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

Acidolac / Asidolak toz 3 qr Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103  - 4 mld (4x109 
CFU), FOS (Fructooligosaccharides) - 800 mg

Maltodextrin, Mono- and 
diglycerides of fatty 

acids

Grokam GBL sp.z 
o.o.(for Polpharma) Polşa 24.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidolac(saşe № 10) adlı məhsul 

bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki, ərizəçi 
tərəfindən məhsulun südəmər uşaqlarda istifadəsinin təhlükəsizliyi 

ilə bağlı kifayət qədər m əlum at təqdim  olunm am ışdır.

Aktiv Flora beybi / 
Active Flora baby oral damcı 5 ml Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 2x1011 - 

833.33 mg (50% excess),  1x109 CFU per drop

Olive oil, Vitamin C 
(antioxidant: ascorbyl 

palmitate)
Komarko Sp. z.o.o Polşa 18.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiv Flora beybi / Active Flora 

baby (oral damcı, 5 ml) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Alkala N toz 150 q Sodium bicarbonate 133.93 g, Potassium bicarbonate 
13.40 g, Trisodium citrate dihydrate 2,67 g. Qeyd edilməyib Sanum -Kehlbeck 

GmbH & Co. KG Almaniya 19.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Alkala N (toz, 150 q) adlı məhsul 
mədə qıcqırması və turşuluğu səbəbindən yaranan şikayətləri 

aradan qaldırmaq 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.
Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5-ci və 6-cı 

bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və "kirşan" 
yazısının "toz" yazısı ilə  "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.

Alprovin Şərbət 150 ml

Vitamin C - 90 mg, Fresh royal jelly - 40 mg, Echinacea 
Angustifolia herb extract - 12.5 mg, Vitamin B3 

(Nicotinamide) - 9 mg, Astragalus gylycyphyllos herb 
extract - 5 mg, Uncaria tomentosa bark extract - 3 mg, 

Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 3 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.8 mg, 

Vitamin B1 (Thiamin) - 0.7 mg, Beta caroten - 0.5 mg, Folic 
acid - 100 mcg, Biotin - 75 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

Deionized water, 
Fructose, Propylene 
glycol, Glycerin, Guar 

gum, Trisodium citrate, 
Disodium EDTA, Citric 

acid, Potassium sorbate, 
Orange flavour, 

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 29.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

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

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

tərtib olunm alıdır;

b)İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
c) Yaş həddi rəyə m üvafiq olaraq göstərilm əlidir.

d)Ölçü qaşığının üzərində 12, 5 m l ölçüsü göstərilsin.



Alqa Şell Tablet 1

Dolomite flour – 120 mg, Fucus vesiculosus – 100 mg, 
Saccharina latissima – 80 mg, Mussel shell powder – 50 

mg, Crataegus sanguniea – 50 mg, Urtica dioica – 40 mg, 
Matricaria recutita – 30 mg, Succinic acid – 30 mg

Starch, Calcium 
stearate, Lactose

Litoral Universitet 
İnnovasiya Şirkəti Rusiya 27.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa Şell (tabletl № 50) adlı 
məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə kimi tövsiyə 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə 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.

Altekid Damcı 30 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.3 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 0.1 mg, Vitamin B2 - 0.5 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin 
B12 - 0.1 mcg, Vitamin D3 - 200 IU, Niacin - 5 mg, Iron - 10 

mg, Vitamin C - 4.84 mg

Water, Rosehip d.e., 
Fructose, Apple juice, 

Flavourings, Citric acid, 
Xanthan gum, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 

Sucralose

O.F.İ. OFFİCİNA 
Farmaceutica İtaliana 

S.p.A
İtaliya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ALTEKİD(damcı,  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:İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Altekid Şərbət 120 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 2250 IU, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 0.814 mg, Vitamin B2 - 1.08 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.945 mg, 
Vitamin B12 - 4.05 mcg, Vitamin E - 13.50 IU, Vitamin D3 - 
360 IU, Niacin - 12.2 mg, Vitamin C - 24 mg, Lecithin - 10 

mg

Water, Rosehip d.e., 
Citric acid, Fructose, 

Raspberry aroma, 
Xanthan gum, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 

Sucralose, Apple juice

O.F.İ. OFFİCİNA 
Farmaceutica İtaliana 

S.p.A
İtaliya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ALTEKİD(şərbət, 120 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.

Amino Professional Tablet 1

Calcium - 417 mg, Phosphorus  - 341 mg, Isoleucine - 406 
mg, Leucine - 761 mg, Lysine - 380 mg, Valine - 397 mg, 

Phenylalanine - 509 mg, Threonine - 339 mg, Methionine - 
159 mg, Tryptophan - 116 mg, Glutamine - 2824 mg, 

Asparagine - 641 mg, Arginine - 445 mg, Proline - 938 mg, 
Serine - 491 mg, Alanine - 389 mg, Glycine - 400 mg, 

Tyrosine - 358 mg, Histidina - 238 mg, Cysteine - 211 mg

Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

German Forge Sports 
Nutrition Almaniya 20.12.2019 Müsbət

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

500) adlı  məhsul idmançıların 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.
Qeyd1:Rəydə amin turşuların miqdarı 15 tabletdə 10 q protein 

olması (qablaşmada qeyd edilən məlumata əsasən) nəzərə alınaraq 
hesablanmışdır.

Qeyd:Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" 

bəndinin rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi zəruridir.



Aminosun Şərbət 150 ml

Gamma aminobutyric acid - 100 mg, Glycine - 60 mg, 
Ginkgo biloba - 50 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) -15 mg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.1 mg, Foilc acid - 50 mcg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 12 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamine) - 12 mcg

Deionized water, 
Sorbitol, Guar gum, 
Citric acid, Disodium 

EDTA, Potassium 
sorbate, Strawberry 

flavour, 

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 20.12.2019 Müsbət

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

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

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

deyil. 
Qeyd:Qeyd: 1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" 

bəndlərinin rəyə (tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd 
edilməsi

2)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5 və 6-cı 

bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "sirop" sözünün 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin "şərbət" qeyd edilməsi, "farmakoloji 

xüsusiyyətlər" , "müalicə müddəti", "uşaqlarda" yazıların ləğv 
edilməsi zəruridir.

Antidep Tablet 2 x 15 St. Jhons Wort dry extract (Hyperici extractum siccum) - 
180 mg

Pregelatinized corn 
starch, Crospovidone, 

Calcium hydrogen 
phosphate dehydrate, 

Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide 

anhydride, Calcium 
stearate, Opadry white 
(hypermellose, titanium 
dioxide, polydextrose, 

talc, maltodextrin, 
triglycerides), Opadry 
green (hypermellose, 

titanium dioxide, lactose 
monohydrate, 

polyethylene glycol, 
triacetin, Tartrazine 

Alüminium lake, Brilliant 
blue FSC lake), TopMill 
yellow (microcrystalline 

cellulose, titanium 
dioxide, quinoline Yellow 

Lake E 104), Lactose 
monohydrate, 

Polyethylene glycol

Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina 03.12.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antidep (tablet, №30) adlı məhsul 
antidepressiv aktivliyə malik olan bitki tərkibli sedativ 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 birkomponentli  bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrin tərkibində Hypericum L. cinsinin 
nümayəndələri və onların emal məhsulları ola bilməz (bax əlavə 3).

Aquderm Lips inyeksiya üçün 
gel 1 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-9mg, Sterile 

water  for injection-0.971 ml
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Zhejiang Jingjia 
Medical Technology 

Co. Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 17.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Aquderm Lips, inyeksiya üçün gel, 
2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Aquderm Skin inyeksiya üçün 
gel 1 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-9mg, Sterile 

water  for injection-0.971 ml
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Zhejiang Jingjia 
Medical Technology 

Co. Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 17.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Aquderm Skin, inyeksiya üçün gel, 
2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.



Aquderm Structure inyeksiya üçün 
gel 1 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-9mg, Sterile 

water  for injection-0.971 ml
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Zhejiang Jingjia 
Medical Technology 

Co. Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 17.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Aquderm Structure, inyeksiya üçün 
gel, 2x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Aquderm Volume-L inyeksiya üçün 
gel 2 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-9mg, Sterile 

water  for injection-0.971 ml
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Zhejiang Jingjia 
Medical Technology 

Co. Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 17.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Aquderm Volume-L, inyeksiya üçün 
gel, 2x2.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Argiflux Tablet - L-arginine - 1000 mg, Taurine - 170 mg, Coenzyme Q10 - 
25 mg

Microcrystalline 
cellulose, Silicon 
dioxide, Lactose 

monohydrate, 
Crospovidone, Citric 
acid, Deionize water, 
Magnesium stearate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Argiflux (tablet № 30) adlı məhsul 
metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə 

(tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "müalicə kursu" 
yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Auridol (Otoridol) Qulaq damcısı 7 g EmergoPharm Sp. z o. 
o. Sp.K Polşa 19.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Avakid Şərbət 150 ml

Royal jelly - 20 mg, Vitamin A (retinyl palmitate) - 3 mg, 
Vitamin E (alpha tocopherol) - 10 mg, Vitamin C (L-

ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 5 mg, 
Vitamin B3 (Niacin) - 10 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 150 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg, Vitamin B9 (Folic 
acid) - 130 mcg, Iodine - 50 mcg, Selenium - 10 mcg, Zinc - 

5 mcg, Ferrous gluconate - 10 mg

Deionized water, 
Xanthan gum, Citric 

acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

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

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Axonal 
Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul- 

damcı
50 ml L-tianin - 8 mg, Melatonine - 1 mg

Deionized water, 
Vegetable glycerin, 

Raspberry and vanilla 
flavours, Potassium 

sorbate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 18.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Axonal (daxilə qəbul üçün məhlul-
damcı, 50) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

         2)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 maddə 6-nın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunmalıdır.



