water, Sucrose,Fructose,Flavouring, Citric acid, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, Steviol 

Glycosides
saşe: Silicon dioxide

STAR DUST PRODUCTION 
S.R.L. İtaliya 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flushedix(məhlul, 200 
ml və toz(saşeda),  2 qr) adlı  məhsul  tənəffüs sistemin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran, bəlğəmin ifrazını artan, öskürəyi 
yüngünləşdirən 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:Qablaşdıra və istifadə üzrə təlimata"Məhsulun 
qapağı açlandan sonra  istifadə üçün 90 gün ərzində 

yararlıdır." məlumatını əlavə etmək.



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

Forever Arctic Sea Kapsul 1 Omega 3 fatty acids - 1305 mg (EPA - 600 mg, DHA - 600 mg) (Fish oil, Calamari 
oil), Oleic acid (from Olive oil) - 300 mg

Beef gelatin, Glycerol, Purified water, Lemon oil, Lime oil, D-
alpha-tocopherol Swisscaps Romania S.R.L. Rumıniya 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Arctic Sea 

(kapsul № 120) adlı məhsul 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.

Forever Bee Propolis Çeynəmə tablet 1 Bee propolis, powdered - 501.67 mg (500 mg), Soy protein isolate - 66.40 mg, Royal 
jelly - 0.12 mg

Carob powder, Silicon dioxide, Stearic acid, 
Croscarmellose sodium, Honey, Almond flavor Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Bee Propolis 
(tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 240820A , istehsal tarixi: 
24.08.2020, son istifadə tarixi: 24.08.2024) adlı məhsul 

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 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 

dərm an vasitəsi deyil. 

Forever iVision Yumşaq gel kapsullar 1

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

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

Bilberry fruit (Vaccinium myrtillus) extract 10% Anthocyanins (Bilberry fruit 
(Vaccinium myrtillus) extract 10% Anthocyanins, Maltodextrin) - 16.50 mg (Bilberry 

fruit extract 15 mg), Carrot (Daucus carota subsp. Sativus) seed oil (Carrot (Daucus 
carota subsp. Sativus) seed oil, Canola oil and Sunflower oil) - 14 mg, Zinc oxide - 
8.2151 (Zinc 6 mg), Beta carotene (Corn oil, Beta carotene, Dl-alpha-tocopherol 

(E307)) - 3 mg (Vitamin A 125 mcg RE)

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

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

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever iVision (kapsul, 

№ 60 - seriya nömrəsi: 060820A, istehsal tarixi: 
06.08.2020, son istifadə tarixi: 06.08.2022) adlı məhsul 
gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

deyil.

Forever Keys / Forever Kiz Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 100 mg, Magnesium (Dimagnesium malate) - 50 mg, 
Zinc (as Zinc glycinate chelate) - 7.5 mg, Iron (as Iron bisglycinate) - 4 mg, Copper 

(as Copper gluconate) - 0.1 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Niacin (as 
Niacinamide) - 20 mg, Biotin - 300 mcg, Vitamin E (as D-Alpha-Tocopherol acetate) - 
20 IU (15 mg), Panthotenic acid (as Calcium D-Panthotenate) - 10 mg, Vitamin A (as 

Beta carotene) - 3000 IU (1800 mcg), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 3 mcg, 
Vitamin D3 ( as Cholecalciferol) - 400 IU (10 mcg), Vitamin B6 (as Prydoxine HCl) - 2 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B1 (asThiamine mononitrate) - 1.5 

mg, Folate (as Folic acid) - 400 mcg, Fruit an veggie pre-blend (Capsicum frutescens, 
Lycopersicon esculentum, Fragaria Ananassa, Vaccinium macrocarpon, Euterpe 

oleracea, Garcinia mangostana L, Lycium barbarum, Punica granatum, Vaccinium 
corymbosum, Brassica oleracea var. italica, Spinacia oleracea, Brassica oleracea var. 

acephala, Beta vulgaris, Daucus carota var. sativus, Cucurbita pepo, Vitis vinifera, 
Malus domestica, Malpighia glabra L., Brassica oleracea var. capitata, Allium cepa) - 

40 mg

Sorbitol, Xylitol, Citric Acid, Grape flavour, Grape skin 
extract, Stearic Acid, Peach flavour, Sucralose, Silicon 
Dioxide, Magnesium Stearate, Guar Gum, Maltodextrin

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Keys / Forever 

Kiz (tablet, №120, Seriya nömrəsi: 130420A, istehsal tarixi: 
13.04.2020, son istifadə tarixi: 13.04.2022) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Keys / Forever Kiz Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 100 mg, Magnesium (Dimagnesium malate) - 50 mg, 
Zinc (as Zinc glycinate chelate) - 7.5 mg, Iron (as Iron bisglycinate) - 4 mg, Copper 

(as Copper gluconate) - 0.1 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Niacin (as 
Niacinamide) - 20 mg, Biotin - 300 mcg, Vitamin E (as D-Alpha-Tocopherol acetate) - 
20 IU (15 mg), Panthotenic acid (as Calcium D-Panthotenate) - 10 mg, Vitamin A (as 

Beta carotene) - 3000 IU (1800 mcg), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 3 mcg, 
Vitamin D3 ( as Cholecalciferol) - 400 IU (10 mcg), Vitamin B6 (as Prydoxine HCl) - 2 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B1 (asThiamine mononitrate) - 1.5 

mg, Folate (as Folic acid) - 400 mcg, Fruit an veggie pre-blend (Capsicum frutescens, 
Lycopersicon esculentum, Fragaria Ananassa, Vaccinium macrocarpon, Euterpe 

oleracea, Garcinia mangostana L, Lycium barbarum, Punica granatum, Vaccinium 
corymbosum, Brassica oleracea var. italica, Spinacia oleracea, Brassica oleracea var. 

acephala, Beta vulgaris, Daucus carota var. sativus, Cucurbita pepo, Vitis vinifera, 
Malus domestica, Malpighia glabra L., Brassica oleracea var. capitata, Allium cepa) - 

40 mg

Sorbitol, Xylitol, Citric Acid, Grape flavour, Grape skin 
extract, Stearic Acid, Peach flavour, Sucralose, Silicon 
Dioxide, Magnesium Stearate, Guar Gum, Maltodextrin

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Keys / Forever 

Kiz (tablet, №120, Seriya nömrəsi: 280420D, istehsal tarixi: 
28.04.2020, son istifadə tarixi: 28.04.2022) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Nature-Min / Forever Natur-Min Tablet 1

Dicalcium phosphate - 3463.80 mg (Calcium – 1000 mg, Phosphorus – 772 mg), 
Magnesium oxide - 690.96 mg (Magnesium - 400 mg), Natural Sea Mineral Deposit - 
58.20 mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc sulfate - 41.64 mg (Zinc - 
15 mg), Manganese gluconate - 18.18 mg (Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 

14.58 mg (Copper - 2 mg), L-selenomethionine - 7.2 mg (Selenium - 36 mcg), 
Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), Sodium molybdate - 0.12 mg 

(Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Croscarmellose 
Sodium Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Nature-Min / 

Forever Natur-Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 150620A 
, istehsal tarixi: 15.06.2020, son istifadə tarixi: 15.06.2024) 
adlı məhsul mineral maddələrin 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.

Forever Nature-Min / Forever Natur-Min Tablet 1

Dicalcium phosphate - 3463.80 mg (Calcium – 1000 mg, Phosphorus – 772 mg), 
Magnesium oxide - 690.96 mg (Magnesium - 400 mg), Natural Sea Mineral Deposit - 
58.20 mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc sulfate - 41.64 mg (Zinc - 
15 mg), Manganese gluconate - 18.18 mg (Manganese - 2 mg), Copper gluconate - 

14.58 mg (Copper - 2 mg), L-selenomethionine - 7.2 mg (Selenium - 36 mcg), 
Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), Sodium molybdate - 0.12 mg 

(Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Croscarmellose 
Sodium Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Nature-Min / 

Forever Natur-Min (tablet №180, Seriya nömrəsi: 060420A, 
istehsal tarixi: 06.04.2020, son istifadə tarixi: 06.04.2024) 

adlı məhsul mineral maddələrin 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

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex Men / 
Formul 2. Kişilər üçün vitaminlər və minerallar 

kompleksi
Tablet 1

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 680 mcg, Thiamine (Vitamin B1) - 
1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, Pantothenic acid (Vitamin 

B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) 
- 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - 174 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 

mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 75 mcg, Beta-carotene - 
0.72 mg, Iron - 5.58 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 250 mg, Magnesium - 111.6 mg, 

Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus - 250 mg, 
Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) - 1100 mg

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770, 
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000, 

Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic acid, 
Silicon dioxide, Iron oxide yellow (Iron - 0.42 mg)

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & 

Mineral Complex Men / Formul 2. Kişilər üçün vitaminlər və 
minerallar kompleksi (tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 

1905290 , istehsal tarixi: 20.04.2020, son istifadə tarixi: 
20.04.2022) adlı məhsul kişilər üçün vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi 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. 
Qeyd1: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.
Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun 

seriyasında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və 
tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex 
Woman / Formul 2. Qadınlar üçün vitaminlər 

və minerallar kompleksi
Tablet 1

Premix, Mineral Vitamin FT 162848EU (Vitamin A - 425 mcg, Thiamine (Vitamin B1) - 
1.6 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, Pantothenic acid (Vitamin 

B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 82.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) 
- 100 mcg, Folic acid (Vitamin B9) - 324 mcg, Vitamin B12 - 1.9 mcg, Vitamin C - 240 

mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 80 mcg, Beta-carotene - 
0.45 mg, Iron - 12.94 mg, Iodine - 93 mcg, Calcium - 300 mg, Magnesium - 111.6 

mg, Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 mcg, Phosphorus - 250 mg, 
Chromium - 40 mcg, Zinc - 8.7 mg) - 1200 mg

Microcrystalline cellulose, Coating,Sepıfılm LP 770, 
Croscarmellose sodium, Polyethylene glycol 6000, 

Magnesium stearate (Magnesium - 0.9 mg), Stearic acid, 
Silicon dioxide, Iron oxide red (Iron - 0.06 mg)

Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & 

Mineral Complex Woman / Formul 2. Qadınlar üçün 
vitaminlər və minerallar kompleksi (tablet, № 60) (Seriya 

nömrəsi: 190652C , istehsal tarixi: 24.08.2020, son istifadə 
tarixi: 24.08.2022) adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi 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: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; "ana südü qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" 
yazısı ilə əvəz olunsun.

Fortexsol Tablet -
Phosphatidylcholine - 150 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry 

extract - 60 mg, Glycine – 100 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 1.1 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Folic acid - 150 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.12.2020 Müsbət

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

Frey Baby Damcı 30 ml West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 04.12.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Əlifov Ayaz Əlixan oğlu tərəfindən  23.10.2020 – ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “West-

Coast Pharmaceuticals Works Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
WN 19573 seriyalı Frey Baby (30 ml) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir və aşağıdakı çatızmazlıqlar aşkar olunmuşdur. 


-məhsulun tərkibində köməkçi maddə kimi bronopol 
istifadə olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu 
maddə yalnız kosmetik məhsulların tərkibində köməkçi 
maddə kimi istifadə oluna bilər və daxilə qəbul olunan 
məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir (Handbook of 

Pharmaceutical Excipients) 
-Məhlulun həcm i : 27.0  (m in. 30.0  m l) U yğun deyil.

-Eyniliyin təyini: Vitam in D 3 - qeyri m əqbul test.

 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.

Frey Cost Tablet 2 x 15 West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 07.12.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Əlifov Ayaz Əlixan oğlu tərəfindən  23.10.2020 – ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “West-

Coast Pharmaceuticals Works Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
WN 19586 seriyalı Frey Cost (tablet №30 ) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir və aşağıdakı çatızmazlıqlar aşkar olunmuşdur. 


-Eyniliyin təyini: Vitam in D 3 - qeyri m əqbul test. U yğun deyil

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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur.

Gain Bolic 6000 toz 6800 q
Carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, Protein-mix (whey protein 

concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg protein) – 15.5 g, 
Creatine monohydrate – 1.5 g, Taurine – 0.5 g

Citric acid, Sodium citrates, Gum arabic, Xanthan gum, 
Sodium carboxy methyl cellulose, Acesulfame K, Lecithins 

( from soy), Flavourings, E 150c
Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gain Bolic 6000 (toz 

6800 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Ginkoum® Bio Kapsul 2 x 15 Ginkgo biloba dry extract (the amount of flavonol glycosides is not less than 22-27%) - 
40 mg, Glycine - 20 mg

Colloidal silicon dioxide, Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Capsule shell (Gelatin, Iron oxide black, Iron 

oxide red, Titanium dioxide)
Evalar QSC Rusiya 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkoum® Bio (kapsul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq qeyd edilsin.

Goladek Sprey 25 ml

Propolis glyceric extract (tit. 12 mg/ml total flavonoids) - 26.6 mg, Wildflower Honey - 
9.5 mg, Avena sativa L. fruit dry extract - 1.9 mg, whence 55% Beta-glucan - 1.04 mg, 

Echinacea angustifolia DC. root glyceric extract (1:1) - 1.9 mg, Malva sylvestris L. 
leaves glyceric extract - 1.9 mg, Lactoferrin - 0.13 mg, Polygonum cuspidatum 
Siebold & Zucc. root dry extract - 57 mcg, whence 98% Resveratrol - 55.9 mcg

Aqua, Polysorbate 20, Flavouring, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Sucralose, Sodium Saccharin

STAR DUST PRODUCTION 
S.R.L. (for SHEDIR PHARMA 

Srl)
İtaliya 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Goladek (oral sprey, 25 
ml) adlı məhsul 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.

Gold Standard 100% Casein Chocolate 
Peanut Butter toz 909 q

Micellar Casein - 85 g, Essential Amino Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, 
İsoleucine, Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 28.2 g, Conditionally 
Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, 

Glutamine, Glutamic acid) – 30.3 g, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 
Acid, Serine, Glycine, Alanine) – 12 g

Cocoa, Natural & Artificial, Salt, Gum blend (Cellulose 
gum, Xanthan gum, Carrageenan), Sucralose, Aminogen, 

Lecithin, Acesulfame Potassium
Optimum Nutrition Inc ABŞ 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GOLD STANDARD 

100% CASEİN CHOCOLATE PEANUT BUTTER, toz 907 
q (Seriya nömrəsi: 0000992182; İstehsal tarixi: 01.01.2020; 

Son istifadə tarixi: 01.01.2022) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

deyil.