B Vitamin 
Kompleksi Tablet 1

Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 130 mg, Vitamin B3 
(Niacine) - 100 mg, Vitamin B2 (Riboflavine) - 70 mg, 

Vitamin B1 (Thiamine) - 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 
mg, Vitamin B12 (Cobalamine) - 1500 mcg, Vitamin B7 
(Biotine) - 1000 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 300 mcg

Lactose Monohydrate, 
Sodium starch glycolate, 

Magnesium stearate, 

Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 04.12.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən B Vitamin kompleksi (tablet №30) 
adlı məhsul B qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 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 B1, B2, B3, B5, B7,   
B12 vitaminləri gündəlik istehlak həddini aşır.

Baby Life Şərbət 100 ml

L -ascorbic acid - 100 mg, Vitamin E - 13.799 mg α -TE (30 
IU), Vitamin B3 (Niacin) - 12 mg NE, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) - 6 mg, Iron - 0.5 mg, Zinc - 1 mg, 
Vitamin A - 751.366 mcg RE (2500 IU), Vitamin B6 

(Pyridoxine) - 1.4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, 
Vitamin D - 10 mcg (400 IU), Folic acid - 100 mcg, Biotin - 

20 mcg, Vitamin B12 (Cobalamin) - 2.5 mcg

Deionized water, 
Glycerol (E 422), 

Sorbitol (E 420), Orange 
flavor, Xanthan gum, 
Potassium sorbate (E 
202), Polyoxyethylene 
sorbitan monooleate 
(polysorbate 80) (E 

433), Butylated 
hydroxide (E 321), 

Betakaroten (E 160 a), 
Sucralose, 

Botafarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve San. 

ltd.Şti
Türkiyə 17.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baby Life (şərbət  100 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:Qablaşma və təlimatda komponentlərin beynəlxalq elmi 
adlarının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Baical Tea 
Collection dəsti 
(Təmizləmə və 
Drenaj, Yunqul 

Nəfəs, Təbii 
Antistress, Qadın 

Hormoniyası) 

Çay 1 qutu x 4

1. Senna leaves - 25 %, Frangula cortex - 15 %, Nettle 
leaves - 10 %, Arctium root - 10 %, Currant leaves - 10 %, 
Chamomilla flowers - 10 %, Kuril tea - 10 %, Clover herb - 

10 % 2. Leonuri herb - 20 %, Medicago herb - 20 %, 
Melissa herb - 10 %, Mentha piperita leaves - 10 %, Salvia 
leaves - 10 %, Hyperici herb - 10 %, Origani herb - 10 %, 
Clover herb - 10 % 3. Valeriana root and rhizomes - 30 %, 
Leonuri herb - 20 %, Origani herb - 10 %, Chamomilla herb 
- 10 %, Hyperici herb - 10 %, Mentha piperita leaves - 10 

%, Melissa herb - 10 %, 4. Tilia leaves and flowers - 30 %, 
Apple - 25 %, Mentha - 20 %, Chamomilla flowers - 15 %, 

Origane - 10 % 

yoxdur Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 05.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Baical Tea Collection dəsti 
(Təmizləmə və Drenaj, Yunqul Nəfəs, Təbii Antistress, Qadın 

Hormoniyası)  (filtr-paket, qutu № 4) adlı məhsul qida üçün tövsiyə 
olunan 4 çeşiddə çay olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil.

Bakseram Tablet 3 x 10 Cynara scolymus – 100 mg, Silybum marianum – 70 mg, 
Helichrysum arenarium – 50 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: qablaşma üzərində göstərilən tərkib haqda məlumatın rəyə 
uyğun (tərkibə aid sənədə istinad olaraq) tərtib olunması zəruridir.

Baludol Damcı 
10 ml (1 

damcı-0.04 
ml)

Vitamin D3 - 90 IU, Vitamin E - 0.0016 mg Olive oil
Universe Pharma İlaç 

Sanayi ve Ticaret LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 18.12.2019 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq göstərilməsi, İstifadə 
üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 

keçirilməsi Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
istifadə təlimatına dair tələblər» (maddə 6) bəndinə uyğun olaraq 
tərtib olunması, istifadə üzrə təlimatda 1 damcı=0.04 ml olması 

barədə məlumat verilməsi zəruridir.



BCAA Professional 
Cherry toz 500 qr Leucine - 1500 mg, İsoleucine - 750 mg, Valine - 750 mg

Maltodextrin, Citric acid, 
Flavouring, Beetroot 
powder, Colourant: 

Anthocianins, 
Sucralose, Soya 

lechitins, Silicon dioxide

German Forge Sports 
Nutrition Almaniya 19.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA Professional Cherry (toz, 
500 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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

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 Q AY D A S I”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.



BCAA Xplode 
Powder (orange 

flavour)
toz 500 q L-leucine – 3 g, L-valine – 1.5 g, L-isoleucine – 1.5 g, L-

glutamine  - 1 g, Vitamin B6 – 2 mg

Acefulfame K, 
Sucralose, Cyclamates, 

Citric acid, Sodium 
citrates, Malic acid,  

Gum Arabic, Xanthan 
gum, Sodium carboxy 

methyl cellulose, 
Calcium phosphates, 
Silicon dioxide, Soy 
lecithin, Flavourings, 
Carotenes (orange 
flavor), Carmines 

(orange, fruit punch and 
strawberry flavours), 

Riboflavins (orange and 
lemon flavours), E 150d, 

E 133

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA Xplode Powder (toz 500 q) 

adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

deyil.

BCAA+Energy Zero 
Drink-Tropical

Daxilə qəbul 
üçün məhlul 330 ml

Vitamin C - 24 mg, Vitamin B6 - 0.42 mg, Vitamin B12 - 
0.75 mcg, Biotin - 15 mcg, Pantothenic acid - 1.8 mg, L-

leucine - 608 mg, L-isoleucine - 304 mg, L-valine - 304 mg, 
Caffeine - 30 mg

Water, Carbonic acid, 
Sucralose, Stabiliser 

(E1450), Colours 
(E150d, Curcumin, 

Carotenes), Flavouring, 
Guarana extract

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 20.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA+Energy Zero Drink-

Tropical (Daxilə qəbul üçün məhlul, 330 ml) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Q AY D A S I”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

BCAAs+Glutamine-
Cola Lime toz 550 qr L-Leucine - 3000 mg, L-Isoleucine - 1500 mg, L-Valine - 

1500 mg, L-Glutamine - 1000 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Lecithine sunflower, 
Citric acid, Xanthan 

gum,  E150D, 
Sucralose, Steviol 

glycoside

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 18.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAAs+Glutamine-Cola Lime  

(toz,  550 q) adlı  məhsul idmançıların qida rasionunu amin turşular 
və B6 vitamini ilə 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:Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" 

bəndinin rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi zəruridir.



Berlam Şərbət 150 ml Fish oil - 1850 mg, EPA - 250 mg, DHA - 160 mg, Vitamin 
A - 4000 IU, Vitamin E - 3 mg

Deionized water, 
Raspberry flavor, 

Xanthan gum, Citric 
acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 27.12.2019 Müsbət

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

məhsul omega-3 yağ turşularının və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

deyil.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Bernoli Şərbət 120 ml

Echinacea purpurea dry extract - 250 mg, Malva sylvestris 
dry extract - 250 mg, Althea officinalis dry extract - 250 mg, 
Plantago lanceaolata fluid extract - 1200 mg, Polyphenols - 

10 mg

Water, Fructose, Acacia 
honey, Black currant 

juice, Flavourings, Citric 
acid, Xanthan gum

O.F.İ. OFFİCİNA 
Farmaceutica İtaliana 

S.p.A
İtaliya 25.12.2019 Müsbət

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

məhsul quru öskürək zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Berserker Kapsul 3

Niacin - 30 mg, Tyrosine - 50  mg, Taurine - 75 mg, 
Caffeine - 190 mg, Guarana extract (of which caffeine 8.5 
mg) - 85 mg, Ginseng extract (of which ginsenoside 2.5 

mg) - 84 mg, Hawthorn berry extract (of which flavones 3.5 
mg) - 70 mg, Black tea extract (of which caffeine 1.5 mg) - 
50 mg, Ginger (of which gingerols 2 mg) extract - 40 mg, 
Black pepper extract (of which piperine 5 mg) - 5.3 mg, 

Octacosanol - 0.6 mg, Total caffeine - 200 mg

Bovine gelatine 
(capsule), Anti-caking 

agent: Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 

Colourants: E 172, 
Candurin Silver Fine, E 

142, E 171

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 18.12.2019 Müsbət

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

məhsul  idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

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

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

tərtib olunm alıdır.