Gold-Vit B Forte Tablet 4 x 15 Vitamin B1 - 2.8 mg, Vitamin B2– 4.2 mg, Niacin - 32 mg, Vitamin B6 – 4.2 mg, Folic 
acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg, Biotin - 100 mcg, Pantothenic acid - 12 mg

Microcrystalline cellulose,Lactose, Calcium phosphates, 
Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Potassium 

aluminium silicate, Polyoxyethylene sorbitan monooleate, 
Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose, Magnesium 

salts of fatty acids,Titanium dioxide, Iron oxides and 
hydroxides

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 10.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold-Vit B Forte (tablet 
№60) adlı məhsul B qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Gold-Vit D3 Baby Kapsul 4 x 15 Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg MCT oil, Gelatine, Glycerol Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold-Vit D3 Baby 

(kapsul №60) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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



Good n Natural Bilberry 375 mg / Good n 
Natural Qaragilə 375 mq Tablet 1 plastik flakonda 100 tablet Bilberry(Vaccinium myrtillus) fruit 10:1 extract- 37. 5 mg Dicalcium phosphate, Microcrystalline Cellulose, Silicon 

Dioxide, Beetroot Powder, Magnesium Stearate

Park Acre Enterprises Ltd 
(Holland & Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 15.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Good n Natural Bilberry 
375 mg / Good n Natural Qaragilə 375 mq (tablet № 100 ) 

adlı məhsul antosianların 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)Məhsulun adı (müşahidəedici sənədlərə əsasən) 
qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda rəyə uyğun olaraq 

göstrilsin;
         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 rəydə göstərilən 
           məlumat burada öz əksini tapmalıdır.

Greenmix Şərbət 100 ml Carum carvi fruit essential oil-0, 76 ml; Anethum graveolens seed essential oil-1, 5 ml; 
Foeniculim vulgare fruit essential oil-1,5 ml; Mentha piperita leaf essential oil-0,5 mg.

oligofructose, stevia dry extract, sodium benzoate, purified 
water. Saşera-Med MMC Rusiya 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Greenmix(şərbət, 100 
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: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 və  rəyin 
bəndlərində göstərilən məlumat burada öz əksini 

tapmalıdır;
2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  BFMQƏ- lərə 

uyğun olmayan farmakoloji təsirlərlər(qusma əlyhinə, 
spazmolitik, qazqovucu) təsirlər göstərilməsi ləğv 

olunmalıdır.



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

HelicoTer Kapsul 2 x 15 PYLOPASS™  (Lactobacillus reuteri DSM 17648) - 200 mg Food gelatin, Magnesium salt of fatty acids, Cellulose, 
Silicon dioxide, Titanium dioxide Specchiasol S.r.l İtaliya 10.12.2020 Müsbət

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

30) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal 
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Hepastrong Amino Kapsul 2 x 15 L-ornitine hydrochloride - 250 mg, Choline bitartrate - 200 mg, L - metionine - 25 mg, 
L - arginine hydrochloride - 25 mg Magnesium stearate, Gelatine Norfachema (Solepharma üçün) Litva 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepastrong Amino 
(kapsul № 30) adlı məhsul(Seriya nömrəsi:  120920, 

istehsal tarixi: 30.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2023)    
qaraciyər 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.

Herbalifeline Max / Herbalayflayn Maks Kapsul 2 x 15
DL-alpha tocopherol (Vitamin E - 2.7 mg) - 3 mg, Fish oil 60% MIN TG 

(Polyunsaturated fatty acids (Omega-3 - 630 mg), DHA - 216 mg, EPA - 378 mg) - 
1063 mg

Peppermint oil, Thyme oil, Corn starch, Glycerine, 
Carrageenan gum, Sodium phosphate dıbasic anhydrous Catalent Italy S.p.A. İtaliya 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE 

MAX/HERBALAYFLAYN MAKS (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: J50562A, istehsal tarixi: 10.06.2020, son istifadə 

tarixi: 10.06.2022) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ 
turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

deyil.
Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlim atda istifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

b)Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "uşaq əmizdirmə" 

yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji aktiv qida əlavəsi" 
yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz 

edilsin.

HYAcorp Body Contouring MLF1 inyeksiya üçün gel 10 ml Hyaluronic acid-2.0mg, Hyaluronic acid cross-linked-20.0mg, Sodium Chloride-
6.9mg, WAter for injection ad-1.0ml Ayrıca qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 30.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Body Contouring 
MLF1, inyeksiya üçün gel, 1x10 ml”, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada bədənin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

HYAcorp Body Contouring MLF2 inyeksiya üçün gel 10 ml Hyaluronic acid-2.0mg, Hyaluronic acid cross-linked-20.0mg, Sodium Chloride-
6.9mg, WAter for injection ad-1.0ml Ayrıca qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 30.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Body Contouring 
MLF2, inyeksiya üçün gel, 1x10 ml”, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada bədənin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

HYAcorp Face inyeksiya üçün gel 2 ml Hyaluronic acid-2.0mg, Hyaluronic acid cross-linked-20.0mg, Sodium chloride-6.9mg, 
Water for injection ad-1.0ml Ayrıca qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 05.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Face, inyeksiya 
üçün gel, 2x2.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

HYAcorp Feel inyeksiya üçün gel 2ml Hyaluronic acid cross-linked-18.0mg, Sodium chloride-6.9mg, Water for injection ad-
1.0ml Ayrıca qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 18.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Feel, inyeksiya 
üçün gel, 2x2.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

HYAcorp Fine inyeksiya üçün gel 1  ml Sodium Hyaluronate-14.0mg, Sodium chloride-6.9mg, Water for injection ad-1.0ml Ayrıca qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 05.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Fine, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

HYAcorp Lips inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid-2.0mg, Hyaluronic acid cross-linked-16.0mg, Sodium chloride-6.9mg, 
Water for injection ad-1.0ml Ayrıca qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 05.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “HYAcorp Lips, inyeksiya 
üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul kosmetologiyada dodaqların korreksiyası üçün 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hyaprof Soft inyeksiya üçün gel 1 ml Total hyaluronic acid (stabilized)-20.0mg Qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 06.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Hyaprof Soft, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İmmun Fit Daxilə qəbul üçün məhlul 500 ml

İnfusion herbel extract (Water, Salvia, Thymus, Purple coneflower ) - 73.267 g, Sugar 
- 12, 909 g, Bee honey - 11.544 g, Pear juice concentrate - 9.620 g, Elderberry juice 
concentrate - 1.924 g, Manuka honey - 1.924 g, Raspberry fruit powder - 0.385 g, 
Ascorbic acid - 0.729 g, Lemon juice concentrate - 0.539 g, Citric acid - 0.404 g, 

Camu camu - 0.312 g, Elderflower extract - 0.192 g, Zinc gluconate - 0.168 g, Rose 
hip juice extract - 0.089 g, Acerola fruit powder - 0.012 g, Aroma - 0.08 g

Maltodextrin, Silicon dioxide, Mono and diglycerides of fatty 
acids DR.Dünner AG İsveçrə 28.12.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 500 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 



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

İmmuno Bron Tablet 3 x 10

Beta-glucan - 150 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Riboflavin 5-
phosphate (Vitamin B2 - 0.78 mg) - 1 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 1.15 
mg ) - 1.4 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 100 mcg, Cynocobalamin (Vitamin B12) - 2.5 
mcg, Biotine (Vitamin B7) - 20 mcg, Calcium-D-pantothenate (Vitamin B5 - 5.49 mg) - 
6 mg, Ferrous gluconate (Ferrous - 0.063 mg) - 0.5 mg, Sodium selenite (Selenium - 

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

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno Bron (tablet, 

№30) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.    

Qeyd:a)"İstifadə qaydası" rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

b)Selenium inqredientinin ölçü vahidi "mkq" qeyd edilsin.

İmpuls Tablet 3 x 10 Choline bitartrate - 100 mg, Ginkgo Biloba extract - 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg Magnesium stearate, Sorbitol

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmpuls ( 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:Yaş həddi rəyə uyğun qeyd edilsin.

İmunoglukan® P4H Kapsul 4 x 10 Imunoglukan® (Polysaccharide Active Complex) - 100 mg, Calcium-L ascorbate (eq. 
of vitamin C 100 mg ) - 125 mg

Magnesium stearate (E 470b), 
Hydroxypropylmethylcellulose (E 464), Colour: E171, E141 Pleuran S.r.O Slovakiya 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  

(kapsul, № 40) (Seriya nömrəsi: V8330820, istehsal tarixi: 
17.08.2020, son istifadə tarixi: 31.07.2022) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək 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. 

İmunoglukan® P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Active Complex) - 10 mg, L ascorbic acid (Vitamin C) 
- 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  
(şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: M9929, istehsal tarixi: 
06.09.2020, son istifadə tarixi: 31.08.2022) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək 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. 

İmunoglukan® P4H Şərbət 120 ml Imunoglukan®  (Polysaccharide Aktive Complex) - 10 mg, L ascorbic acid (Vitamin C) 
- 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan® P4H  
(şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: M9928, istehsal tarixi: 
01.09.2020, son istifadə tarixi: 31.08.2022) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək 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. 

İmutens PR Tablet 3 x 10 Beta glucan - 200 mg, Propolis - 50 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 50 mg, Rosa 
canina fruit extract - 25 mg, Zinc sulphate (Zinc - 7.5 mg) - 20.6 mg

Cellulose (E 460), Croscarmellose sodium (E 468), 
Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Opadry White 85F18422, 
Silicon dioxide (E 551), Magnesium stearate (E 470 b), 

Deionized water, Ethanol

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmutens PR (tablet, 

№30) adlı məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İronlink Adult (Ayronlink böyüklər üçün) məhlul 10 x 8 ml İron (AB-Fortis) (İron - 14 mg) - 35 mg
Water, Sodium carboxymethylcellulose, Potassium sorbate, 

Sucralose, Sweetish caramel liquid flavour, Sodium 
benzoate, Citric acid

Pharmalink S.L. İspaniya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İronlink Adult (Ayronlink 
böyüklər üçün) (məhlul 8 ml№10) (Seriya nömrəsi: 2001; 
İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son istifadə tarixi: 01.09.2023) 

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.

Joint Flex Tablet 1
Glucosamine sulphate - 1500 mg (Glucosamine 800 mg), Chondroitin sulphate - 800 
mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 150 mg, Boswellia serrata extract (standartized 

60 % boswellic acid) - 75 mg, Hyalunoric acid - 20 mg

Cellulose, Calcium phosphate, Silicon dioxide, Magnesium 
salts fatty acids

Suplopharm Slawomir Grzeca ( 
for Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Joint Flex (tablet, №90) 

(Seriya nömrəsi: RN200355; İstehsal tarixi: 01.03.2020; 
Son istifadə tarixi: 01.03.2022) 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.



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

Karel Şərbət 200 ml

Vitamin A (as a retinol acetate) – 1.2 mg, Vitamin D3 – 10 mcg, Vitamin C – 35 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 1.7 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  – 0.7 mg, Vitamin E (as alfa tocoferol 
acetate)– 2.21 mg, Vitamin B3 (as Niacin) – 18 mg,  Cod liver oil  -200 mg, L-carnitine 

– 500 mg

Sodium benzoate, Sorbitol solution 70%, Xanthan gum, 
Glycerin, Sucrose, Essence pineapple powder, Demineral 

water

West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karel (şərbət 200 ml) 

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

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə 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.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq düzəldilməsi 

zəruridir.

Kationorm / Cationorm® Göz damcısı 0,4 ml Heavy Mineral oil - 0,5 %, Light mineral oil - 0,5 % Tyloxapol - 0,3 %,  Cetalkonium 
chloride - 0,002 %

Poloxamer 188, Glycerol, Tromethamine, Tris 
Hydrochloride, Water for injections

Santen istehsal sahəsində 
Excelvision Fransa 10.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cationorm / Kationorm, Göz 
üçün damcı 0.4mlx30", adlı məhsul göz quruluğu zamanı 
yumuşaldıcı təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Laminariya Tablet 4 x 25 Laminaria japonica Aresh, Laminaria saccharina (dried and crushed leaves) - 166 mg Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, Potato starch, 
Silicon dioxide, calcium stearate Evalar QSC Rusiya 30.11.2020 Müsbət

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

100) adlı məhsul yod mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

L-Antac Şərbət 120 ml L - carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 5 mcg
Deionized water, Glycerol (E 422), Orange flavoured, 

Xanthan gum (E 412), Sodium benzoate (E 211), 
Potassium sorbate (E202), Sucralose

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Antac (şərbət № 120 
ml) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək üçün 

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

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

Lattemor Tablet 3 x 10
Foeniculum vulgare fruits dry extract - 100 mg, Trigonella foenum graecum seeds dry 
extract - 100 mg, Galega officinalis herb dry extract - 100 mg, Carum carvi fruits dry 

extract - 50 mg, Verbena officinalis herb dry extract - 50 mg

Microcrystallinecellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Polyvinylpyrrolidone

Reform Pharma İlaç Kimya Gida 
Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 
Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul  orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyöə 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. 

Lukost Kids Şərbət 150 ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə

Magnaton Tablet 1 Magnesium (as Magnesium hydroxide) - 20 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine 
hydrochloride) - 4 mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Cross-
linked sodium carboxy methyl cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide 

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnaton (tablet №30) 
adlı məhsul maqnezium və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi 

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

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



Manuflor Şərbət 180 ml

Manuka honey – 9 g, Propolis resin, dry extract 12 % totals flavonoids as galangin - 
1.44 g, Acerola (Malpighia punicifolia L.) fruit, fluid extract – 0.6 g, Tyndallized 

bacteria mix, 150 billions/g (Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus plantarum, Streptococcous thermophilus) – 0.085 g

Fructose, Purified water, Glycerol (stabilizing), Natural 
flavour: black cherry, Citric acid (acidifying agent) ESİ S.r.l. İtaliya 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Manuflor (şərbət 180 

ml) 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. 

Max Vital Active toz 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) - 900 mg, Vitamin D ( as Cholecalciferol) - 1000 IU, 
Selenium ( as L- selenimethionine) - 110 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg  Fructose, Glucose, Citric acid, Maltodextrin Orange flavor ASTER PHARMA İLAÇ 

SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Max Vital Active 

(toz,saşedə №20) 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.

Maxi-C Active Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as ascorbic acid) - 900 mg
Citric Acid, Sodium bicarbonate, Dextrose, Polyethylene 
glycol, Sorbitol, Maltodextrin, Arabic gum, Lemon flavor, 

Aspartame, Titanium dioxide, Riboflavine

Pharma Rosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 

Ltd. Şti. 
Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxi-C Active (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 dərman vasitəsi deyil.