Bifikomb toz 10

Refflor powder (Maltodextrin, Bifidobacterium infantis HA-
116, Lactobacillus rhamnosus HA-111, Lactobacillus 

acidophilus HA-111, ascorbic acid) - 2000 mg, Inulin - 1000 
mg

ayrıca göstərilməyib Harmonium 
İnternational İnc Kanada 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifikomb( toz-saşe № 10) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən 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.

Biles Kapsul 1

Chrysanthemum indicum flower extract - 50 mg, 
Helichrysum arenarium - 40 mg, Zea mays stigma extract - 

50 mg, Lycium chinense fruit extract - 50 mg, Fructus 
Rosae fruit extract - 40 mg, Cynara scolymus fruit extract - 

100  mg, Fructooligosaccharides - 170 mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biles (kapsul, N 40) adlı məhsul 
qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

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

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;

3)İstifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin;

4)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə göstərilməyib.



Biolactine Bambini / 
Biolaktine Bambini məhlul 8 ml x 2

Purified water, Fructose, 
Honey, Mannitol, 

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Flavour, Lactic acid (90 
% acqueous solution), 

Compritol E ATO,  Silica 
colloidal, Magnesium 

stearate

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. Sella 

S.r.l
İtaliya 09.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

müracietci tərəfdən xitam verilecek

Bionefron Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fuit, leaf extract - 500 
mg, Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract - 150 

mg, D mannose - 400 mg, Potassium citrate - 20 mg, 
Magnesium citrate - 20 mg

Monostarch phosphate, 
Gelatine

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bionefron (kapsul № 30) adlı 
məhsul  sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin müalicəsində 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: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Biostart toz 1 x 2 q Saccharomyces boulardii - 250 mg, Inulin - 150 mg

Maltodextrin, 
Magnesium stearate, 
Sucralose, Orange 

flavor

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 17.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biostart (toz 2 q, № 10) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Blokalin Şərbət 150 ml
Glycine – 75 mg, Melissa officinalis – 50 mg, Valeriana 

officinalis – 20 mg,Tilia cordata – 20 mg, Lavandula 
officinalis – 20 mg, Crataegus Laevigata – 20 mg

Mint aroma, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, 

Sorbitol, Deionized 
water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blokalin (şərbət 150 ml) 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. 



Booster Kapsul

Rəngsiz 
kapsul-2, Ağ-
sarı kapsul-
2, Yaşıl kap-

2

Colorless capsule: Larix sibirica bark extract - 50 mg, 
Trifolium pretense flower extract - 50 mg, Amaranthus 
caudatus seed extract - 50 mg, Camellia sinensis leaf 

extract - 30 mg, Polemonium caeruleum - 30 mg, Corylus 
avellana - 30 mg, Hypericum perforatum leaf extract - 30 
mg, Ginkgo biloba leaf extract - 20 mg, Cervus elamphus 
sibiricus extract - 20 mg, Castoreum - 10 mg, Hippophae 

rhamnoides fruit extract - 50 mg, Panax Ginseng root 
extract - 10 mg, Fructus Rosae extract - 50 mg, dioscorea 

caucasica root extract - 10 mg, Perha - 50 mg White-yellow 
capsule: Galium verum leaf extract - 50 mg, Juglans regia 

septum extract - 50 mg, Lechitin - 50 mg, Pinus sibirica 
seed extract - 50 mg, Cervus elamphus sibiricus extract - 

50 mg, Galleria mellonella extract - 50 mg, Royal jelly 
extract - 10 mg, Perha - 120 mg, Fucus distichus leaf 
extract - 50 mg  Green capsule: Usnea borodata leaf 

extract - 30 mg, Lespedaza juncea leaf extract - 30 mg, 
Potentilla alba root extract - 30 mg, Hippophae rhamnoides 

fruit extract - 30 mg, Fructus Rosae extract - 30 mg, 
Angelica archangelica leaf extract - 30 mg, Vaccinium 

Myrtillus fruit extract - 30 mg, İnonotus obliquis extract - 20 
mg, Lentinula edodes extract - 20 mg, Phallus impudicus 

extract - 10 mg, Grifola frondosa extract - 10 mg, 
Cordyceps extract - 10  mg, Salvia officinalis extract - 10 

mg, Bidens tripartita flower extract - 10 mg, Bidens tripartita 
flower extract - 10 mg, Thymus altaicus flower extract - 10 

mg, Rosmarinus officinalis flower extract - 10 mg, 
Aegopodium podagraria - 10 mg, Calluna vulgaris leaf 

extract - 10 mg, Fagopyrum esculentum - 10 mg, Triticum 
aestivum extract - 10 mg, Helianthus annuus root extract - 

10 mg, Pinus sibirica seed oil - 10 mg, Amaranthus 
caudatus seed oil - 10 mg, Sesamum indicum seed oil - 10 

mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 09.12.2019 Müsbət

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

məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edilən 
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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır.

         2)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal 
tarixi, son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə 

göstərilm əyib.

Botamin Daxilə qəbul 
üçün məhlul

30 ml (1 ml - 
25 damcı)

Gamma Aminobutyric acid - 125 mg, Glycine - 75 mg, 
Glutamine - 100 mg, Magnesium - 100 mg, Pyridoxine 

(Vitamin B6) - 0.5 mg

Potassium sorbate, 
Deionized water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 16.12.2019 Müsbət

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

məhlul, 30 ml) adlı məhsul  MSS - nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

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

Brainovin Şərbət 120 ml

Phosphoserine - 100 mg, L - glutamine - 150 mg, Arginine 
aspartate - 300 mg, Choline - 150 mg, Leucine - 20 mg, 

Isoleucine - 20 mg, Threonine - 20 mg, Methionine - 20 mg, 
Phosphatidylcholine - 20 mg, Lecithine - 20 mg, Coenzyme 

Q10 - 20 mg, Omega-3 - 100 mg

Distillated water, 
Sweetener, Aroma (CAS 

No:5989-279-5 
FEMA:2633), Potasium 
sorbate, Sunset yellow 

FCF

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 19.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Brainovin (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində qeyd edilən "neyroprotektor" yazısının, 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 

"körpələr" yazısının və xüsusiyyətlər bəndində qeyd edilən "lipo 
smart" yazısının ləğv edilm əsi zəruridir.

Brocsevin Şərbət 150 ml

Honey - 0.5 g, Thymus serpyllum - 0.25 ml, Drosera 
rotundifolia - 0.25 ml, Tolu balsam resin (Myroxylon 

toluifera) - 0.25 ml, Althaea officinalis - 0.125 ml, Liquorice 
(Glycyrrhiza glabra) - 0.20 ml, Ribes nigrum - 0.1 ml, N-
acetylcysteine - 0.25 g, Eucalyptus globulus -  0.07 ml, 

Lemon (Citrus limon) -  0.07 ml

Water, Glucose Syrup, 
Fructose Syrup, Sodium 

Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid

Gricar Chemical SRL İtaliya 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brocsevin (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 



Bronchofit / 
Bronxofit Şərbət 120 ml

Honey - 0.345 g, Marshmallow root extract - 0.073 g, 
Thyme extract - 0.028 g, Elderberry fruit extract - 0.018 g, 
Linden flower extract - 0.018 g, Vitamin C (as sodium L-

Ascorbate) - 0.005 g, Citrus bioflavanoides 95% - 0.001 g

Sugar, Citric acid E 330, 
Cherry juice 

concentrate, Cherry 
flavour, Lemon flavour, 

Sodium benzoate, 
Purified water

Suprobion Sp.zo.Sp. 
Komandytowa Polşa 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronchofit/Bronxofit (şərbət 120 

ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinə uyğun olaraq 

tərtib edilməsi və istifadə qaydası bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.

Calcinovin D3 Şərbət 120 ml Vitamin D3 - 3.6 mcg, Calcium - 300 mg, Magnesium - 150 
mg, Zinc - 6 mg

Deionize water, 
Sweetener, Orange 

aroma, Sunset yellow 
FCF, Potassium sorbate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 12.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calcinovin D3 (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul D vitamini və bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın 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 edilməsi, "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətlər" yazısının ləğv 

edilməsi zəruridir.

Calsinorm Şərbət 200 ml Calcium Citrate - 500 mg, Magnesium hidroxide - 150 mg, 
Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc sulfate - 6 mg, Inositol - 100 mg

Sorbitol, Guar gum, 
Sucralose, Mint flavour, 

Orange flavour, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Deionised water

Dr. Prufer Medical 
Kozmetik San.Tic.A.Ş Türkiyə 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calsinorm (şərbət, 200 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: İstifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə tövsiyələr" bəndində 
"aşağıda göstərilən hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" 

ifadəsini əlavə etm ək zəruridir.