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

Maxi-C Active toz 1 Vitamin C (as ascorbic acid and sodium ascorbate) - 900 mg Fructose, Glucose, Citric acid ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxi-C Active (toz, 

saşedə №15) 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.

Maxi-D3 daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 21.12.2020 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 30 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.

Maximum Strength Triple Omega 3-6-9 Yumşaq gel kapsullar 1

Fish oil (EPA 36%, DHA 24%) - 1040 mg, Flaxseed oil (55% Alpha linolenic acid) - 
982 mg, Borage oil (18.5 % Gamma linoleic acid) - 1210.4 mg - Providing unsaturated 
fatty acids: Eicosapentaeonic acid - 360 mg, Docosahexaeonic acid - 250 mg, Alpha 
linoleic acid - 540 mg, Gamma linoleic acid - 230 mg, Linoleic acid - 530 mg, Oleic 

acid - 300 mg, D-alpha tocopherol - 51.6 mg (providing 15 IU/10 mg Vitamin E)

Gelatine (bovine), Glycerine, Purified water
Sirio Pharma Co. Ltd (Holland & 

Barrett International Limited 
üçün)

Çin Xalq Respublikası 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maximum Strength 

Triple Omega 3-6-9 (kapsul, № 120) adlı məhsul omeqa 3-
6-9 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: 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.

Maxiwin C 850 toz 2 q x 20 Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 850 mg Lemon flavor, Sodium bicarbonate, Citric acid, 
Maltodextrin, Sucralose, Riboflavin

Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti Türkiyə 24.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxiwin C 850 (toz, 

saşedə №20) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Mega C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc sulfate monohydrate - 27.58 mg
Sodium carbonate, Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone 

K-30, Sorbitol, Orange flavour, Citric acid, Maltodextrin, 
Tartaric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Beta carotene

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega C (fışıldayan 

tablet, №20) adlı məhsul vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Memo-Gink Kapsul 3 x 10 Ginkgo biloba leaf dry extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 
mg, Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide, Capsule shell 

(Gelatin, Titanium dioxide (E171), Iron oxide (E172))
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memo-Gink (kapsul, №    
30) adlı məhsul beyin 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.    

Mentalin Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Glycine - 150 mg, GABA - 125 mg, Magnesium oxide (app. Magnesium) - 167 mg 
(100 mg), Vitamin B6 - 1.4 mg Fructose, Water, Flavor, Citric acid, Potassium sorbate ValueMed Pharma S.R.L San-Marino 30.11.2020 Müsbət

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

qəbul üçün məhlul, 50ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Meqranol  Forte Kapsul 3 x 10 Tanacetum parthenium flower extract- 25 mg; Rosmarinus officinalis leaf dry extract-
60 mg; Magnesium oxide-180 mg; Vitamin B2(Riboflavin)-1,8 mg. Corn starch, Natural jelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Meqranol  Forte(kapsul, 

№ 30) adlı  məhsul  miqren, miqrenə bənzər və sinir 
ağrılarında qıdanı müvafiq  bioloji  fəal maddələrlə, Mg 
mineralı, B2 vitamini ilə zənginləşdirmək üçün 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.



Methyl B12 Plus məhlul 20 ml Methylcobalamin - 0.9 mg, Pyridoxal 5 - Phosphate (Vitamin B6 - 0.32 mg) - 0.5 mg Stevia (Stevia rebaudiana leaf), Potassium sorbate, 
Glycerol, Distilled water Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 17.12.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Methyl B12 Plus 

(məhlul, 20 ml) adlı məhsul B12 vitamininin çatışmazlığı 
zamanı tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il 
tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların 
dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən B12 vitamini gündəlik 
istehlak həddini aşır.B12 vitamininin gündəlik istehlak 

həddin max. 9 mkq tövsiyə olunur.



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

MiglioRin Kapsul 3 x 15

Soya Seed Oil – 270.1 mg, Extracts  Millet (Panicum Miliaceum) Seeds - 220 mg, 
Wheat-Germ Oil - 200 mg, L-Cystine - 200 mg, Soya-Seed Oil Partial Hydrogenate – 

110.9 mg, L-Methionine - 100 mg, Yellow Wax - 44 mg, D.E From Horsetail 
(Equisetum Arvense) - 40 mg, Lecithin From Soya - 20 mg, Hydrolyzed Keratin - 10 

mg, Pantothenate Acid – 6.5 mg

Distilled water,Ttitanium dioxide, Food gelatine (glycerin, 
iron oxide) Cosval S.P.A İtaliya 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MiglioRin (kapsul № 45) 

adlı məhsul saçların sağlamlığı üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Migralife Kapsul 2 x 15 Magnesium oxide - 250 mg (eq. to 150 mg Magnesium), Tanacetum parthenium leaf 
extract - 200 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 6 mg Gelatin, Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide Rad Gıda Laboratuvarı ve İlaç 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 24.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul miqren ağrıları zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mikroflorid toz 15

Lactobacillus acidophilus - 350 million, Lactobacillus Rhamnosus - 200 million, 
Lactobacillus casei - 150 million, Lactobacillus Plantarum - 150 million, Lactobacillus 

bulgaricus - 150 million, Bifidobacterium longum - 150 million, Bifidobacterium infantis 
- 150 million, Bifidobacterium breve - 150 million, Streptococcus Thermophilus - 200 
million, Saccharomyces boulardii - 50 million, Zinc - 4 mg, Fructooligosaccharides - 

100 mg

Maltodextrin, Tutti frutti flavour Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mikroflorid (toz, saşedə 

№ 15) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal 
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Miomag Tablet 3 x 10 Magnesium oxide - 75 mg, Vitamin B6 - 5 mg Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Miomag (tablet, №30) 
adlı məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

NatureFill Biorevitalising inyeksiya üçün gel 1 ml Cross-linked sodiumhyaluronate-1.25% Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium 
hydrogen phosphate dihydrate, Sodium chloride Vital Esthetique Fransa 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “NatureFill Biorevitalising, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

deyil.

NatureFill Deep inyeksiya üçün gel 1 ml Cross-linked sodiumhyaluronate-2.35% Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium 
hydrogen phosphate dihydrate, Sodium chloride Vital Esthetique Fransa 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “NatureFill Deep, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

NatureFill Soft inyeksiya üçün gel 1 ml Cross-linked sodiumhyaluronate-1.55% Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium 
hydrogen phosphate dihydrate, Sodium chloride Vital Esthetique Fransa 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “NatureFill Soft, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

NatureFill Volume inyeksiya üçün gel 1 ml Cross-linked sodiumhyaluronate-2.45% Water, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium 
hydrogen phosphate dihydrate, Sodium chloride Vital Esthetique Fransa 10.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “NatureFill Volume, inyeksiya 
üçün gel, 2x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Nemobil toz 20

Bifidobacterium Bifidum(550 billion/g) (equiv.to 0,55*10⁹) - 1 mg; Lactobacillus 
Rhamnosus GG (410  billion/g) (equiv.to 0,65*10⁹)- 1, 6 mg; Bifidobacterium İnfantis 

(210 billion/g) (equiv.to 0,225*10⁹)- 1,071 mg; Lactobacillus Acidophillus (500  
billion/g) (equiv.to 0,225*10⁹)- 0, 45 mg; Lactobacillus Casei (420  billion/g) (equiv.to 
0,25*10⁹)- 0, 6 mg; Saccharomyceces Boulardii ( 20  billion/g) (equiv.to 0,45*10⁹)-

22,5 mg; Cholecalciferol(equiv. to 400 İU Vitamin D3)- 4 mg; İnulin- 50 mg.

Maltodextrin, İsomalt,Strawberry flavor AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.12.2020 Müsbət

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

20) adlı  məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Neoctizin Tablet 1 şüşə flakonsa 30 tablet
Petroselinum crispum seed  dry extract- 86.2 mg, Phaseolus vulgaris shell  dry extract- 

78 mg, Betula sp. leaf dry extract - 86.2 mg, Myrtus communis fruit dry extract- 26 
mg, Tri Potassium citrate - 30 mg,Tri Sodium citrate - 30 mg.

Maltodextrin, Calcium carbonate, Magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 17.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Neurocortin / Neyrokortin Kapsul 3 x 10
Gingko biloba leaf extract - 80 mg, Lecithin - 80 mg, Panax ginseng powder extract - 
20 mg, Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) - 5 mg α-TE, Zinc (as Zinc citrate) - 5 

mg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg

Dicalcium phosphate (E 341ii), Microcrystalline cellulose (E 
460), Magnesium stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 

551), Capsule (Gelatin, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide 
(E 172))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurocortin/Neyrokortin  

(kapsul  № 30) adlı məhsul beyin qan dövranını 
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:Qablaşmada tərkib və istifadə qaydası rəyə uyğun 
qeyd edilsin.



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

NeuroEffect Daxilə qəbul üçün məhlul 1 Citicoline sodium - 500 mg
Maltodextrin, Magnesium stearate, Silica, Water, Fructose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric Acid, Peach 

flavour
BioDue S.p.A İtaliya 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEUROEFFECT, daxilə 

qəbul üçün məhlul - 10 ml, plastik flakon, № 10 (Seriya 
nömrəsi: 280720; İstehsal tarixi: 28.07.2020; Son istifadə 

tarixi: 28.07.2023) adlı məhsul beyin 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.

Neurotidine Daxilə qəbul üçün məhlul 500 ml Citicoline free acid (Cognizin Citicoline) - 250 mg Water, Fructose, Sodium citrate, Sodium hydroxide, 
Potassium sorbate, Riboflavin OPKO Health Spain S.L.U. İspaniya 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurotidine (daxilə 

qəbul üçün məhlul, 500 ml) (Seriya nömrəsi: P-02, istehsal 
tarixi: 19.02.2020, son istifadə tarixi: 19.02.2023) adlı 

məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. 

Neurotin Tablet 3 x 10 Choline Bitartrate - 100 mg, Ginkgo Biloba extract - 40 mg, Vitamin B6 - 1 mg Magnesium stearate, Sorbitol
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurotin (tablet № 30) 
adlı məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:istifadə qaydası rəyə uyğun tərtib olunsun

Neurovin Kapsul 3 x 10

Phosphatidylcholine - 150 mg, Phosphatidylserine – 150 mg, Gamma amino butiric 
acid - 100 mg, Ginkgo biloba standardised extract  as ginkgoflavone - 40 mg, Vitamin 
B1 (as Thyamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 

mg.

Silicone dioxide (E 551), empty hard capsule  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEUROVİN (kapsul 

№30) (Seriya nömrəsi: 10430920; İstehsal tarixi: 
01.09.2020; Son istifadə tarixi: 01.09.2023)adlı  məhsul 

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 dərman vasitəsi deyil.

Non-Asidoz Tablet 5 x 10 Sodium bicarbonate - 500 mg
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Calcium 
carbonate, Maize starch, Sodium chloride, Sorbitol, Talc, 

PEG-4000

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 15.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Non-Asidoz (tablet, № 

50) adlı məhsul orqanizmdə asidoz vəziyyətinin 
dəyişməsinə kömək edən 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: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə aid sənədə əsasən) yazılsın. 

Novapol B12 məhlul 10 ml x 10 L-Acetyl carnitine (as L-Acetyl carnitine hydrochloride) - 500 mg, Vitamin B12 – 9 
mcg, Coenzyme Q10 - 10 mg

Silica, Maltodextrin, Water, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Fructose, Orange flavor, Potassium citrate BioDue S.p.A İtaliya 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novapol B12 (məhlul 

№10x10 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
və sinir sistemi zədələnməsini bərpa etmək üçün köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Nutramax® Şərbət 200 ml

Vitamin B3 (Nicotinamide) - 7.5 mg, Lysine hydrochloride (as Levo-lysine 
hydrochloride) - 5 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) - 5 mg, Vitamin B5 
(Pantothenic acid) - 1.25 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 0.75 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavine hydrochloride) - 0.75 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.5 mg Iodine (as Potassium ıodide) - 38 mcg, Copper (as Copper 

sulphate) - 25 mcg, Selenium (Sodium selenate) - 10 mcg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine) - 0.5 mcg, Vitamin A (Palmitate) - 1250 IU, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 100 IU, Vitamin E (α-Tocopherol acetate) - 2.5 IU

Sucrose, Sodium benzoate, Sodum methyl paraben, 
Sodium propyl paraben, Glycerine, Sorbitol, Xanthan gum, 

Artificial flavor, D.M.water, Acidity regulator (Sodium 
citrate, Citric acid)

Nutra Healthcare Hindistan 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutramax®  (şərbət 200 
ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd:a)Azərbaycan satış üçün nəzərdə tutulmuş 
qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.Hər 
iki sənəd Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

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

keçirilməsi Q AYD A S I” na uyğun tərtib edilsin.

b)" Bioloji aktiv əlavə" yazısı "Biloji Fəallığa Malik Qida 
Əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

c)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.
c) 

Okselen Kapsul 3 x 10 MM Vitapharm-Com MMC Moldova 21.12.2020 Xitam verilən 
müraciətlər



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

Omega 3 Fish Oil 1000 mg / Omeqa 3 Balıq 
Yağı 1000 mq Yumşaq gel kapsullar 1 Fish oil - 1000 mg (providing: 180 mg EPA, 120 mg DHA), Vitamin E - 1.2 mg (as 

mixed tocopherols 2 mg) Bovine gelatine, Glycerine, Purified water
Sirio Pharma Co. Ltd (Holland & 

Barrett International Limited 
üçün)

Çin Xalq Respublikası 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Fish Oil 1000 
mg / Omeqa 3 Balıq Yağı 1000 mq (kapsul, № 100) adlı 

məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 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.

Omega 3 Fish Oil 1200 mg / Omeqa 3 Balıq 
Yağı 1200 mq Yumşaq gel kapsullar 1 Fish oil - 1200.2 mg (providing: 216 mg EPA, 144 mg DHA), Vitamin E - 1.2 mg (as 

mixed tocopherols 1.76 mg) Bovine gelatine, Glycerol, Purified water
Park Acre Enterprises Ltd 

(Holland & Barrett International 
Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Fish Oil 1200 
mg / Omeqa 3 Balıq Yağı 1200 mq (kapsul, № 100) adlı 

məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 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.

Omega 3-6-9 Kapsul 1 Refined linseed oil - 150 mg, Fish oil - 100 mg, Refined corn oil - 50 mg Edible gelatin, Glycerin (E 422), Citric acid (E 330) Mirrolla MMC Rusiya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3-6-9 (kapsul 
№100) adlı məhsul omeqa 3-6-9 yağ turşularının əlavə 

mənbəy 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.

Osteocare Fizz / Osteokea Fizz Fışıldayan tablet 1

Calcium (as Calcium carbonate powder - 1110 mg) - 400 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide - 100 mg) - 60 mg, Manganese (as Manganese sulphate 

monohydrate - 2.4 mg) - 0.75 mg, Zinc (as Zinc sulphate heptahydrate -22.2 mg) - 5 
mg, Copper (as Copper sulphate dried - 1.4 mg) - 0.5 mg, Selenium (as Sodium 

selenite Anhydrous - 55.3 mcg) - 25 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid (Vitamin C) - 
60 mg)- 60 mg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 4 mg) - 10 

mcg

Citric acid, Sorbitol, Sodium bicarbonate, Natural orange 
flavour, Starch, Redbeet powder, Lemon flavour, 

Sucralose, Apricot flavour, Rivoflavin 5 phosphate sodium
Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteocare Fizz / 

Osteokea Fizz (tablet, №20) (Seriya nömrəsi: F148830 , 
istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi: 31.01.2022) 

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 dərman vasitəsi deyil.

Ostimol Şərbət 150 ml Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 15.12.2020 Mənfi

         “AZ-İS MMC” şirkətinin 12.11.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Aktif 

Farma Kimya Tic.Ltd.” şirkətinin istehsalı olan Ostimol 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
məhlulun xarici görünüşü (sarımtıl rəngli, qeyri şəffaf,  

xarakterik qoxulu maye) normativ sənədlərdə (NS-də -- ağ 
rəngli) göstərilənlərlə uyğun gəlmir. Əlavə olaraq D3 

vitamininin miqdari təyinatı zamanı nəticə vit.D3 -- 74.127 
IU/10 ml kimi alınmışdır ki, bu göstərici də həmçinin 

sənədlər ilə uyğunlaşm ır (200 IU /10 m l).

    Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün 

adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 
hesab olunmur

Ostrum Kapsul 2 x 15

Choline bitartrate – 140 mg, Magnesium orotate – 70 mg, Ginkgo biloba dry extract – 
20 mg, Vitamin B5 (Calcium pantothenate 98 %) – 6 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin 0.1 %) – 2 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 1.8 mg, 
Vitamin B9 (as Folic acid 95 %) – 150 mcg

Aerosil, Calcium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide Evalar QSC Rusiya 01.12.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 
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Ozterex Plus Tablet 3 x 10 Royal Laboratories Pakistan 22.12.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

Merchandize International MMC tərəfindən  21.09.2020-ci 
il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın 

“Royal Laboratories” şirkətinin istehsalı olan 00301.0010 
seriyalı Ozterex Plus (məhlul 15 ml) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın 

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

göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 
sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Xarici görünüşü və ölçüləri: Mavi rəngli, uzunsov oval 
formalı, spesifik qoxulu tablet  -- (NSə əsasən ağ rəngli 

olmalıdır)
Orta çəkisi: 1,3696q  (1,235 -- 1,365q) NSə əsasən uyğun 

deyildir
Bəzi komponentlərin məhsula daxil olma forması 

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.

Paradise Forte Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml
Juglans regia leaf liquid extract- 500 mg, Cucurbita pepo seed liquid extract- 250 mg, 

Tanacetum vulgare herb liquid extract-250 mg, Syzygium aromaticum flower bud 
liquid extract  - 250 mg, Allium sativum bulbus liquid extract- 250 mg

Glycerin (Vegetable Based), Carob Syrup, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Deonized Water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 10.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paradise Forte (məhlul 

100 ml) adlı məhsul  müxtəlif mənşəli qurd invaziyaları 
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

Pasifon Kapsul 3 x 10

Valeriana officinalis root extract - 156 mg, Passiflora incarnata flower extract - 150 
mg, Melissa officinalis leaf extract - 100.15 mg, Magnesium sulfate monohydrate (eq. 
to 36.23 mg elemental Magnesium) - 205.85 mg, Pyridoxine HCl (eq. to 3 mg Vitamin 

B6) - 3.65 mg, Glycine - 45 mg

Magnesium stearate, Dicalcium phosphate, 
Croscarmellose sodium

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Pervenol Tablet 3 x 10

Micronized purified flavonoid fraction of immature bitter orange fruits (Citrus 
aurantium), corresponding to diosmin - 126 mg, hesperidin - 14 mg, Wild chestnut 
seed extract (Aesculus hippocastanum), with a content of 10% aescin - 100 mg, 

Ginkgo biloba extract - 20 mg, Vitamin C - 80 mg, Japanesa acacia flower (Sophora 
japonica) with a content of 95% rutin - 0.05 g

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Corn 
starch, Polyvinylpyrrolidone, Colloidal silicon dioxide, Talc, 

Vegetable magnesium stearate

S.C.Laboratoarele Remedia 
S.R.L Rumıniya 25.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul damar divarlarını 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)Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.
b)"Aesculus hippocastanum" bitkisinin adı düzgün tərcümə 

edilsin.

Phosphointellect Kapsul 2 x 15

Fish oil -244 mg, DHA - 116 mg, EPA - 23 mg, Phosphotydilcholine- 40 mg, 
Phosphorus - 20 mg, L - arginine - 50 mg, L - glutamine - 50 mg,  Phosphatidylserine - 
10 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Thiamine nitrate - 1.40 mg, Riboflavin - 1.60 

mg, Pteroylmonoglutamic acid - 0,200 mg 

Fish gelatine  ,Soy lecitin, Calcium ortophosphate, Glycerol, 
Beeswax yellow HC CLOVER S.L. İspaniya 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Phospho İntellect 

(kapsul, № 30l) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tpvsiyə 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)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 əydə 
göstərilən məlumatları özlərində əks etdirməlidir.

Pikovit 1+ Şərbət 150 ml

Retinyl Palmitate (vitamin А)-900 İU, Cholecalcipherol (vitamin D3)- 100 İU, Riboflavin 
(vitamin В2)-1 mg, Pyridoxine Hydrochloride(vitamin В6)- 0,6 mg, Thiamine 

hydrochloride(vitamin В1)- 1 mg,Cyanocobalamine (vitamin В12)- 1 mcg, Ascorbic 
Acid(vitamin С)- 50 mg, Nicotinamide (vitamin РР)-5 mg, Dexpanthenol(D-pantenol)- 

2mg

аgar,tragacanth, sucrose, glucose liquid, flavour orange oil, 
flavour orange concentrate ,flavour grapefruit concentrate, 
polysorbate 80, citric acid, colour red 4R (E124), natrium 

benzoate, purified water.


KRKA d.d. Sloveniya 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikovit 1+(şərbət,150 
ml) adlı  məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 1 

yaşdan yuxarı uşaqlar 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.

Pikovit 4+ Pastil 2 x 15

Retinol (as retinol-palmitate) - 600 IU, Cholecalcipherol (vitamin D3) - 80 IU, Ascorbic 
acid (vitamin С) - 10 mg, Thiamine nitrate (vitamin В1) - 0,25 mg, Riboflavin(vitamin 
В2) - 0,30 mg, Pyridoxine chloride (vitamin В6) - 0,30 mg, Cyanocobalamin (vitamin 
В12) - 0,20 mcg, Nicotinamide (vitamin PP) - 3 mg, Calcium pantothenate (vitamin 
B5) - 1,20 mg, Folic acid - 0,04 mg, Calcium (Ca2+) - 12,5 mg, Phosfor (P5+) - 10 

mg

Lactose monohydrate, Orange oil 05073, Polysorbat 80, 
Glycerol, Castor oil, Anhydrous citric acid, Sorbitol, Liquid 
glucose, Antifoaming agent 1510, Magnesium stearate, 
Capol 600 pharma, Liquid paraffin, Povidone, Titanium 

dioxide, Sucrose, Colurings

KRKA d.d. Sloveniya 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikovit 4+(pastil, № 30) 

adlı  məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi 4 yaşdan yuxarı uşaqlar 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

Plaga forte Kapsul 2 x 10

External capsule: Lipase - 2.150 FIP, Protease 4.5 - 3.120 HUT, Protease 3.0 - 15 
SAPU, Amylase - 2.150 DU, Glucoamylase - 14 AGU Internal capsule: Amylase - 

4.500 DU, Glucoamylase - 12 AGU, Protease 4.5 - 1.000 HUT, Protease 6.0 - 3.000 
HUT, Neutral Bacteria Protease - 3.000 HUT, Lipase - 9.000 FIP, Alpha 

Galactosidase - 125 GaIU

Sunflower oil, External shell: Bovine gelatin, Titanium 
dioxide, Red Iron oxide, Internal shell: Hypromellose, 

Titanium dioxide, Gellam gum
İndusen S.A İspaniya 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plaga forte (kapsul № 
20, Seriya nömrəsi: BU R02, istehsal tarixi: 01.04.2020, 

son istifadə tarixi: 01.04.2022) adlı məhsul həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Plexeral / Plekseral Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 48 000 IU
Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Capsule shell (Gelatin, Titanium dioxide, Iron 

oxide)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plexeral / Plekseral 

(kapsul, № 30) adlı məhsul serratiopeptidaza fermentinin 
çatışmazlığı zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Pluralgyn Şərbət 120 ml x1
GABA-150 mg; Ginkgo biloba leaf dry extract-50 mg; Choline bitartrate-10 mg; L-

Carnitin- 150 mg; Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride); Vitamin B12(as 
Cyanocobalamin).

Deonized water, Xanthan gum, Citric acid, Potassium 
Sorbate

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 09.12.2020 Müsbət

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

120 ml) adlı  məhsul Beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə qidanı müvafiq bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək 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.



Polmega Şərbət 150 ml Fish oil – 450 mg, Omega 3 - 375 mg, DHA – 250 mg, L-carnitine – 150 mg, Vitamin 
C – 50 mg, Vitamin A – 400 IU, Vitamin D3 – 5 mcg, Vitamin B2 – 1 mg

Deionized water, Rasperry flavour, Xanthan gum, Citric 
acid, Trisodium citrate, Sucralose, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate

Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

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

ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşuları və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

PowerZn Tablet 1 plastik flakonda 30 tablet Zinc gluconate- 126 mg(eqv.  to 15 mg Zinc) sorbitol, cellulose, magnesium stearate Walmark, a,s Çex respublikası 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PowerZn(tablet  N 30) 
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.


Probifar toz 1 Lactobacillus acidophilus - 10 mg (2 x 10⁹ CFU), Bifidobacterium bifidum - 10 mg (2 x 
10⁹ CFU), Fructooligosaccharide - 120 mg Strawberry flavor, Maltodextrin, Isomalt Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Türkiyə 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probifar (toz, saşedə № 
14) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərman vasitəsi deyil.

ProbioMax toz 20
Saccharomyces boulardii - 10 billion, Streptococcus termophilus - 10 billion, 

Bifidobacterium lactis - 10 billion, Lactobacillus reuteri - 10 billion, Lactobacillus 
rhamnosus - 10 billion

Inulin, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ProbioMax (toz, saşedə 

№ 20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal 
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Proksikar Şərbət 150 ml x1 L - carnitine - 800 mg, Coenzyme Q10(ubiquinone)- 10 mg. Raspberry flavor,Citric Acid, Sucralose,  Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Deionize water.

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proksikar(şərbət, 150 
ml) adlı  məhsul  metabolik prosesləri 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.

Propolis Ekstraktı "Produkt №1" məhlul 15 ml Propolis extract- 13,01 %; Propylene glycol-73,69 %, Prepared water-13,3 %. ayrıca göstərilməyib OOO "Tentorium" Rusiya 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propolis Ekstraktı 

"Produkt №1" ( məhlul, 15 ml) adlı  məhsul qida məhsulu 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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



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

Prostal Kapsul 1 Hypericum perforatum herb dry extract - 20 mg, Urtica dioica leaf dry extract - 80 mg, 
Cucurbita pepo seed powder - 200 mg, Allium sativum bulb powder - 100 mg, Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostal (kapsul №60) 
adlı məhsul prostat vəzinin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:a)"Təyinat" yazısı "istifadə qaydası" yazısı ilə əvəz 
edilsin.

Prosta-UR-F(9) Kapsul 3 x 10

Juniperus communis fruit extract - 14 mg, Quercus robur bark extract - 10 mg, 
Petroselinum crispum root  extract - 50 mg, Zingiber Officinale root extract - 100 mg, 
Pumpkin seed powder - 20 mg, Zinc oxide - 16.25 mg, Saw palmetto fruit extract- 50 

mg.

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, Silicon 
dioxide. 

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PROSTA-UR-F(9) 

(qel,1000 ml) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv  funksiyaları 
və prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 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.

Protesol Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase- 20mq, Selenium(as sodium selenite)-50 mkq
microcrystalline cellulose(E460), magnesium 
stearate(E470b), silicon dioxide(E551), hard 

capsule(gelatin, titanium dioxide(E171), iron oxide(E172))
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 08.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul müxtəlif mənşəli ödemlərin sorulması üçün 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Qaragilə-Forte lüteinlə Tablet 4 x 25

Vitamin C (Ascorbic acid) - 21 mg, Zinc oxide (80 % Zinc) - 5,65 mg, Rutin - 3.90 mg, 
Lutein - 2.82 mg, Vaccinium myrtillus extract (antocians 25 %) - 2,50 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 0.70 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 0.54 

mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.60 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, Microcrystalline 
cellulose, Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, Carmine dye, Iron 
oxide black dye

Evalar QSC Rusiya 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte lüteinlə  

(tablet, № 100) adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən 
təqdim  olunm uş tərkibə dair sənədə əsasən) göstərilsin.

b) İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Qaragilə-Forte vitaminlərlə və Sink ilə Tablet 2 x 25
Zinc (as Zinc lactate) - 15 mg, Vitamin C - 50 mg, Rutin - 10 mg, Anthocyanine (from 
Bilberry extract) - 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Riboflavin - 

2 mg, Thiamine (as Thiamine hydrochloride) -1.5 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, Mycrocrystalline 
cellulose, Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, Carmine dye, Iron 
oxide black dye, Purified water

Evalar QSC Rusiya 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte 

vitaminlərlə və Sink ilə (tablet, № 50) adlı məhsul gözün 
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və Azərbaycan dilində stikerin 
üzərində "Məhsul 4 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər 

üçün uyğundur" yazısı göstərilsin. 