Carbonox Orange 
Flavour toz 1000 q

Maltodextrin – 44.5 g, Glucose – 2.7 g, İsomaltulose – 0.25 
g, L-arginine hydrochloride – 0.5 g, Vitamin C - 16 mg, 

Niacin – 3.2 mg, Vitamin E – 2.4 mg, Pantothenic acid – 
1.2 mg, Vitamin B6 – 0.3 mg, Vitamin B2 – 0.3 mg, Vitamin 

B1 – 0.2 mg, Biotin - 10 mcg, Vitamin A - 160 mcg, Folic 
acid - 40 mcg, Vitamin D – 1 mcg, Vitamin B12 – 0.5 mcg, 

Calcium - 88 mg, Magnesium – 41.2 mg, Iron - 6 mg, 
Manganese - 1 mg, Iodine – 37.5 mcg, Chromium - 37.5 

mcg, Molybdenum - 3.7 mcg, Selenium – 3.7 mcg

Citric acid, Malic acid, 
Acesulfame K, 

Sucralose, Beta-
carotene (orange 
flavour), Carmine 

(strawberry, grapefruit, 
orange flavours), 
Riboflavin (lemon, 

orange flavour)

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 25.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carbonox Orange Flavour 

(toz,1000 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.



Cerebrosetam Şərbət 100 ml Succinic acid - 300 mg, Vitamin B16 - 100 mg, Lycopene - 
5 mg

Deionized water, 
Glucose-fructose, Guar 

gum, Carboxymethyl 
cellulose, Trisodium 

citrate dihydrate, 
Strawberry flavour, Citric 

acid monohydrate, 
Sodium benzoate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 27.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrosetam (şərbət 100 ml) 
adlı məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: 1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə 

(tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5 və 6-cı 

bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "(Succinic Acid) 
Kəhraba turşusu" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün 

qeyd edilməsi zəruridir.

Cerebrox Şərbət 120 ml Gamma-aminobutyric acid - 600 mg, Glycine - 600 mg, 
Vitamin B6 - 1.4 mg, Inositol - 5 mg

Water, Fructose, Citric 
acid, Xanthan gum, 
Aroma, Potassium 
sorbate, Sodium 

benzoate

O.F.İ. OFFİCİNA 
Farmaceutica İtaliana 

S.p.A
İtaliya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerebrox (şərbət 120 ml) 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: istifadə üzrə təlimatvə qablaşmada "Aptekdən buraxılma şərti 
Reseptsiz buraxılır" ifadəsinin götürülm əsi zəruridir.

Cerimag Forte / 
Serimaq Forte Tablet 3 x 10

Gamma aminobutyric acid - 150 mg, Glutamine - 120 mg, 
Ginkgo biloba dry extract 3% - 80 mg, Vitamnin B6 - 5 mg, 
Magnesium lactate (eq.to Magnesium - 21.9 mg) - 231 mg

Vegetal magnesium 
stearate, Silica, 

Microcrystalline cellulose
Gricar Chemical SRL İtaliya 13.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

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

Colifon toz 10 x 1 q

Lactobacillus acidophilus - 0.25 x 109 CFU, Lactobacillus 
casei - 0.25 x 109, Lactobacillus plantarum - 0.25 x 109 

CFU, Lactobacillus bulgaricus - 0.25 x 107, Bifidobacterium 
longum - 0.25 x 107 CFU, Bifidobacterium infantis - 0.25 x 

107 CFU, Bifidobacterium breve - 0.05 x 106 CFU, 
Bifidobacterium bifidum - 0.25 x 109 CFU, Streptococcus 

thermophilus - 0.25 x 109 CFU, Zinc - 6 mg                                                   

Fructooligosaccharides, 
Maltodextrin

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 05.12.2019 Müsbət

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

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

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  məhsulun adı rəyə uyğun olraq 
yazısın;"paket" sözü "saşe" ilə əvəz  olunsun;

         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr 
rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

ColiFon Forte Kapsul 1

Lactobacillus acidophilus - 1.0 x 109 CFU, Lactobacillus 
casei - 1.0 x 109, Lactobacillus plantarum - 1.0 x 109 CFU, 

Lactobacillus bulgaricus - 0.5 x 107, Bifidobacterium 
longum - 0.5 x 107 CFU, Bifidobacterium infantis - 0.5 x 

107 CFU, Bifidobacterium breve - 0.5 x 106 CFU, 
Bifidobacterium bifidum - 0.5 x 109 CFU, Streptococcus 

thermophilus - 0.5 x 109 CFU, Zinc - 10 mg                                                   

Inulin, gelatin (capsule 
shell)

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 17.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Colifon forte (kapsul, № 20) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: 1. Yaş həddi və koməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

         2. Məhsulun buraxılış formasında texniki səhvə yol verildiyi 
üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.



D3-Life Daxilə qəbul 
üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive Kozmetik 

San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 04.12.2019 Müsbət

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən) yazılsın.

Defaktor D Daxilə qəbul 
üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (1 MIU/g) - 0.00263 g MCT oil Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 30.12.2019 Müsbət

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

məhlul, 30 ml) adlı  məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Dekastop Şərbət 100 ml

Magnesium citrate - 75 mg, Yarrow (Achillea millefolium) 
tincture - 0.0027 mg, Pumpkin (Cucurbita) seeds oil - 

0.0027 mg, Turmeric (Curcuma longa) root essential oil - 
0.0027 mg, Oregano (Origanum vulgare) aerial part 

essential oil - 0.0018 mg, Thyme (Thymus vulgaris) aerial 
part essential oil - 0.0018 mg, Garlic (Allium sativum) 

essential oil - 0.0009 mg, Cinnamon (Cinnamomum verum) 
bark essential oil - 0.0009 mg

Sorbitol syrup 70 %, 
Glycerin, Fructose, 
Potassium sorbate, 

Purified water

Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 29.12.2019 Müsbət

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

məhsul  qurd invaziyalar zamanı  tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Delarest Şərbət 200 ml Lactulose - 30 % Sorbitol (70%) NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 17.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delarest(şərbət, 200 ml) adlı 

məhsul  bağırsaq peristaltikasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:Mıəhsulun üzərində ölçü qaşığı olmadığı üçün, "istifadə 
qaydalarında"    bu ifadənin götürülm əsi zəruridir.

Həmçinin, istifadə qaydaları rəyə uyğun olaq göstərilsin.

Delife (Delayf) məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU 

Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Citric 

Acid, Sucralose, 
Xanthan Gum, Stevia, 
Purified Water, Orange 

Aroma.

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 30.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delife  (məhlul 30 ml) adlı məhsul 

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

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

Depay Damcı 15 ml Salbion Health 
Sciences (PVT) LTD Pakistan 28.12.2019 Müsbət laboratoriya analizləri zamanı, məhlulun PH –ı 5.003 (6-8) olaraq 

aşkar edilmişdir.

Detenzim Şərbət 120 ml

Carica papaya fruit juice extract - 600 mg, Papain - 25 mg, 
Foeniculum vulgare seed dry extract - 85 mg, Enzymix 

(Protease, amylase, lactose, cellulose, pectinase, 
maltodextrine) - 60 mg, Bromelaine - 25 mg

Deionized water, 
Fructose, Xanthan gum, 

Glycerin, Saccharin, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 24.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detenzim (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

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



Detoxic Kapsul 1

Apium graveolens extract - 100 mg, Extract of Phyllanthus 
emblica fruit - 50 mg, Extract of Centella asiatica leaves - 
50 mg, Extract of Curcuma longa root (curcumin no less 

than 95 %) - 5 mg.

Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide 

amorphous
Capsule shell content: 
gelatin or cellulose with 
or without addition of 

food dyes

Global Healthcare LLC. Rusiya 11.12.2019 Müsbət

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

məhsul  qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 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, bitkilərin adının düzgün tərcümə olunması zəruridir.

Diart 1,8 %

Hialuron 
turşusu 

əsasında 
inyeksiyon 
implantat 

2 ml Sodium hyaluronate (1,8 %) - 18 mg/ml

Amber acid disodium 
salt, Amber acid, 

Sodium chloride, Water  
for injections

Yuriya-Farm MMC Ukrayna 20.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Diart 1,8 %  (Hialuron turşusu 
əsasında inyeksiyon implantat  2ml, №1)" adlı məhsul travma və ya 
osteoartroz kimi degenerativ xəstəliklər nəticəsində diz oynağında 

sinovial mayenin çatışmazlığı zamanı onun müvəqqəti əvəz edilməsi 
məqsədilə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Dıet Shake (Apple 
and 

Cinnamon)YooGo/ 
YooGo seriyasından 
qidalandırıcı kokteyl 

alma-darçın

toz 25 q x 7

Casein protein Promilk Kappa Optimum 85 - 71.32%, 
Plantago seed husk - 11.2%, Apple concentrate - 9%, L- 

carnitine tartrate - 2%, Cinnamon - 1.2%, Life’s GLA® 
Borage Micronized Gamma linolenic acid - 1%, Bioactive 
Oat Dietary Fiber SweOAT® - 1%, Momordica extract - 