Qaragilə-Forte vitaminlərlə və Sink ilə Tablet 6 x 25
Zinc (as Zinc lactate) - 15 mg, Vitamin C - 50 mg, Rutin - 10 mg, Anthocyanine (from 
Bilberry extract) - 2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Riboflavin - 

2 mg, Thiamine (as Thiamine hydrochloride) -1.5 mg

Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, Mycrocrystalline 
cellulose, Coating: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Polyethyleneglycol, Titanium dioxide, Carmine dye, Iron 
oxide black dye, Purified water

Evalar QSC Rusiya 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qaragilə-Forte 

vitaminlərlə və Sink ilə (tablet, № 150) adlı məhsul gözün 
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qinekol Tablet 2 x 20 Orthilia secunda herb - 90 mg, Orthilia secunda herb dry extract - 30 mg, Achillea 
millefolium herb extract - 20 mg

Silica dioxide colloidal, Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose,Tablet coating: Hydroxypropyl methylcellulose, 
Titanium dioxide, Glycerin, Natural dye (Curcuma and 

Spirullin extract)

Evalar QSC Rusiya 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qinekol (tablet № 40) 
adlı məhsul qadın sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçün 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Qızıl Mumiyo® Evalar® Tablet 1 Mumio (the content of humic acids not less than 4% ) - 200 mg Yoxdur Evalar QSC Rusiya 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qızıl Mumiyo® Evalar® 

(tablet, № 20) adlı məhsul ümumi möhkəmləndirici və 
tonuslaşdırıcı vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Qlisimaq B6 Kapsul 3 x 10
Magnesium oxide (eq. 180,00 mg Magnesium) - 300 mg, L-glycine - 115 mg, Lemon 
balm (Melissa officinalis) herb extract DER 4:1 - 100 mg, Pyridoxine hydrochloride - 6 

mg

Gelatin, Titanium dioxide, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 15.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qlisimaq B6 (tablet, № 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 

tərkibə aid sənədə əsasən) yazılsın. 

Qlosin / Glosin Şərbət 250 ml

Aloe vera dried juice of leaves – 400 mg, Digestive enzymes – 100 mg, Black elder 
(Sambucus nigra) flowers liquid extract – 30 mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra) soft 

extract – 15 mg, Peppermint (Mentha piperita) aetheroleum – 6 mg, Anise (Pimpinella 
anisum) fruits aetheroleum – 2 mg, Pineapple (Ananas comosus) fruit juice 

concentrate – 4.46 g, Artichoke (Cynara cardunculus) fresh leaves dry extract – 100 
mg, Papaya (Carica papaya) juice concentrate – 1.7 g

Fructose, Xanthan gum, Glycerol, Saccharin, Sodium 
citrate, Citric acid, benzoate, Deionized water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qlosin (şərbət 250 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

Qrimper Tablet 2 x15
Shiitake Mushroom Extract- 100 mg; Beta glucans- 50 mg; Echinacea angustifolia 

Root Extract-45 mg; Reishi Mushroom Extract - 10 mg;Cordyceps sinensis 
Mushroom Extract- 10 mg; Grifola frondosa Mushroom Extract - 10 mg

Microcrystalline Cellulose, Maltodextrin, 
Polyvinylpyrrolidone,Polyvinylpolypyrrolidone, 

Croscarmellose sodium,Fatty acid magnesium salts.
Naturmed İlaç Kimya ve 

Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən QRİMPER(tablet   N 30) 

məhsul  immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
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:Ərizəçinin 17.12.2020 il tarixli müraciətinə əsasən 
blisterlərdə tabletlərin sayında texniki səhv olduğu üçün, 

tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy 
dəyişdirilmişdir.

Ra Serenite Kapsul 3 x 10

Passiflora inacarnata herb powder - 150 mg, Melissa officinalis leaf powder - 125 mg, 
Valeriana officinalis root powder - 100 mg, Hypericum perforatum above ground 

powder - 80 mg, Magnesium sulphate (Magnesium - 15.14 mg) - 75 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride - 2.5 mg) - 2.05 mg, Melatonine - 1 mg

Sodium benzoate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmetik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ra Serenite  (kapsul 

№30) adlı məhsul yuxu prossesini 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.

Rabrain Drops / Rabrain Damcı daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Uridine - 25 mg, Cytidine - 25 mg, Cyanocobalamin - 2 mcg, Zinc (as Zinc sulfate 
heptahydrate) - 1 mg

Deionized water, Blackberry aroma, Xanthan gum, Citric 
acid, Sucralose, Potassium sorbate, Sodium benzoate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rabrain Drops / Rabrain 

Damcı (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 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 dərm an vasitəsi deyil.

Rakinaza Kapsul 2 x 15 Serratiopeptidase enzyme - 48 000 IU (45 mg), Nattokinase - 700 IU (35 mg) Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide

GH YILDIZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rakinaza (kapsul № 30) 
adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə 
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 və əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd 
edilsin.

Red Berry Daxilə qəbul üçün məhlul 250 ml
Glucose liquid - 102 g, Cranberry juice - 45 g, Wheat germ extract - 3.1 g, Passion 
fruit extract - 1.2 g, Ascorbic acid - 0.267 g, Vitamin E - 0.040 g, Beta-carotene - 

0.0053 g, Lutein - 0.0167 g, Flavour: ginger, cranberry, cassis
Ayrıca qeyd edilməyib DR.Dünner AG İsveçrə 29.12.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 250 ml) adlı məhsul metabolik prossesləri 
tənzimləmək və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

RefluWard Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml

Sodium Alginate - 500 mg, Calcium Carbonate - 266.66 mg, Sodium Bicarbonate - 
150 mg, Opuntia ficus-indica Mill. (Prickly Pear) cladodes dry extract - 52 mg, Olea 

europea L. (Olive) leaves dry extract tit. at 3,7% in Polyphenols - 38 mg, Total 
Poliphenols (coming from Olive and Prickly Pear) - 6 mg, Glycyrrhiza glabra L. 

(Licorice) root dry extract tit. at 3% in Glycyrrhetic Acid - 30 mg, Mentha x piperita L. 
(Mint) leaves dry extract 1:4 - 30 mg, Actinidia chinensis Planch. (Kiwi) fruit dry 

extract 16000 CDU/g in Actinidin - 20 mg

Vegetable Glycerine, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Flavouring Revi Pharma Srl İtaliya 24.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RefluWard(saşe 10 ml 
№ 20) adlı məhsul həzm proseini 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.



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

Releva fast Tablet 2 x 10

Senna (Cassia Senna L) dry hydroalcoholic extract (maltodextin derived from corn 
max 30%) with 20% hydroxyantracene glycosides calculated as senosides B - 100 
mg, Aloe (Aloe Vera L) dried aqueous extract (maltodextrin derived from corn max 

30%) with 10% hydroxyanthracene derivates calculated as barbaloin - 30 mg 
Magnesium citrate tribasic anhydrous - 20 mg

Isomalt (Galen IQ 721), Co-processed maize starch, 
Orange flavor, Magnesium stearate, Sodium saccharin Polisano Pharmaceuticals S.A., Rumıniya 02.12.2020 Müsbət

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

№20) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə 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.
Qeyd1:"Simptomatik müalicə və terapiya" kimi yazılar ləğv 

edislin.
Qeyd2:Ekspertizanın nəticəsində dəyişiklik edildiyi üçün 

rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Remenol Tablet 3 x 20 L-Methylfolate - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol, Sucralose, Xylitol, Forest 
fruit flavored

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 01.12.2020 Müsbət

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

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

deyil.

Restovit Tablet -

Vitamin A (as a retinol acetate) – 1 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 80 mg, 
Vitamin D3 – 200 IU, Vitamin E (as alfa tocoferyl acetate)– 10 mg, Vitamin K1 (as 

phylloquinone) – 0.07 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 1.5 mg, Vitamin 
B2 (Riboflavin) – 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 20 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride)  – 2 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 2 mcg, Biotin (as D-biotin)-50 mcg, Vitamin B5 (as Calcium D-

pantothenate) – 5 mg,  Calcium citrates  - 300 mg, İron fumarate – 50 mg, Potassium 
iodide – 0.05 mg, Magnesium sulfate heptahydrate – 100 mg, Zinc sulfate – 25 mg, 
Sodium Selenite – 150 mcg, Copper gluconate – 3 mg, Manganase Sulfate – 3 mg, 

Chromium picolinate – 3 mg, Calcium glycerophosphate – 48 mg


Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restovit (tablet №30) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Rest-Vit Tablet 3 x 10

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 08.12.2020 Xitam verilən 
müraciətlər


      Fiziki şəxs Məmmədov Nəsimi Pərviz oğlu tərəfindən 
24.09.2020-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, 

Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel və 
Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti” 

şirkətinin istehsalı olan Rest-Vit (tablet, №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, tabletin 
orta çəkisi 1221.0 mq/tab (1000.0 mq/tab ±10% (900.0--

1100.0mq/tab)) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 
gəlm ir.

      Bundan başqa məhsulun tərkibə aid sənədi düzgün 
tərtib edilməmişdir (tərkibə daxil olan bütün bitki mənşəli 
inqredientlərin dəqiq növləri, xammalları, ekstraktın növü 

göstərilm əlidir). 

   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.

Restvit Forte Tablet 3 x 10

Passion flower (Passiflora incarnate L.) herb dry extract - 150 mg, Hawthorn 
(Crataegus spp.) leaf and flower dry extract - 150 mg, Melissa (Melissa officinalis) 

leaf dried extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate) - 150 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate (vegetable), Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Silicon dioxide, PEG-6000 

Maximum Sağlık Ürünleri San ve 
Tic Ltd Şti Türkiyə 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restvit Forte (tablet, 
№30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

vasitəsi deyil.

Riaton Tablet 1 Iron ( as iron gluconate) – 17 mg, Vitamin C (L-Ascorbic acid)  – 30 mg, Folic acid – 
300 mcg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) – 3 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Cross-
linked sodium carboxy methyl cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide 

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 
ve San. Ltd.Şti Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riaton (tablet №30) adlı 
məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyəolunan 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.



Ribosan Kapsul 6 x 15 Fish oil (Omega - 3 - 150 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 80 mg, DHA 
(Docosahexaenoic acid) - 50 mg ) - 500 mg Gelatin, Glycerin, Purified water Universe Pharma İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ribosan (kapsul № 90) 
adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 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.



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

Rotavit Cardio / Rotavit Kardio toz 7 q

Vitamin B1(Thiamine mononitrate) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin-5-phosphate) - 1 
mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 25 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 1.2 
mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyancobalamin (Vitamin B12-

0.1% - 2 mg)) - 2 mcg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol (Vitamin D3-100 000 IU - 2 mg)) - 5 mcg, Vitamin E (dl-alpha-
tocopheryl acetate (Vitamin E-50% - 20 mg)) - 10 mg, Potassium (Potassium 

carbonate) - 300 mg, Magnesium (Magnesium sulfate monohydrate) - 350 mg, Zinc 
(Zinc sulfate monohydrate) - 8 mg, Selenium (Sodium selenite) - 50 mcg, Coenzyme 
Q10 (Ubiquinone (Coenzyme Q10-10%) - 100 mg ) - 10 mg, Hawthorn (Crataegus 

oxyacantha) dry extract - 20 mg, Motherwort (Leonurus Cardiaca) dry extract - 20 mg

Citric acid anhydrous, Aspartame, Acesulfame potassium, 
Orange flavouring, Silicon dioxide, Maltodextrin Kendy Ltd Bolqarıstan 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rotavit Cardio/Rotavit 

Kardio (toz, saşe, № 20) 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.

Saframyl / Saframil Tablet 1 x 15 Saffron extract titrated to 2% in safranal (Crocus sativus) - 30 mg, L-Tryptophane - 75 
mg, Vitamin B6 - 1.23 mg Microcrystalline cellulose, Silica, Magnesium stearate Les 3 Chenes Fransa 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Saframyl / Saframil 

(tablet, № 15) (Seriya nömrəsi: 0320062, istehsal tarixi: 
01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul 
sinir-sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Növbəti istehsal zamanı "antidepressant" yazısı 
ləğv edilsin.

b)Təqdim edilən nümunənin içərisinə Azərbaycan dilində 
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat yerləşdirilməyib.

Salvifem Kapsul 2 x 15

Iron fumarate (Pure Iron) - 95.625 mg (30.0 mg), Vitamin C (Pure Vitamin C) - 83.692 
mg (80.0 mg), Magnesium oxide (Pure Magnesium) - 33.831 mg (20.0 mg), Selenium 
yeast (Pure Selenium) - 28.05 mg (55.0 mcg), Vitamin E acetate (Pure Vitamin E) - 
24.48 mg (12.0 mg), Manganese gluconate (Pure Manganese) - 20.901 mg (2.50 

mg), Niacin (Pure Vitamin B3) - 16.568 mg (16.0 mg), Zinc oxide (Pure Zinc) - 12.696 
mg (10.0 mg), Copper gluconate (Pure Copper) - 7.285 mg (1.00 mg), Pantothenic 

acid (Pure Vitamin B5) - 6.682 mg (6.00 mg), Sodium fluoride (Pure Fluoride) - 4.533 
mg (2.00 mg), Cholecalciferol (Pure Vitamin D3) - 4.08 mg(10.0 mcg), 

Cyanocobalamin (Pure Vitamin B12) - 2.55 mg (2.50 mcg), Pyridoxine hydrochloride 
(Pure Vitamin B6) - 1.761 mg (1.40 mg), Riboflavin (Pure Vitamin B2) - 1.443 mg 

(1.40 mg), Thiamin (Pure Vitamin B1) - 1.277 mg (1.10 mg), Folic Acid (Pure Vitamin 
B9) - 0.414 mg (400 mcg), Potassium iodide (Pure iodine) - 0.201 mg(150 mcg), 

Biotin (Pure Vitamin H) - 0.103 mg (100 mcg)

Shell: Food gelatin, Colorant: titanium dioxide (E171), 
Silicon dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 

Microcrystalline cellulose
Erbozeta S.p.A. San-Marino 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salvifem (kapsul, № 30) 
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Samerin Tablet 3 x 8 S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, Silybum marianum 
Gaert., fruit dry extract 80% - 175 mg (of which sylimarin 140 mg), Inositol - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Fatty acids, 
Magnesium oxide, Hydroxypropyl cellulose, Silicon dioxide, 

Magnesium salts of fatty acids, Talc, Titanium dioxide, 
Etilcellulose, Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, Glycerol, 

Carnauba wax, E 133

Truffini&Regge Farmaceuticl 
S.r.L İtaliya 24.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN (tablet № 24) 

adlı məhsul (Seriya nömrəsi:0220A  , istehsal 
tarixi:01.07.2020 , son istifadə tarixi: 01.07.2022)   qara 

ciyərin funksiyasını 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.