1%, Micronized omega-3 polyunsaturated fish oil fatty acids 
MEG-3® - 1%, Acerola extract - 0.5%, Steviol glycosides 

from Stevia Sigma-D™ - 0.18%, Malic acid - 0.3%, Natural 
food flavouring "Apple" - 0.3%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dıet Shake (Apple and 

Cinnamon)YooGo/ YooGo seriyasından qidalandırıcı kokteyl alma-
darçın  (saşe toz,  25 q x 7) adlı  məhsul gündəlik qida rasionunu 
amin turşular və vitaminlərlə 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:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Dıet Shake 
(Blackberry)YooGo/
YooGo seriyasından 
qidalandırıcı kokteyl 

böyürtkən

toz 25 q x 7

Casein protein Promilk Kappa Optimum 85 - 84.02%, 
Plantago seed husk - 3%, Dried Berry mix (Blueberry, 

Raspberry, Strawberry, Blackberry and elderberry)  powder 
- 6%, Natural food flavouring "Blackberry extract" - 1.5%, L- 

carnitine tartrate - 2%, Bioactive Oat Dietary Fiber 
SweOAT® - 1%, Momordica extract - 0.5%, Micronized 

omega-3 polyunsaturated fish oil fatty acids MEG-3® - 1%, 
Acerola extract - 0.5%, Steviol glycosides from Stevia 

Sigma-D™ - 0.18%, Malic acid - 0..3%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dıet Shake 

(Blackberry)YooGo/YooGo seriyasından qidalandırıcı kokteyl 
böyürtkən  (saşe toz,  25 q x 7) adlı  məhsul gündəlik qida rasionunu 

amin turşular və vitaminlərlə 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:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Dıet Shake (Cocoa 
and Ginger)YooGo/ 
YooGo seriyasından 
qidalandırıcı kokteyl 

kakao və zəncəfil

toz 25 q x 7

Casein protein Promilk Kappa Optimum 85 - 70.32%, 
Plantago seed husk - 10%, Cacao powder - 10%, Zingiber 
root extract - 3%, L- carnitine tartrate - 2%, Life’s GLA® 
Borage Micronized Gamma linolenic acid - 1%, Bioactive 
Oat Dietary Fiber SweOAT® - 1%, Momordica extract - 

1%, Micronized omega-3 polyunsaturated fish oil fatty acids 
MEG-3® - 1%, Acerola extract - 0.5%, Steviol glycosides 

from Stevia Sigma-D™ - 0.18%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dıet Shake (Cocoa and 

Ginger)YooGo/ YooGo seriyasından qidalandırıcı kokteyl kakao və 
zəncəfil  (saşe toz,  25 q x 7) adlı  məhsul gündəlik qida rasionunu 
amin turşularla və vitaminlərlə 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:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Dıet Shake 
(Coconut Biscuit) 
Yoo Go/YooGo 
seriyasında olan 
təbii qidalandırıcı 
kokteyl kokoslu 

peçenye

toz 25 q x 7

Casein protein Promilk Kappa Optimum 85 - 82.32%, 
Plantago seed husk - 5%, Coconut flakes - 3%, L- carnitine 

tartrate - 2%, Natural food flavouring "Coconut" - 1.5%, 
Natural food flavouring "Chocolate cookies" - 1.5%, Life’s 

GLA® Borage Micronized Gamma linolenic acid - 1%, 
Bioactive Oat Dietary Fiber SweOAT® - 1%, Momordica 

extract - 1%, Micronized omega-3 polyunsaturated fish oil 
fatty acids MEG-3® - 1%, Acerola extract - 0.5%, Steviol 

glycosides from Stevia Sigma-D™ - 0.18%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dıet Shake (Coconut Biscuit) Yoo 

Go/YooGo seriyasında olan təbii qidalandırıcı kokteyl kokoslu 
peçenye  (saşe toz,  25 q x 7) adlı  məhsul gündəlik qida rasionunu 

amin turşular və vitaminlərlə 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:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Dıet Shake 
(Hazelnut and 

Green buckweat) 
Yoo Go/YooGo 

seriyasından 
qidalandırıcı kokteyl 

fındıq və yaşıl 
qarabaşaq

toz 25 q x 7

Casein protein Promilk Kappa Optimum 85 - 83.02%, 
Plantago seed husk - 5%, Dried green buckwheat seeds - 

3%, L- carnitine tartrate - 2%, Natural food flavouring 
"Hazelnut" - 2%, Life’s GLA® Borage Micronized Gamma 

linolenic acid - 1%, Bioactive Oat Dietary Fiber SweOAT® - 
1%, Momordica extract - 1%, Micronized omega-3 

polyunsaturated fish oil fatty acids MEG-3® - 1%, Acerola 
extract - 0.5%, Steviol glycosides from Stevia Sigma-D™ - 

0.18%, Salt - 0.3%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dıet Shake (Hazelnut and Green 
buckweat) Yoo Go/YooGo seriyasından qidalandırıcı kokteyl fındıq 
və yaşıl qarabaşaq  (saşe toz,  25 q x 7) adlı  məhsul gündəlik qida 

rasionunu amin turşu və vitaminlərlə 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:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Dıet Shake (Vanılla 
Lucuma)YooGo/ 

YooGo seriyasından 
qidalandırıcı kokteyl 

vanilli-lukuma

toz 25 q x 7

Casein protein Promilk Kappa Optimum 85 - 83.32%, 
Lucuma fruit powder - 5%, Plantago seed husk - 3%, L- 
carnitine tartrate - 2%, Natural food flavouring "Vanilla" - 

2%, Life’s GLA® Borage Micronized Gamma linolenic acid - 
1%, Bioactive Oat Dietary Fiber SweOAT® - 1%, 
Momordica extract - 0.5%, Micronized omega-3 

polyunsaturated fish oil fatty acids MEG-3® - 1%, Acerola 
extract - 0.5%, Steviol glycosides from Stevia Sigma-D™ - 

0.18%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dıet Shake (Vanılla 

Lucuma)YooGo/ YooGo seriyasından qidalandırıcı kokteyl vanilli-
lukuma (saşe toz,  25 q x 7) adlı  məhsul gündəlik qida rasionunu 

gündəlik qida rasionunu amin turşular və vitaminlərlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 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 istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Disurinorm Şərbət 250 ml
Urtica dioica root - 56250 mg, Dry extract Serenoa repens - 

4000 mg, Dry extract Aesculus hippocastanum (20 % 
aescina) - 6250 mg, Dry extract Cucurbita pepo - 7875 mg

Xanthan gum, 
Polyethilenglycol 400, 

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Citric acid, Sucralose, 
Vanilla flavour, Hazelnut 
flavour, Purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 25.12.2019 Müsbət

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

məhsul  prostat vəzinin I və II- ci dərəcəli hiperplazıyasının 
mualicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd:1)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)Qablaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

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

keçirilməsi Q AY D A S I”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Dr.Brain Kids Şərbət 100 ml
Universe Pharma İlaç 

Sanayi ve Ticaret LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 25.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ərizəçinin ekspertiza prossesini dayandırması müraciət məktubuna 
əsasən xitam verilmişdir.



Dulce Burn Kapsul 1

Acai berry extract (4:1) - 250 mg, Green tea leaf (50 % 
extract) - 200 mg, Garcinia cambogia fruit (50 % extract) - 
100 mg, Caffeine anhydrous - 50 mg, Apple cider vinegar 

fruit powder - 50 mg, Kelp powder - 50 mg, Grapefruit 
powder - 50 mg

Gelatine (bovine), 
Vegetable magnesium 

stearate, Silicon dioxide
Vitalabs, İNC ABŞ 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DULCE BURN (kapsul № 60) 

adlı məhsul metabolik prosesləri sürətləndirən və lipid mübadiləsini 
tənzimləyən 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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır.

2)"Pəhriz əlavəsi", "Əlavə faklar" ifadələri müvafiq olaraq " Bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi ilə əvəz olunsun" "Məhsulun tərkibi " ilə 

əvəz olunsun

Dyukast
daxilə qəbul 

üçün məhlul ilə 
birgə kapsul 

5 ml

Kapsul: Cervus elaphus sibiricus extract – 50 mg, 
Mastigoteuthis flammea extract – 50 mg, Salmonidae DNA 

extract - 30 mg, Cordyceps extract – 30 mg, Artemia 
extract – 30 mg, Comarum palustre root extract – 30 mg, 
Salix alba bark extract – 30 mg, Laurus nobilis leaf extract 
– 30 mg, Juglans regia septum extract – 30 mg, Vaccinium 

vitis-idea fruit extract – 30 mg, Melissa officinalis herb 
extract – 30 mg, Arctium lappa root extract – 20 mg, 

Trifolium pretense flower extract – 20 mg, Ginkgo biloba 
leaf extract – 20 mg, Hypericum perforatum leaf extract – 
10 mg, Castanea sativa fruit extract – 10 mg, Mumii – 1 

mg, Chondroitin sulfate – 50 mg Flakon: Amarantus 
caudatus seed oil – 1300 mg, Hippophae rhamnoides fruit 
oil – 500 mg, Ilex latifolia leaf extract – 500 mg, Tabebuia 
impetiginosa - 500 mg, Fucus distichus leaf extract – 500 
mg, Orchis militaris fruit extract - 300 mg, Potentilla alba 
root extract – 300 mg, Plantago major root extract – 200 

mg, Fructus Rosae extract - 200 mg, Castoreum extract – 
100 mg, Trigonella foenum-graecum seed extract – 100 
mg, Sinapis alba fruit extract – 100 mg, Curcuma longa 

root extract – 100 mg, Zingiber officinale root extract – 100 
mg, Hyaluronic acid – 100 mg, Glucosamine hydrochloride 

– 100 mg

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 12.12.2019 Müsbət

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

məhlul ilə birgə kapsul,  1 kapsul 5 ml daxilində x10) adlı məhsul  
dayaq və hərəkət sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

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

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi   və tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə əsasən;

3)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim  olunm adığı üçün, rəydə göstərilm əyib.

Ecoflakton Kapsul 2 x 10

Fibersol - 250 mg, Maltodextrin – 94.5 mg, FOS - 5 mg, 
Lactobacillus acidophilus - 6 x 10⁸ CFU Bifidobacterium 

bifidum - 2 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium lactis - 2 x 10⁸ CFU, 
Bifidobacterium longum - 2 x 10⁸ CFU

Talc, Silica, Vegetal 
magnesium stearate, 

Hydroxypropyl 
methylcellulose

Gricar Chemical SRL İtaliya 04.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ecoflakton (kapsul № 20) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

EdaMaks Daxilə qəbul 
üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil MNC Bitkisel Sağlık 

Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 20.12.2019 Müsbət

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

məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Egnia Şərbət 150 ml
GABA (Gamma Aminobutyric acid) - 150 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 10 mg, Matricaria chamomillae 

flower extract - 10 mg

Sorbitol, Sodium citrate 
dihydrate, Deionized 

water

Dr. Prufer Medical 
Kozmetik San.Tic.A.Ş Türkiyə 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Egnia (şərbət, 150 ml) adlı  
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
və "istifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən müalicə xarakterli 

tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.

El Prodep Tablet 1
Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondritin sulfate - 400 mg, 
Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 

10 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti
Türkiyə 04.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

Enzyfar Şərbət 125 ml Amylase (from Aspargillus oryzae) - 50 mg, Pepsin - 10 mg

Deionized water, 
Raspberry flavor, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 24.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzyfar (şərbət, 125 ml) adlı 
məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq korrektə 
edilməsi və qablaşma üzərində komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

EstiProst Tablet 3 x 10

Serenoa Repens fruit extract - 80 mg, Cucurbita seed 
extract - 200 mg, Urtica dioical eaf extract - 150 mg, Zinc 

sulphate monohydrate (Zinc - 105 mcg) - 0.288 mg, 
Sodium Selenite (Selenium - 22 mcg) - 0.048 mg, L - 

Arginine hydrochloride (L - Arginine - 300 mg) - 362.79 mg

Microcrystalline 
cellulose, Lactose 

monohydrate, 
Polyvinylpyrrolidone, 

Croscarmellose sodium, 
Silicon dioxide, 

Magnesium stearate

TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 24.12.2019 Müsbət

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

məhsul kişi cinsi xəstəliklərində 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.

Farmega Plus / 
Farmeqa Plus Kapsul 6 x 15

Fish oil - 400 mg, Organic flax seed oil - 300 mg, Sunflower 
seed oil - 287.5 mg, Vitamin E (dl-alpha-Tocopherol 

acetate) - 12.5 mg

Gelatine, Glycerine, 
Purified water

EuroPharma Alliance 
Sp.z.o.o Polşa 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmega Plus / Farmeqa Plus 
(kapsul, № 90) adlı məhsul omeqa 3-6-9 yağ turşularınının 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.

Fermental Kapsul 1x15

Total gastro-protected living cells (lactobacillus 
Rhamnosus, lactobacillus Acidophilus, streptococcus 
Thermophilus, Bifidobacterium Bifidum, lactobacillus 

Bulgaricus) - 20 billion, Aloe (Aloe Barbadensis) leaves d.e. 
200:1 - 20 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Riboflavin (vitamin B2) - 

1,6 mg, Vitamin B1 - 1,4 mg, Cyanocobalamin (vitamin 
B12) at 0.1 % - 1 mcg

Food jelly (shell), 
Hydroxypropylmethylcell

ulose, Cellulose 
microcrystalline, Silicon 

dioxide (anticaking 
agent), Vegetable 

magnesium stearate 
(anticaking agent), 
Titanium dioxide 

(colouring)   

ESİ S.p.A İtaliya 30.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fermental (kapsul № 15) adlı 

məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 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. 



Fermenzym / 
Fermenzim Kapsul 3 x 10

Pancreatine - 200 mg, Protease - 12 mg, Lipase - 100 mg, 
Amylase - 52 mg, Papain - 60 mg, Trypsin - 10 mg, 

Amyloglucosidase - 12 mg, Lactase - 5 mg

Mono starch phosphate, 
Gelatin

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 06.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fermenzym/Fermenzim (kapsul 

№ 30) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablama və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
adlarının rəyə müvafiq olaraq düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Ferractin Kapsul 1 Vitamin B12 - 9 mcg, Folic acid - 500 mcg, Ferrous sulfate - 
113.85 mg (Eq. 34.5 mg of iron), L-serine - 129 mg

Rice flour, Gelatine, 
Stearic acid, Sodium 

starch glycolate, Silica, 
Magnesium stearate

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 24.12.2019 Müsbət

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

məhsul dəmirin, fol turşusunun və B12 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

deyil.
Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Ferro-folium Tablet 3 x 10 Iron gluconate - 150 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 
- 4 mcg, Vitamin C - 60 mg

Microcrystalline 
cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 10.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferro-folium (tablet, №30) adlı məhsul 
Dəmir, fol turşusu, B12 və C vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın 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 edilməsi,

Ferrokoc Tablet - Iron gluconate (eq to 19 mg of Ferrum) - 159 mg, Vitamin 
B12 - 2 mcg, Vitamin C - 30 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 02.12.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

FlexiForce Plus Kapsul 6 x 10

BioCell Collagen (Hudrolyzed collagen type II (min.60%), 
Chondroitin sulfate (min.20%), Hyaluronic acid (min10%)) - 

300 mg, Rose hip (Rosa canina L.) fruit dry extract with 
70% Vitamin C - 50 mg, Ginger (Zingiber officinale Roscoe) 

root dry extract with 5% gingerols - 3 mg, Black pepper 
(Piper nigrum) fruit extract with 10-15% piperin - 2 mg, 

Coenzyme Q10 (ubiquinone 10) - 0.2 mg

Magnesium salts of fatty 
aciids, Microcrystalline 

cellulose
Sensilab Ltd Sloveniya 12.12.2019 Müsbət

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

adlı məhsul oynaq və qığırdaq toxumasının funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"tərkibi" bəndində komponentlərin adında yol verilən texniki səhvlərin 
aradan qaldırılması və qara bibər ekstraktının adının düzgün qeyd 

edilməsi, qablaşma üzərində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin qeyd 
edilməsi zəruridir.

Fohov Oral Liquid 
(Feniks)

Daxilə qəbul 
üçün məhlul 4 x 30 ml

Extract of Cordyceps sinensis - 350 mg, Extract of 
Ganoderma Lucidum - 350 mg, Dry extract of Lentinula 

edodes - 100 mg, Extract of Bambusa - 100 mg

Purified water, Honey, 
Potassium sorbate

Fohow Health 
Products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohov Oral Liquid (Feniks)(daxilə 
qəbul üçün məhlul, 30 ml, flakon №  4) adlı məhsul amin turşuları,  
vitamin və mineralların 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.



Fortekebd Tablet 3 x 10

L-ornithine L-aspartate - 100 mg, Artichoke (Cynara 
scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum fruit 
extract (standardized to Silymarin - 40 mg) - 62.5 mg, 

Vitamin E - 12 mg

Microcrystalline 
cellulose, 

Hydroxypropylmethylcell
ulose, Croscarmellose 
sodium, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, 
Polyethylene glycol, 

Talc, Titanium dioxide, 
Polyvinylpyrrolidone, 

Stearic acid

TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 24.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortekebd (tablet, №30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində maqnezium stearat inqredientinin adının 

düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Fortonzin Boğaz üçün 
sprey 30 ml

Propolis extract (min. 10% flavanoids) - 9.9mg, Chamomile 
extract (Matricaria chamomilla)-24.75mg, Thyme extract 

(Thymus vulgaris)-79.2mg

Glycerin(E422), Xylitol 
(E967), Potassium 

sorbate (E202), Sodium 
benzoate (E2012), Citric 
acid (E330), Flavoring 
mint, Water up 0.9ml 

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 20.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Fortonzin boğaz üçün sprey, 30 ml" 
adlı məhsul tənəffüs sisteminin funksiyalarının möhkəmləndirilməsi 

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

Fukus Kapsul - Fucus vesiculosus thallus - 350 mg, Fucus vesiculosus 
extract (Iodine - 50 mcg, Fiber - 150 mg) - 100 mg

Starch, Calcium 
stearate, Lactose, 

Gelatin

Litoral Universitet 
İnnovasiya Şirkəti Rusiya 20.12.2019 Müsbət

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

məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5 və 6-cı 
bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi,  "istifadə 
qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi,  "əks 
göstərişlər" bəndində qeyd edilən "ana südü ilə yedizdirmə" 

yazısının "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi və teniki səhvlərin 
aradan qaldırılması zəruridir.