Santro Vit C Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 mg) - 

104.546 mg, Vitamin K (menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D (Cholecalcoferol) - 
0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate (E 500), Citric 
acid (E 330), Tartaric acid (E 334), Gum arabic (E 414), 

Aspartame (E 951), D-limonene, Sunset yellow 
FCF/Orange yellow S (E 110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santro Vit C  (tablet № 
15) adlı məhsul C, D, K vitaminlərinin və 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmada tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Sedablis Kapsul 1
Leonurus cardiaca herb dry extract - 75 mg, Crataegus monogyna fruit dry extract - 

75 mg, Mellissa officinalis leaf dry extract - 50 mg, Valeriana officinalis root dry extract 
- 100 mg

Corn starch, Natural gelatin "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedablis (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:"Təyinat" yazısı "istifadə qaydası" yazısı ilə əvəz 
edilsin.

Sedaflor B Kapsul 3 x 10
Valeriana officinalis root dry extract - 80 mg, Melissa officinalis herb dry extract - 60 
mg, Magnesium (as Magnesium carbonate) - 57 mg, Passiflora incarnata flower dry 

extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 5 mg

Lactose, Magnesium stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 
551), Capsule (Gelatin, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide 

(E 172))
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B (kapsul 
№30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbayca dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndi qeyd 
edilsin.



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

Sedaflor B Night / Sedaflor B Nayt Kapsul 2 x 10 L-Theanine - 100 mg, Melissa officinalis extract - 100 mg, Melatonin - 1 mg
Calcium phosphate, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Capsule (gelatin, titanium dioxide, 

iron oxide)
Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Night / 
Sedaflor B Nayt (kapsul, №20) adlı məhsul(Seriya 

nömrəsi:L026092 , istehsal tarixi: 30.09.2020, son istifadə 
tarixi: 30.09.2023)   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.

Selekte Kapsul 1 Dl-alpha tocopherol acetate - 100 IU, Zinc (as Zinc sulphate) - 12 mg, Retinol acetate - 
1 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 55 mcg Sunflower oil, Capsule (Bovine gelatin, Glycerol, Water) Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selekte (kapsul, №30) 
(Seriya nömrəsi: SELE1020 , istehsal tarixi: 01.10.2020, 

son istifadə tarixi: 01.10.2023) 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.

Selen L Tablet 2 x 15 Selenium (from L-selenomethionin) - 100 mcg Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen L (tablet, №30) 
adlı məhsul selen elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Selifort Kapsul 3 x 10
 Zinc sulfate heptahydrate (contains 6.9 mg Zinc) - 30 mg, Selenium (as sodium 

selenite) – 0.25 mcg, Copper gluconate - 3 mg, Vitamin E ( as DL-alpha-tocopherol) – 
30 mg, Vitamin A (Retinol acetate) – 0.5 mg

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selifort (kapsul №30) 
adlı məhsul dəri, saç və dırnağın sturuktur quruluşunu 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zərurudir.

Sinovial HL inyeksiya üçün gel 2 ml Hyaluronic acid sodium salt ( HMW Hight Molecular Weight) – 20.160 mq

İnyeksiya üçün apirogen natrium xlorid (Sodium chloride 
pyrogen-free for injections), iki əsaslı natrium fosfat 

(Sodium phosphate dibasic anhydrous), birəsaslı natrium 
fosfat dihidrat (Sodium phosphate monobasic dihydrate), 

inyeksiya üçün distillə edilmiş su (Distilled water for 
injections).

İBSA Farmaceutici İtalia S.r.l İtaliya 09.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sinovial HL, inyeksiya üçün 
gel, 1x2.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı 

məhsul degenerativ xəstəliklər (artrozlar), post-travmatik 
xəstəliklər və oynaq pozğunluqları ilə əlaqəli 

tendinopatiyalarla əlaqədar ağrılar və hərəkət zəifləməsi 
zamanı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Softec SARS COV-2 (Covid-19) IgG/IgM 
Antibody Test Kit test

Membrane strip coated with Mouse anti-Human lgM antibody and Mouse anti- Human 
lgG antibody on the test line, and a dye pad which contains colloidal gold coupled with 

Novel coronavirus recombinant antigen.
Ayrıca qeyd edilməmişdir Zet Medikal Tekstil Dış Ticaret 

LTD ŞTİ. Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Softec SARS COV-2 (Covid-
19) IgG/IgM Antibody Test Kit”, 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.

SperAK Plus toz 5 q x 30

L-carnitine (as L-carnitine fumarate) - 0.9 g, Arginine alpha-ketoglutarate - 0.5 g, 
Vitamin C (as ascorbic acid) - 90 mg, Coenzyme Q10 - 20 mg, Zinc (as Zinc sulfate) -  
7 mg, Folic acid - 200 mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg, Vitamin B12 - 

1.5 mcg

Dextrates, Maltodextrin, Steviol glycosides, Colloidal silicon 
dioxide Natstim Ltd Bolqarıstan 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SperAK Plus (toz-saşe 
№30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:  070920, istehsal tarixi: 

01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2023)kişilərdə 
reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

SperAK Pronatal Tablet (3x 10)+ (3x10)

1 tablet(vitamins):Vitamin  A ( Retinol- Acetate)-500 mcg(RE); Vitamin  D3 
(Cholecalciferol )- 4 mcg; Vitamin  E ( α-tocopherol-Acetate )- 10 mg;Vitamin  K 1 

(phylloquinone )- 30 mcg; Vitamin C ( Ascorbic acid )-70 mg; Vitamin  B1( Thiamine  
mononitrate ) - 1,2 mg; Vitamin  B2 ( Riboflavin )- 1,2 mg; Vitamin  B6 ( Pyridoxine   
hydrochloride )- 1,5 mg; Niacin (Nicotinamide )- 14 mg(NE); Folic acid - 350 mcg; 

Vitamin  B12 ( Cyanocobalamin )-2,4  mcg;  Biotine - 28 mcg; Pantotenic  acid - 4 mg; 
Beta -carotene - 1,0 mg;

 1tablet(minerals): Maqnesium citrate  and Magnesium oxide -50 mg;  Calcium 
carbonate and  Calcium phosphate -150 mg; Zinc sulphate- 10 mg; Ferrous  fumarate 
- 15 mg; Copper sulphate-  0,9 mg; Sodium selenite- 60 mcg; Chromium picolinate- 

20 mcg; Pottasium iodide- 150 mcg;  Manganese  sulphate -1 mg.

1 tablet(vitamins): Microcrystalline cellulose, Maqnesium 
stearate, Silicon dioxide,Sodium  Starch glycolate;

1 tablet(minerals): Microcrystalline celluloze, Sodium starch 
glycolate, Maqnesium stearate, Silicon dioxide.

Natstim Ltd Bolqarıstan 11.12.2020 Müsbət

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

№  30+ 30) adlı  məhsul vitamin mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Spermter Tablet 6 x 10 Makin Laboratories Pvt.Ltd Hindistan 22.12.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

“Grace Corporation” MMC –nin 19.10.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “Makin 
Laboratories Pvt.Ltd” şirkətinin istehsalı olan Spermter 

(tablet, №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 

1.25042 q  (1.425 - 1.575 q) olaraq aşkar edilmişdir.


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

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   
baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

olunmur. 


Sperokard Kapsul 3 x 10 L-Carnitine - 250 mg, Alpha lipoic acid - 200 mg, Coenzyme Q10 (Ubiquinone) - 100 
mg Corn starch, Natural gelatin Alisa İlaç Gıda  Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sperokard (kapsul 
№30) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Strepsore Şərbət 100 ml Plantain(Plantago major) leaf aqueous extract - 0.12 g, Licorice (Radices 
Glycyrrhizae) root aqueous extract- 0.095 g, Vitamin C (Ascorbic acid) - 0.04g. purified water, sugar, sodium benzoate, potassium sorbate. Beauty and Health Ltd Ukrayna 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən STREPSORE 
(şərbətl,100 ml) adlı məhsul tənəffüs orqanlarının 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qidanı müvafiq 
bioloji fəal maddələr və C vitamini ilə zənginləşdirmək 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 istehlakçıda  çaşqınlıq 
yaradmamaq üçün "müalicəvi bitkiləri"  ifadəsini "bitkilər" ilə 

əvəz etmək.

Sulajin Tablet 2 x 15

Tanacetum parthenium flower extract – 120 mg, Vitex agnus-castus fruit extract – 80 
mg, Magnesium carbonate – 50 mg (eq.to 14.3 mg Mg), Harpagophytum procumbens 

root extract (harpagosides 1.5 %) – 20 mg, Vitamin E 50% - 10 mg (eq.to 5 mg 
vitamin E), Vtamin B6 – 1 mg

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, Magnesium-
stearate.  Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 01.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sulajin, tablet №30 

(Seriya nömrəsi: 8540920; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son 
istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul qadın orqanizmi 

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. 

Sulfafer Kapsul 1 Iron fumarate - 20 mg, Folic acid - 350 mcg, L-ascorbic - 30 mg Gelatin, Magnesium stearate DSZ Doğal Sağlık Gıda ve 
Kozmetik Ürünleri Türkiyə 18.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sulfafer (kapsul, №30) 
adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Super Strongman Gold Kapsul 3 x 10 West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 23.11.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Əlifov Ayaz Əlixan oğlu tərəfindən  23.10.2020 – ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Hindistanın “West-

Coast Pharmaceuticals Works Ltd.” şirkətinin istehsalı olan 
WN 19840seriyalı Super Strongman Gold (kapsul 
№30)adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir və aşağıdakı çatızmazlıqlar aşkar 
olunmuşdur. Ekspertiza zamanı aşağıdakı uyğunsuzluqlar 

müəyyən olundu:


-Tərkibə aid sənəddə tərkibə daxil olan komponentlərin adı 
hind dilində göstərilmişdir. Lakin BFMQƏ-nin tərkibindəki 

aktiv komponentlərin və köməkçi maddələrin beynəlxalq adı 
və kəmiyyət tərkibi göstərilməklə siyahısı təqdim 

olunmalıdır.  
-Tərkibə aid sənəddə məshula daxil olan bitkilərin latın 
dilində tam adı (növü ), məhsula daxil olma forması və 

istifadə olunan xam m alı göstərilm əm işdir.  

-FDA məlumatlarına əsasən məhsulda istifadə olunan 
Curculigo orchioides bitkisi toksik təsirə malik bitkidir və 

BFMQƏ kimi istifadə olunmamalıdır.
-EFSA məlumatlarına əsasən məhsulda istifadə olunan 

Anacyclus pyrethrum bitkisi zəhərli, asılılıq, psixotrop və ya 
digər narahatlıq doğuran maddələri ehtiva edən bitkilərin 

siyahısına daxildir.
-Qablaşma üzərində göstərilən gold calyx rock haqqında 
məlumata rast gəlinmədi (qızılın BFMQƏ kimi istifadəsini 

təsdiqləyən m ənbəyə rast gəlinm ədi)

-Köməkci maddə kimi yalnız bir maddə istifadə olunduğu 
halda məhsulun 3 il müddətində necə yararlı qalacağı 

barədə m əlum at və ya izahat yoxdur.

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



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

Supradin Kids Mişki (polivitamin) Çeynəmə Pastil 1

Vitamin A (In form of retinyl palmitate) -  450 mcg, Vitamin D3 (In form of 
cholecalciferol) -  5 mcg, Vitamin E (In form of DL-alpha-tocopheryl acetate) - 5 mg, 
Vitamin C (In form of ascorbic acid) - 31.76 mg, Niacin (In form of nicotinamide) - 8 

mg, Biotin (In form of biotin) - 12 mcg, Vitamin B12 (In form of cyanocobalamin) - 1.2 
mcg, Vitamin B6 (In form of pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg 

Glucose syrup, Sugar, Gelatin, Citric acid, Lemon flavor, 
Raspberry flavor, Orange flavor, Curcuma extract Colour 

red carmine, Colour orange carmine, Glazing blend Capol, 
Water

Amafarm GmbH, Almaniya 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Kids Mişki, 
çeynəmə pastili №60 (Seriya nömrəsi: 01493; İstehsal 
tarixi: 28.05.2020; Son istifadə tarixi: 28.11.2021) adlı 
məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

Supradin Kids Rıbki (vitaminlər) Çeynəmə Pastil 1

Niacin (In form of Niacinamide) -  4.5 mg, Vitamin B12 (In form of Vitamin B12) - 0.25 
mcg, Vitamin B6 (In form of Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin C (In form of 
Ascorbic Acid) - 15 mg, Choline (In form of choline bitartrate) – 30  mg DHA (In form 

of DHA oil (Docosahexaenoic acid)) – 30 mg

Glucose syrup, Sugar, Gelatin, Citric acid, Sweet pepper 
emulsion, Orange flavor, Curcuma extract, Fruit cocktail 

flavor, Glazing agent Capol, Water
Amafarm GmbH, Almaniya 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Kids Rıbki, 

çeynəmə pastili №60 (Seriya nömrəsi: 0071; İstehsal tarixi: 
11.03.2020; Son istifadə tarixi: 11.09.2021) adlı məhsul 
omeqa-3 yaş turşusu və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Swiss Energy Bones & Teeth Çeynəmə tablet 1 Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K2 (menaquinone-7) - 75 mcg, Calcium 
(Calcium phosphate) - 120 mg

Sweetener: Maltitol and Sucralose, Gelatin, Citric acid, 
Colour:Curcumin and copper complexes of chlorophyllins, 

Glazing agent: Carnauba wax

Domaco Dr. med. Aufdermaur 
AG İsveçrə 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Bones & 

Teeth (tablet №60) adlı məhsul K və D vitaminlərinin, 
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: Kalsium inqredientinin daxil olma forması rəyə 
(tərkibə aid sənədə) uyğun düzgün qeyd edilsin.