Funtin Daxilə qəbulu 
üçün damcı 30 ml

Morus alba extract - 3000 mg, İlex extract - 1000 mg, Mate 
extract - 1000 mg, Cetraria extract - 1000 mg, Chamomilla 
extract - 1000 mg, Achillea millefolium extract - 1000 mg, 

Calendula officinalis - 1000 mg, Arctium extract - 1000 mg, 
Taraxacum officinale extract - 1000 mg, Betula extract - 

1000 mg, Barbarea extract - 1000 mg, Oenothera extract - 
1000 mg, Bergenia crassifolia extract - 1000 mg, Potentilla 
extract - 1000 mg, Lespedaza hedysaroides extract - 1000 
mg, Usnea extract - 1000 mg, Phallus impudicus extract - 

1000 mg, Equisetum extract - 1000 mg, Larix extract - 
1000 mg, İnonotus extract - 1000 mg, Ganoderma lucidum 
extract - 300 mg, Sinapis alba extract - 300 mg, Syzygium 
extract - 300 mg, İnula extract - 300 mg, Panax extract - 
300 mg, Rosa extract - 300 mg, Allium sativum extract - 
300 mg, Phaseolus extract - 300 mg, Humulus extract - 

300 mg, Nigella sativa - 300 mg, Cordyceps extract - 300 
mg, Propolis extract - 300 mg, Mumia - 300 mg, Aqua do 

30000 mg, Sodium benzoate - 30 mg

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Funtin(daxilə qəbulu üçün damcı, 

30 ml) adlı məhsul göbələk mənşəli müxtəlif xəstəliklərin 
müalicəsində  köməkçi vastə 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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi və tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə əsasən;

3)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim  olunm adığı üçün, rəydə göstərilm əyib.



Gamalon plus Tablet 10 x 2 Gaba – 75 mg, Glycine – 37 mg, Glutamine – 25 mg, 
Magnesium hydroxide – 25 mg, Vitamin B6 – 250 mcg

PVP, Magnesium 
Stearate, Lactose 

Monohydrate, 
Microcrystalline 

Cellulose, 
Croccalallelose Sodium, 

Silicon Dioxide, 
Hydroxypropil 

Methylcellulose, Coating 
Material.

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamalon plus (tablet № 20) 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: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə 
üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 

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

olaraq tərtib olunması zəruridir.

Gamalon plus Şərbət 100ml A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 06.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r


  “Probion MMC” şirkətinin 24.10.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “A Pharma Sağlık Ürünleri A.S” 
şirkətinin istehsalı olan 18671 seriyalı Gamalon plus (şərbət 100 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. 

Kalium sorbat - 0.000165q (sənədə əsasən 0.1q olmalıdır ) UYĞUN 
DEYİL

Na metilparaben - aşkar edilmədi (sənədə əsasən 0.12q olmalıdır ) 
UYĞUN DEYİL

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

təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.

Geprox Tablet 3 x 10
Milk thistle (Silybum marianum) fruit extract - 80 mg, L-
ornithine - 200 mg, Artichoke (Cynara scolymus) leaf 

extract - 200 mg

Microcrystalline 
cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" 
bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "əks göstərişlər" 

bəndinə "hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısının əlavə edilməsi, 
"istifadəsinə göstərişlər" bəndində qeyd edilən "hamiləlik toksikozları 

və hestozlar" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Germina Guard Damcı 20 ml
Universe Pharma İlaç 

Sanayi ve Ticaret LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 25.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ərizəçinin ekspertiza prossesini dayandırması müraciət məktubuna 
əsasən xitam verilmişdir.

Glutamine Xplode 
Powder (Pineapple 

flavour)
toz 500 q

L-glutamine - 5.5 g, L-leucine - 1.5 g, L-cysteine - 0.25 g, 
Vitamin C (Pureway-C®) - 80 mg, Niacin - 16 mg, Vitamin 
B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Folic acid - 200 mcg, 

Selenium - 55 mcg

Acesulfame K, 
Sucralose, Citric acid, 

Sodium citrates, Arabic 
gum, Xanthan gum, 

Sodium 
carboxymethylcellulose, 

Flavourings, 
Cyclamates, Riboflavins 

(orange and lemon 
flavours), Carotenes 

(orange flavour), 
Carmines (orange 

flavour)

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 20.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glutamine Xplode Powder (toz, 

500 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 dərman vasitəsi 

deyil.



Hedalin Şərbət 120 ml
Farmabest İlaç 

Kozmetik Medikal LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 11.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Helmatrex Şərbət

Triphala (Emblica officinalis, Terminalia chebula, Terminalia 
bellirica) – 60 mg, Aegle marmelos – 50 mg, Symplocos 

racemose  – 50 mg, Zingiber officinale – 50 mg, 
Trachyspermum ammi – 30 mg, Cuminum cyminum – 30 

mg, Gum resin of Bombax malabaricum – 25 mg

Sugar, Sodium 
Benzoate, Disodium 
EDTA, Citric Acid, 

Aspartame, Xanthan 
Gum, Sodium CMC, 

Sodium Metabisulphite, 
Colour Caramel (liquid)#, 
Flavour Honey, Purified 

Water

Makin Laboratories 
Pvt.Ltd Hindistan 02.12.2019 Müsbət

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

məhsul  qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Hemovit Plus Kids Daxilə qəbul 
üçün məhlul 150 ml Ferrous fumarate (eq to Iron - 9.8 mg) - 30 mg, Folic acid - 

100 mcg, Vitamin B6 - 1 mg

Xanthan gum, Glycerol, 
Citric acid, Potassium 

sorbate, Sodium 
benzoate, Deionized 

water

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hemovit Plus Kids (daxilə qəbul 

üçün məhlul 150 ml) adlı məhsul dəmir defisitli anemiyaların müalicə 
və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd 
edilən "şərbət" yazısının "daxilə qəbul üçün məhlul" yazısı ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.

Hepabest forte Kapsul 2

Artichoke extract (Cynara scolymus L.)  - 350 mg, L-
ornithine asparate - 100 mg, Nicotinamide - 8 mg, Vitamin 
B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0,55 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 0,7 mg, Vitamin B5 (as as Calcium D-
pantothenate) - 3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0,7 mg

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

salts of fatty acids, 
Capsule shell (gelatine, 

colour: E171)

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 18.12.2019 Müsbət

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

Hepastrong Amino Kapsul 2
L-ornitine hydrochloride - 250 mg, Choline bitartrate - 200 
mg, L - metionine - 25 mg, L - arginine hydrochloride - 25 

mg

Magnesium stearate, 
Gelatine

Norfachema 
(Solepharm 

Pharmaceuticals Ltd 
üçün)

Litva 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepastrong Amino (kapsul № 30) 
adlı məhsul  qaraciyər fəaliyyətini 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.

1)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir;

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

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Q AY D A S I”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

İmmune Extreme Şərbət 120 ml Beta glucan - 125 mg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin E - 35 
mg, Selenium - 125 mcg, Zinc sulphate - 21 mg

Deionize water, 
Sweetener, Orange 
aroma, Potassium 
sorbate, Colourant 

(Sunset yellow FCF)

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 10.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmune Extreme (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın 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 edilməsi, "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətlər" və "müalicə 

müddəti" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.



İmmune Extreme Kapsul 3 x 10
Beta glucan - 250 mg, Echinacea angustifolia root extract - 

100 mg, Vitamin E - 65 mg, Vitamin C - 50 mg, Zinc - 20 
mg, Selenium - 150 mcg

Gelatine, Mono stach 
phosphate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmune Extreme (kapsul № 30) 
adlı məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" 
bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "əks göstərişlər" 

bəndinə "hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısının əlavə edilməsi 
zəruridir.

Junior Eucalyptus Şərbət 150 ml
Eucalyptus globulus (leaf hydrogl. extract) - 13.33 g , 

Eucalyptus radiata (Leaf, ess. oil) - 13 mg

Crystalised sugar, 
Purified water, Glycerol, 

Citric acid, Sodium 
benzoate, Potassium 

sorbate, Lemon 
flavouring

Tilman s.a. Belçika 24.12.2019 Müsbət

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

adlı məhsul  

boğaz qıcığlanmasını aradan götürmək üçün və tənəffüsü 
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 təlimat və qablaşdırmanın tərtibatında 
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 5.3 və 6.3  

bəndlərində göstərilən  tələblər  yerinə yetirilməlidir. 

Kardinol Kapsul 2 x 15 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, 
Coenzyme Q10 - 60 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Colloidal 
silicon dioxide, Gelatin

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kardinol (kapsul №30) 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: "İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq 
olaraq korrektə edilməsi zəruridir.