Swiss Energy Gold Fışıldayan tablet 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin B1 (asThiamine hydrochloride) – 
1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5- phosphate sodium) - 2.97 mg, Vitamin PP (as 

Niacinamide) – 18 mg, Vitamin B5 (as Calcium D- pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 mcg, Vitamin B12 

(as Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin H (as D- Biotin) – 150 mcg, Vitamin E (as DL- α- 
tocoferol acetate) - 10 mg, Manganese (as Manganese sulfate monohydrate) - 0.4 

mg, Chromium (as Chromium picolinate) - 25 mcg, Molybdenum (as Sodium 
molybdate dihydrate) - 25 mcg, Potassium (as Potassium chloride) – 5 mg, Iodine (as 

Potassium iodide 10%) –100 mcg, Selenium (as Sodium selenite 1%) - 30 mcg, 
Vitamin K1 (as Phytomenadion 5 %) – 30 mcg, Lutein - 50 mcg, Calcium (as Calcium 

carbonate) – 160 mg, Magnesium (as Magnesium sulfate x H2O) - 60 mg, Iron (as 
Iron gluconate x 2H2O) – 10 mg, Zinc (as Zinc sulfate x H2O) - 5 mg, Cooper (as 

Cooper gluconate) - 0.5 mg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, 
Sorbitol (Neosorb P30/60),  Sodium saccharinate, Sodium 
cyclamate, Orange flavoring 10950 – 31, Lemon flavoring 
610215 H, Peach flavoring IA 026, Colour agent Beet root, 

Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Gold 
(tablet №20) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy İmmunity Boost Çeynəmə tablet 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 750 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrocloride) - 
1.05 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1.7 mcg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 72 
mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 

7.5 mg, Biotin - 30 mcg, Iodine (Potassium iodide) - 90 mcg, Riboflavin - 0.95 mg, 
Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 225 mcg, Zinc (as Zinc sulphate 
monohydrate) - 2.25 mg, Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) - 0.75 mg

Sweetener: Maltitol and Sucralose, Bovine gelatin, Citric : 
Citric acid, Flavourings, Colours:Anthocyaninis, Curcumin 

and Carotenes, Glazing agent: Carnauba wax

Domaco Dr. med. Aufdermaur 
AG İsveçrə 23.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy İmmunity 

Boost (tablet №60) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Synchrovitals VII/ Sinxrovital VII Kapsul 1

Complex 1 composition:Hibiscus (Hibiscus Sabdariffa L.) flowers dry extract - 160 
mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) (Anthocyanins - 37.5 mg) - 150 mg, Black 

chokoberry (Aronia Melanocarpa) fruits extract - 50 mg.Complex 2 
composition:Acerola (Malpighia glabra)(Vitamin C - 50 mg) - 200 mg, Rose hips 
(Rose canina) fruits dry extract (Vitamin C - 3 mg) - 150 mg, FloraGlo lutein 10% 
CWS/S-TG (Tagetes erecta) (Lutein - 5 mg)- 50 mg, Natural beta-carotine20% V 
"CaroCare" (Beta-carotine - 5 mg) - 25 mg, Ascorbyl palmitate - 25 mg, Optisharp 

(zeaxanthin) 5%CWS/S-TG (Zeaxanthin - 1 mg) - 20 mg

Gelatin Muasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Synchrovitals VII / 

Sinxrovital VII (kapsul  №60) adlı məhsul gözün görmə 
qabiliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adı 

qeyd edilsin.
b)Bitkilərin Azərbaycan dilində tərcümələri və məhsula 

daxiolma formaları düzgün qeyd edilsin.   

Taym Ekspert Tablet 1 x 20 Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin E (as α-tocopheryl  acetate 50%) - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Rice starch, Silicium dioxide, 
Calcium stearate or Magnesium stearate, Calcium 

carbonate or Magnesium carbonate, Croscarmellose 
sodium

Evalar QSC Rusiya 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Taym Ekspert (tablet 
№20) adlı məhsul Vitamin E və koenzim Q-nün əlavə 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adları qeyd edilsin.

Təmizlənmiş Mumiyo Tablet Mumijo - 200 mg (100%) yoxdur Aroniya-farm MMC Qırğızıstan 24.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Təmizlənmiş Mumiyo 

(tablet №30) adlı məhsul orqanizmin müqavimətini artırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə 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



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

Tempuvit daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Retinyl Palmitate - 300 mcg, Cholecalciferol - 200 IU, Tocopheryl Acetate - 3 mg, 
Ascorbic Acid - 20 mg, Thiamine HCl - 0.2 mg, Pyridoxine HCl - 0.3 mg, Riboflavin 

Sodium Phosphate - 0.3 mg, Niacinamide - 3 mg, Pantothenic acid - 1.2 mg, Biotin - 
4.5 mcg, Ferrous Sulphate - 5.5 mg, Potassium Iodide - 75 mcg, Manganese 

Sulphate - 0.4 mg, Sodium Molybdate - 1.5 mcg, L-Lysine - 10 mg, Zinc Sulphate - 2 
mcg

Pineapple flavor, Mix fruit flavor, Sucrose, Citric acid, 
EDTA, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil, Purified water OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 02.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tempuvit (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsul 4 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olunduğu 
üçün qablaşma üzərində bu yaş üçün uyğun olmayan 

şəkillər ləğv edilm əlidir.




Tianshi Cell Rejuvenation Kapsul 0.3 q Extract of herbal Gynostemma pentaphyllum - 22.5 mg, Tea polyphenol - 7.5 mg, 
Vitamin C (as L-Ascorbic acid ) - 6 mg Carrot powder; capsule shell- gelatin Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Cell 

Rejuvenation (kapsul № 150) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 
CE0042701B , istehsal tarixi: 27.04.2020, son istifadə 

tarixi: 26.04.2022)   antioksidantlar mənbəyi kimi  oksigen 
məhdudiyyəti olan şəraitdə işləyənlərə  tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: Təqdim olunan nümunənin üzərində dosyedə təqdim 
olunmuş  Azərbaycan dilində yazıları olan stiker mövcud 

deyildir.

Tianshi Fructooligosaccharide (FOS) Şərbət 10 ml x 6 Fructooligosaccharide (Kestose - 4.6 mg, Nystose - 2.1 mg, Fructofuranosylnystose - 
0.4 mg, Fructose - 1.6 mg, Sucrose - 1 mg, Glucose - 0.3 mg) - 10.000 mg ayrıca göstərilməyib Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd Çin Xalq Respublikası 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Fructooligosaccharide (FOS)(şərbət,10 ml; saşe № 6) adlı 
məhsul(Seriya nömrəsi:EB0040933A , istehsal 

tarixi:09.04.2020 , son istifadə tarixi: 08.04.2022)   qəbizlik 
zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 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:Təqdim olunmuş nümunənin üzərində Azərbaycan 
dilində yazılar olan stiker   və istifadə üzrə təlimat mövcud 

deyildir.

Tireozob Tablet 6 x 10

L-Tyrosine -200 mg, Zinc citrate- 9.62 mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl 
acetate)- 4,00 mg, Vitamin B 3 ( Niacin)- 4,00 mg, Mangan Asparaginate- 2.92 mg, 

Retinyl acetate- 1.16 mg, Iodine- 100 mcg, Copper citrate- 0,57 mg, Vitamin B 6 
(Pyridoxine)- 0.40 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) -0,36 mg, Vitamin B1(Thiamine)- 0,30 

mg, Selenium (as Sodium Selenite)-60 mcg, Folic acid- 40 mcg.

microcyristalline  cellulose, magnesium stearate, silicon 
dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. 
Ltd. Şti. Türkiyə 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənTireozob (tablet,  № 60) 

adlı məhsul  maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq və 
qalxanbənzər vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 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: Saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Troyçatka Evalar Kapsul 1
Extractum flores Tanacetum vulgare - 28.4 mg, Extractum bark Populus tremula - 

24.8 mg, Tanacetum vulgare flores - 57.2 mg, Caryophylli aromatici buds (including 
essential oils, not less - 30 mg) - 286 mg

Calcium stearate, Talc, Aerosil, Capsule shell (Gelatin, 
Titanium dioxide) Evalar QSC Rusiya 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Troyçatka Evalar 

(kapsul, №40) adlı məhsul qurd invaziyaları zamanı tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Turboslim® Gecə gücləndirilmiş formul Kapsul 2 x 15

Extractum fructus Garcinia cambogia (the content of hydroxycitric acid is not less 
than 50%) - 115 mg, Extractum folia Cassia acutifolia 20% (the content of anthracene 
derivatives in terms of chrysophanic acid is not less than 8%) - 100 mg, Chitosan - 50 

mg, Extractum fructus Foeniculum vulgare - 20 mg, Extractum ex follis et caulibus 
Melissa officinalis - 10 mg

Calcium stearate, Silicon dioxide, Capsule shell (Gelatin, 
Titanium dioxide, İndigo carmine) Evalar QSC Rusiya 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turboslim® Gecə 
gücləndirilmiş formul(kapsul, №30) adlı məhsul çəkini 

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 

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:"İstifadə qaydası" rəyə uyğun qeyd edilsin.

Tuvia Tablet -

Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg, Magnesium sulfate heptahydrate (contains 19.6 mg Magnesium) - 

200 mg, Crataegus spp.leaf and flower - 150 mg Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg

Maltoextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.11.2020 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Ultra Vitamin D (D3) 1000 IU Tablet 2 x 48 Vitamin D3 - 1000 IU (25 mcg)

Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Strach 
(Pregelatinised Maize Strach), Hydroxypropyl Cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Syloid - (Colloidal Silica, Silicon 
Dioxide), Purified Talc, Magnesium Silicate Prep, 

Polyvinylpolypirrolidone, White colour dipersion, Glycerin 
BP vegetable grade

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin D (D3) 

1000 IU (tablet №96, seriya nömrəsi: UD2016SA; İstehsal 
tarixi: 01.06.2020; Son istifadə tarixi: 31.05.2024) adlı 

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

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

Qeyd: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində stiker 
və istifadə üzrə təlimat qaydalara uyğun tərtib olunsa da, 

məhsulla birgə təqdim olunmamışdır.

Umbrella Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc gluconate (contains Zinc - 15 mg) - 

104.546 mg, Vitamin K (menaquinone 7) - 0.2 mg, Vitamin D (Cholecalcoferol) - 
0.015 mg

Milk powder without fat, Sodium carbonate (E 500), Citric 
acid (E 330), Tartaric acid (E 334), Gum arabic (E 414), 

Aspartame (E 951), D-limonene, Sunset yellow 
FCF/Orange yellow S (E 110)

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Umbrella (tablet № 15) 
adlı məhsul C, D, K vitaminlərinin və 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmada tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Universe-C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc sulphate monohydrate – 27.58 mg
Sodium carbonate, Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone 

K -30, Sorbitol, Orange flavor, Citric acid, Maltodextrine, 
Tartaric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Beta-carotene

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Universe-C (tablet №20) 
adlı məhsul Vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Ve-Bixol (nümunə: Babyxol) Şərbət 100 ml Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.12.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

Eyni adlı və seriyalı məhsula tərəfimizdən 13.11.2020-ci il 
tarixində  rəy verilmişdir.

Verfen Şərbət 200 ml

Caesalpinia crista leaves dry powder-125 mg;  Holarrhena antidysenterica seed dry 
powder-125 mg; Butea monosperma leaves powder-125 mg; Nigella sativa seed 
powder-100 mg; Embelia ribes fruit  powder-75 mg; Mallotus phillippensis seed   

powder-25 mg.

Sodium benzoate, Sucrose, Sorbitol Solution 70 %, 
Glycerine, Essence Mango Flavored Liquid, Demineral 

water 

West-Coast Pharmaceuticals 
Works Ltd. Hindistan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verfen (şərbət,200 ml) 
adlı məhsul qurd invaziyalar və disbakterioz zamanı qidanı 

bioloji fəal maddələr ilə zənginləşdirmək məqsədi ilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın "Xüsusiyyətləri" bəndində 
yazılar ləğv olunub, rəydə göstərilənlərlə əvəz olunsun.

Verkalin Tablet 3 x 10

Calcium lactate (as elemental Ca 74 mg) - 400 mg, Calcium phosphate dehydrate (as 
elemental Ca 200 mg, as elemental P 155 mg) - 860 mg, Magnesium hydroxide - 150 
mg (as elemental Mg 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc sulphate - 44.3 mg (as 

elemental Zn 10 mg), Copper gluconate - 10.7 mg (as elemental Cu 1.5 mg), 
Menaquinone (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 10.12.2020 Müsbət

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

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Visleep Kapsul 2 x 15
Valerian root extract (Valeriana oficinalis 0.8% Valeric acid) - 40 mg, Lemon balm leaf 

extract (Melissa officinalis  5% flavones) -  50 mg, Hawtorn dry  bean extract 
(Cratageus pinnatifida) - 40 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Par Pak d.o.o Serbiya 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Visleep (kapsul № 30) 
adlı məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

olunması, istifadə qaydasınln rəyə uyğun olaraq 
göstərilməsi zəruridir.

Vita 1000 C Ultra Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid (Vitamin C) - 900 mg, Zinc gluconate (Zinc - 5 mg) - 34.85 mg
Tartaric acid, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, 
Sodium carbonate, Sucralose, Polyethylene glycol, Beta-

carotene, Sorbitol, Orange flavor
Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita 1000 C Ultra 

(tablet, №20) adlı məhsul C vitamini və 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.    

Vitalin Forte Şərbət 150 ml
Fish oil Omega - 3 (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg ) - 1000 mg, Vitamin A (as Retinol 
acetate) - 1.5 mg, Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate ) - 15 mg, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate - 43.9 mg) - 15 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Citric acid, Ascorbic 
acid, Sodium citrate, Polysorbate 80, Orange flavour, 

Deionized water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 25.12.2020 Müsbət

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

150 ml) adlı məhsul Omeqa-3 yağ turşularının, sink 
mineralı və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

Qeyd:Qablaşmada və Azərbaycan dilin tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.



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

Vitamax women Tablet 1

Magnesium (as Magnesium citrate) - 120 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 240 
mg, Zinc (as Zinc sulfate monohydrate) - 10 mg, Iron (as Iron lactate dehydrate) - 14 
mg, Manganese (as Manganese sulfate monohydrate) - 2 mg, Iodine (as Potassium 

iodide) - 150 mcg, Copper (as anhydrous copper sulfate) - 1 mg, Selenium (as 
anhydrous Sodium selenate) - 55 mcg, Vitamin A (as retinyl acetate) - 800 mcg, 

Vitamin C - 80 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopherol) - 12 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 
mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Folic acid 
(as pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Biotin - 50 mcg, 

Nettle (Urtica dioica) extract - 25 mg, ALA (alpha lipoic acid)- 5 mg, Piperine - 2 mg, 
Soy lecithin - 20 mg, Inulin - 25 mg, Acai berry extract - 20 mg

Bulking agent: Cellulose, Starch; Anti-caking agent: Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty acids

Suplopharm Slawomir Grzeca ( 
for Real Pharm Sp. z.o.o) Polşa 25.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VITAMAX WOMEN 

(tablet № 60) (Seriya nömrəsi: RN200525; İstehsal tarixi: 
01.05.2020; Son istifadə tarixi: 01.05.2022) adlı məhsul 

qadın sağlamlığını  möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Vitamin A Kapsul 3 x 10 Retinol palmitate - 0.5 mg Vegetable oil refined, Edible gelatin, Glycerin (E 422), Citric 
acid (E 330) Mirrolla MMC Rusiya 16.12.2020 Müsbət

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

adlı məhsul vitamin A-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
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.

Vitamin C toz 5 q Vitamin C (as Ascorbic acid) - 900 mg Dextrose, Fructose, Sodium bicarbonate, Citric Acid, 
Sodium carbonate, Sucralose, Natural flavoring Mirrolla MMC Rusiya 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C (toz, saşedə  
№10) adlı məhsul vitamin C-nin əavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat 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.

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda pridoksin 
hidroxlorid olduğu göstərilsə də tərkibə aid sənəddə bu 
komponent göstərilməmişdir. Bu uyğunsuzluğu aradan 
qaldıraraq qablaşma və istifadə üzrə təlimata müvafiq 

düzəliş edilməlidir.

Vitamin C Activ Fışıldayan tablet 1 plastik flakonda 20 fışıldayan tablet L-Ascorbic acid- 500 mg

Sorbitol, Sodium carbonate(E 500), Citric Acid(E-330), 
Lemon Aroma, Polyethylene Glycol(E1521), 

Polivinilpirolidon, Caretenoides (E 160a), Sucralose(E 955), 
Sodium benzoate( E 211)

Havan İlac ve Kimya San. Tıc. 
Ltd. Şti Türkiyə 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİTAMİN C 

ACTİV(fışıldayan tablet  №  20) adlı  məhsul C vitaminin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  2  tabletin 
dozasını göstərmək məqsədəuyğun deyil. Belə ki, bu 

məhsulun gündəlik dozası deyil, dərman vasitəsi 
dozasının(1000 mg) ekvivalentidir və istehlakçıda çaşqınlıq 

yarada bilər.

Vitamin C İmmuno Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as ascorbic acid) - 900 mg
Citric Acid, Sodium bicarbonate, Dextrose, Polyethylene 
glycol, Sorbitol, Maltodextrin, Arabic gum, Lemon flavor, 

Aspartame, Titanium dioxide, Riboflavine

Pharma Rosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 

Ltd. Şti. 
Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C İmmuno 

(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 dərman vasitəsi deyil.

Vitamin C İmmuno toz 1 Vitamin C (as ascorbic acid and sodium ascorbate) - 900 mg Fructose, Glucose, Citric acid ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 16.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C İmmuno (toz, 
saşedə №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 dərman vasitəsi deyil.

Vitamin C Orange / Vitamin C Portağal Fışıldayan tablet 1 plastik flakonun içərisində 20 
fışıldayan tablet L-ascorbic acid-900 mg.

Sorbitoller(E 420),Sodium carbonates(E 500),Sitric acid(E 
330), Orange aroma, Polyethylene glycol (E 1521), 

Polystyrene, Carotenes
(E 160 a), Sucralose(E 955), Sodium benzoate(E 211).

Havan İlac ve Kimya San. Tıc. 
Ltd. Şti Türkiyə 11.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Orange / 

Vitamin C Portağal ( fışıldayan tablet №  20) adlı  məhsul C 
vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Vitamin C Sambucus Fışıldayan tablet 1 plastik flakonda 20 fışıldayan tablet L-Ascorbic acid- 900 mg; Black elderberry( Sambucus  nigra) fruit extract-200 mg; 
Zing sulfate monohydrate- 54, 87 mg; Cholecalciferol-12 mg(eqv. to 1200 İU Vit. E).

Citric acid(E 330), Sodium carbonates(E 500), Sorbitols(E 
420), Polyethylene glycol(E 1521), Beet Red(E 

162),Polyvinylpyrrolione(E 1201), Blackberry flavor, 
Sucralose(E 955),Sodium benzoate(E 211).

Havan İlac ve Kimya San. Tıc. 
Ltd. Şti Türkiyə 22.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 
Sambucus(tablet  №  20) adlı  məhsul C, D 

vitaminlərin,sink mineralın və antosianların 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 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.



Vitamin D3 Kapsul 3 x 10 Vitamin D3 (cholecalciferol) - 0.01 mg Vegetable oil refined, Edible gelatin, Glycerin (E 422), Citric 
acid (E 330) Mirrolla MMC Rusiya 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin D3 (kapsul 

№30) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
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.

Vitamin-C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg, Zinc sulphate monohydrate – 27.58 mg
Sodium carbonate, Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone 

K -30, Sorbitol, Orange flavor, Citric acid, Maltodextrine, 
Tartaric acid, Sucralose, Potassium sorbate, Beta-carotene

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 14.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin-C (tablet №20) 
adlı məhsul Vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Viusid Şərbət 100 ml

Glucosamine sulfate potassium chloride - 2000 mg, Malic acid - 2000 mg, L - 
Arginine - 2000 mg, L - Glycine - 1000 mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra L) 

extract(Glycyrrhzinic Acid - 96.01 mg) - 100 mg, Vitamin C (L - Ascorbic acid) - 60 
mg, Zinc sulfate - 15 mg, Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid (as Pteroylmonoglutamic 
acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) -  1 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lemon aroma, 
Sucralose, Water Catalysis S.L İspaniya 17.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viusid (şərbət, 100 ml) 

(Seriya nömrəsi: V-11 , istehsal tarixi: 01.05.2020, son 
istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

deyil. 

Whey Protein Complex 100% chocolate 
flavour toz 2270 q 95 % Protein-mix ((ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk), Whey 

protein isolate WPI (from milk)) – 33.25 g

Citric acid, Sodium citrates, Gum Arabic, Xanthan gum, 
Sodium carboxy methyl cellulose, Acesulfame K, 

Sucralose, Lecithins (from soy), Salt, Flavourings, Medium-
chain triglycerides oil, Fructose, E 150c

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Whey Protein Complex 
100% chocolate flavour (toz 2270 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.

Xepalina Kapsul 2 x 15

Milk tristle extract (Silybum marianum), standardized to 80% silymarin dry seed 
extract – 175 mg, Artichoke dry extract, standardized to 5% cynarin dry leaf extract – 
100 mg, Choline – 80 mg, L-Methionine – 40 mg, Vitamin C – 60 mg, Vitamin B6 (as 

piridoksin- hidrochlorid) - 1.4 mg


Magnesium stearate, Aerosil Par Pak doo Serbiya 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xepalina (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: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

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

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib 
olunması, istifadə qaydasınln rəyə uyğun olaraq 

göstərilməsi zəruridir.

Xitozan Evalar Tablet 5 x 20 Chitosan - 200 mg, Vitamin C - 8.75 mg

Sodium croscarmellose, Calcium stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Citric acid, Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Polysorbate 80, 

Polyethylene glycol

Evalar QSC Rusiya 08.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xitozan Evalar (tablet № 

100) adlı məhsul xolesterin səviyyəsinin azaldılmasında, 
bağırsaq mikroflorasının tənzimlənməsində, çəkinin 

azaldılmasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Xoleka Tablet 1 x 20 Cholecalciferol - 600 IU Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 24.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xoleka (tablet, №20) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

deyil.



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

Xonda Kapsul 2 x 15 Chondroitin sulfate sodium - 129.85 mg, Glucosamine hydrochloride - 120.05 mg, 
Arctium lappa root extract - 23.10 mg, Salix alba bark extract - 25.03 mg

Calcium stearate, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 
Capsule shell: Gelatin, Titanium dioxide Evalar QSC Rusiya 09.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xonda  (kapsul, № 30) 
adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 
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.

Xromin Kapsul 3 x 10 Chromium picolinate (eq. to 12.5 mcg Cr) - 100 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 3 mg, Curcuma longa standardised extract. 95% curcumin - 3 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Polyvinylpyrrolidone  Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xromin (kapsul, № 30) 
(Seriya nömrəsi: 8050920; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son 
istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul xrom mineralı və B6 

vitamininin  əlavə mənbəyi kimi, həmçinin metabolik 
prosesləri 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.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans Tablet 1

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, Manganese sulfate 
monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.134 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 

mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder (Magnesium - 40 mg) - 70.345 mg, 
Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33 mg, Calcium carbonate (37% 

Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium - 311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate 
(Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,  Glycerine 
USP (99%), Stearic acid coarse powder, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Croscarmellose sodium, Calcium stearate 
(Calcium - 1.66 mg), Coating system aquarius BG18046 

cool vanilla, Silicon dioxide

Cornerstone Research & 
Development, Inc. ABŞ 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL 

ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 90) 
(Seriya nömrəsi: B70477A17, istehsal tarixi: 14.02.2020, 

son istifadə tarixi: 14.02.2022) adlı məhsul sümük 
toxumasının möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan vitamin 

və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə, "həb" yazısı "tablet" yazısı ilə əvəz edilsin.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans Tablet 1

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, Manganese sulfate 
monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.134 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 

mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder (Magnesium - 40 mg) - 70.345 mg, 
Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33 mg, Calcium carbonate (37% 

Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium - 311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate 
(Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,  Glycerine 
USP (99%), Stearic acid coarse powder, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Croscarmellose sodium, Calcium stearate 
(Calcium - 1.66 mg), Coating system aquarius BG18046 

cool vanilla, Silicon dioxide

Cornerstone Research & 
Development, Inc. ABŞ 30.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL 

ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 90) 
(Seriya nömrəsi: B70476A17, istehsal tarixi: 05.02.2020, 

son istifadə tarixi: 05.02.2022) adlı məhsul sümük 
toxumasının möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan vitamin 

və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə, "həb" yazısı "tablet" yazısı ilə əvəz edilsin.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans Tablet 1

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.2920 mg, Manganese sulfate 
monohydrate (Manganese - 0.33 mg) - 1.1340 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 

mg) - 2.5930 mg, Magnesium oxide powder (Magnesium - 40 mg) - 70.3450 mg, 
Vitamin D3 (100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33 mg, Calcium carbonate (37% 

Ca) with maltodextrin 0.125 (Calcium - 311.35 mg) - 870.7140 mg, Calcium citrate 
(Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose NF/FCC,  Glycerine 
USP (99%), Stearic acid coarse powder, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Croscarmellose sodium, Calcium stearate 
(Calcium - 1.66 mg), Coating system aquarius BG18046 

cool vanilla, Silicon dioxide

Capstone Nutrition ABŞ 21.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtra-Cal Advanced / 
Ekstra-Kal Edvans (tablet, № 90) adlı məhsul sümük 

toxumasının möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan vitamin 
və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adları qeyd edilsin və "ana südü ilə qidalandırma" yazısı 

"laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji aktiv qida əlavəsi" yazısı 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə, "həb" yazısı 

"tablet" yazısı ilə əvəz edilsin.

Yoximbe forte Kapsul 2 x 15 Extract Yohimbe bark (8% Yohimbine - 4.5 mg) - 70 mg, Extract Panax ginseng root - 
10 mg, Zinc oxide - 23 mg

Microcrystalline cellulose, Silicone dioxide colloidal, 
Calcium stearate or Magnesium stearate, Capsule shell 

(Gelatin, Titanium dioxide)
Evalar QSC Rusiya 07.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yoximbe forte (kapsul, 
№ 30) adlı məhsul reproduktiv funksiyanı 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.     

Zekamin+ Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 0.5 mg, L-lysine - 2.5 mg, L-
tryptophane - 0.5 mg, L-methionine - 0.8 mg, L-phenylalanine - 0.5 mg, L-valine - 0.5 
mg,  L-glutamine - 0.25 mg, Ascorbic acid (eq. to 75 mg Vitamin C) - 75 mg, Vitamin 

B6 - 2 mg, Folic acid - 0.2 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekamin+ (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin və 
aminturşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Zerax Forte Tablet 3 x 10
Calcium carbonate (content Calcium - 120 mg) - 300 mg, Zinc oxide (conten Zinc - 20 

mg) - 25 mg, Sodium selenite ( content - 0.06 mg) - 0.15 mg, Copper gluconate 
(content Copper 0.42 mg) - 3 mg, Manganese (as Manganase sulphate)- 3 mg

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 30.11.2020 Müsbət

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

№30) adlı məhsul 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.

Zetavit C Qranullar - Vitamin C  - 900 mg Sorbitol, Orange flavor, Sucralose, Riboflavin, Silicon 
dioxide, Polyethylene glycol Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zetavit C (qranul, 

saşedə №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: məhsulun buraxılış formasında texniki səhvə yol 
verildiyindən rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy 

dəyişdirilir.

Zinc-25 Tablet 1 Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) – 25 mg Microcrystalline cellulose, Lactose Monohydrate, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Havan İlac ve Kimya San. Tıc. 
Ltd. Şti Türkiyə 10.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinc-25 (tablet №20) 

adlı məhsul sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Zural Tablet 3 x 10 D-mannose - 400.0 mg, Vaccinium Macrocarpon Extract (9% Proanthocyanidins (27 
mg) standardized extract) - 300 mg, Vitamin C - 200 mg  

Microcrystallinecellulose, Povidone (Kolidon), Magnesium 
stearate, Sillicone dioxide, Nutraficient brown 114F265032  Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 15.12.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Bal və Limon dadı ilə sorma tablet 3 x 6 Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome extract - 10 mg, 
Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol (Levomenthol) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Honey-Lemon, Colour 
Quilinone yellow Vetprom AD Bolqarıstan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Bal və Limon 
dadı ilə (tablet, № 18) (Seriya nömrəsi: LSR0402 , istehsal 

tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 30.06.2023) adlı 
məhsul boğazda ağrılar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

deyil. 

Zvezdoçka Evkalipt və Mentol dadı ilə sorma tablet 3 x 6 Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome extract - 10 mg, 
Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol(Levomenthol) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Eucalyptus oil, Colour 
Brilliant Blue Vetprom AD Bolqarıstan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Evkalipt və 
Mentol dadı ilə (tablet, № 18) (Seriya nömrəsi: LSR0400 , 
istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 30.06.2023) 

adlı məhsul boğazda ağrılar zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil. 

Zvezdoçka Portağal dadı ilə sorma tablet 3 x 6 Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber officinale rhyzome extract - 10 mg, 
Emblica officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol (Levomenthol) - 4.5 mg

Sugar, Liquid Glucose, Flavour Orange oil, Colour Sunset 
Yellow Vetprom AD Bolqarıstan 04.12.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zvezdoçka Portağal 

dadı ilə (tablet, № 18) (Seriya nömrəsi: LSR0401 , istehsal 
tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 30.06.2023) adlı 

məhsul boğazda ağrılar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

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

deyil. 
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