Kardiprev Tablet 1 Salix alba bark dry extract - 150 mg, Magnesium hydroxide - 
25 mg

Magnesium stearate, 
Corn starch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 29.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kardiprev (tablet № 30) adlı məhsul 
ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

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

Karitas Tablet 1 Selenium – 25 mcg, Betaglucan – 75 mg, Vitamin E – 25 
mg, Vitamin C - 60, Zinc – 7.5

Magnesium stearate, 
Sorbitol

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 30.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karitas (tablet №60) 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.

Karnazim-Q10 Kapsul 3 x 10 L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, Quercetine - 
25 mg 

Maltodextrine, Silicon 
dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatine

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 20.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karnazim-Q10 (kapsul, №30) adlı 

məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Katrin D Daxilə qəbul 
üçün məhlul

50 ml (1 ml 
25 damcı) Cholecalciferol - 50000 IU

Deionized water, 
Xanthan gum, Citric 

acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Raspberry flavor, 

Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 04.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Katrin D ( daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) adlı  məhsul   D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Kofril Daxilə qəbul 
üçün məhlul 100 ml

Glycyrrhiza glabra root powder extract - 37.5 mg, Althaea 
officinalis leaf powder extract - 35 mg, Hedera helix leaf 
powder extract - 35 mg, Thymus vulgaris herb powder 

extract - 35 mg

Deionized water, 
Xanthan gum, 

Potassium sorbate, 
Cherry flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofril (daxilə qəbul üçün məhlul, 

100 ml) adlı məhsul öskürəyi aradan qaldırmaq üçün köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd; Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

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

tərtib olunmalıdır.

Koramin Daxilə qəbul 
üçün məhlul 150 ml

Taurine - 500 mg, L-arginine - 150 mg, Magnesium - 100 
mg, Leonurus cardiaca herb powder extract - 80 mg, 
Ginkgo biloba leaf powder extract - 50 mg, Crataegus 

oxycanthus fruit powder extract - 40 mg, Selenium - 20 mg, 
Ferula communis root powder extract - 20 mg, Ubiquinol - 

20 mg, Vitamin B3 - 7.5 mg, Vitamin B6 - 5 mg

Deionized water, 
Glycerol, Xanthan gum, 

Trisodium citrate 
dihydrate, Citric acid, 

Sodium EDTA, Sodium 
benzoate, Cherry flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 29.12.2019 Müsbət

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

məhlul, 150) adlı məhsul orqanizmin bəzi vacib metabolik 
prosseslərini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: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. 

Təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi və "farmakoloji xüsusiyyətlər" yazısının ləğv edilməsi 

zəruridir.

KrimBerq Şərbət 150 ml
L-carnitine - 500 mg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, 
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 6.06 mg, Zinc 

(as Zinc sulfate monohydrate) - 10.8 mg

Strawberry aroma, 
Potassium sorbate, 

Xanthan gum, Sorbitol, 
Deionized water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 16.12.2019 Müsbət

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

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

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

deyil.
Qeyd: 1) İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın, əks halda 

bəzi inqredientlər istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır.
2) İstifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının 

təqdim  etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın.

Lactosan toz 5 q
Bifidobacterium lactis - 2 x 109, Bifidobacterium infantis - 2 

x 109, Lactobacillus rhamnosus - 2 x 109, Lactobacillus 
acidophilus - 2 x 109

Oligofructose, Inulin
Universe Pharma İlaç 

Sanayi ve Ticaret LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactosan ( saşe, toz №10) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə 

(tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5 və 6-cı 

bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji 
xüsusiyyətlər" , "farmakoloji qrup", "müalicə"  yazılarının,  "yarımçıq 

və keysəriyyə ilə doğulmuş uşaqlarda" tövsiyəsinin ləğv edilməsi 
zəruridir.



Lapsimag Tablet 3x10
Farmabest İlaç 

Kozmetik Medikal LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 05.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Nurmed MMC” şirkətinin 31.10.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Farmabest İlaç Kozmetik Medikal LTD. 
ŞTİ” şirkətinin istehsalı olan LN1019 seriyalı Lapsimag (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, təqdim olunmuş məhsulun maddələrindən birinin 

miqdarı istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 
göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Maqnezium -- 9.1% (80-120%) -- UYĞUN DEYİL      
Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət 

Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və 
istifadə göstərişi  eyni olan dərm an vasitəsi m övcuddur

   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.

Lapsised Tablet 3 x 10

Passion flower (Passiflora incarnata L.) herb dry extract - 
150 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flower dry 
extract - 150 mg, Melissa (Melissa officinalis) leaf dry 
extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium lactate 

dehydrate) - 60 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Magnesium stearate 
(vegetable), 

Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, PEG-

6000

MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lebemax Daxilə qəbul 
üçün məhlul

50 ml (1.6 
ml - 48 
damcı)

L - carnitine - 100 mg, Inositol - 100 mg, L - Citrulline - 32 
mg, L - Glutamine - 20 mg, Vitamin B2 - 1.344 mg, Vitamin 

B5 - 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.344 mg, Vitamin B12 - 100 
mcg

Deionized water, 
Raspberry flavour, 

Xanthan gum, Citric 
acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lebemax (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) adlı  məhsul    metabolik prossesləri tənzimləmək 

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Lerasmin 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 10.12.2019 Müsbət

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

məhsul D vitamini və kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Lipiscor Kapsul 2 x 30 Total omega-3 acids - 725 mg, EPA - 406.3 mg, DHA - 
268.8 mg

all rac α - tocopheryl 
acetate, gelatin, 

glycerol, purified water

Sanum -Kehlbeck 
GmbH & Co. KG Almaniya 25.12.2019 Müsbət

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

məhsul omega-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

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

tərtib olunm alıdır;

2)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Lipo 6 Black Ultra 
Concentrate Kapsul 1

Caffeine anhydrous - 175 mg, N-acetyl L-tyrosine - 118 mg, 
Guarana extract 22 % - 100 mg, Citrus aurantium extract 
10 % - 10 mg, Cayenne powder - 5 mg, Bioperine black 

pepper ext. - 5 mg, Chromium picolinate - 100 mcg

Purified water, Glycerin, 
Capsules AQ "00" green 

HPMC

HVL LLC DBA 
AquaCap (for Nutrex 

Research, İnc.)
ABŞ 25.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipo 6 Black Ultra 

Concentrate(kapsul № 60) adlı məhsul  idmanla məşğul olanların 
çəkisini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: Məhsulun  istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin, əks halda kofein maddəsinin miqdarı gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşır 
(https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.p

df).

Lipo 6 Carnitine Kapsul 1 L-carnitine HCL - 655 mg Water, Glycerin, 
vegetable capsules.

HVL LLC DBA 
AquaCap (for Nutrex 

Research, İnc.)
ABŞ 25.12.2019 Müsbət

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

adlı məhsul  idmanla məşğul olanlar üçün metabolizmi yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: Məhsulun  istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin, əks halda təsiredici maddənin miqdarı gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşır.

Lipo Lax+ İnyeksiya üçün 
məhlul 10 ml

Phosphatidylecholine-<96.35%, Acetyl Hexapeptide-8-
<1%, Sodium Deoxycholate-<0.15%, Carnitine-<0.15%, 

Benzyl Alcohol-<0.15%, 1,2-Hexanediol-<2%

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Koru Pharmaceuticals 
Co Ltd Cənubi Koreya 27.12.2019 Müsbət

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

vasitəsi deyil.

Lipo Star System 
(LSS) toz 60 qr

Zingiber officinale root extract - 50 mg, Panax Ginseng root 
extract - 50 mg, Schisandra chinensis fruit extract - 40 mg, 
Phaseolus vulgaris fruit extract - 40 mg, Avena sativa seed 
extract - 40 mg, Rosa canina fruit extract - 30 mg, Centella 

asiatica leaf extract - 30 mg, Rhodiola quadrifida root 
extract - 30 mg, Capsicum frutescens fruit extract - 20 mg, 

Paullinia cupana fruit extract - 20 mg, Camellia sinensis 
leaf extract - 20 mg, Cichorium intybus root extract - 20 mg, 

Larix sibirica bark extract - 20 mg, Fragaria vesca leaf 
extract - 20 mg, Dioscorea caucasica root extract - 20 mg, 
İlex latifolia leaf extract - 20 mg, Vitis vinifera seed extract - 
20 mg, Cucurbita pepo seed extract - 20 mg, Amaranthus 
caudatus seed extract - 20 mg, Garcinia mangostana fruit 

extract - 20 mg, Hypericum perforatum leaf extract - 20 mg, 
Taraxacum officinale root extract - 20 mg, Galium verum 
leaf extract - 20 mg, Fucus vesiculosus leaf extract - 20 

mg, Agadtache foeniculum leaf extract - 20 mg, 
Chamomilla recutita flower extract - 20 mg, Betula alba 

bark extract - 20 mg, Paeonia officinalis flower extract - 20 
mg, İnonotus obliquus extract - 20 mg, Potentilla alba root 

extract - 20 mg, Juglans regia septum extract - 20 mg, 
Stigmatum zea maydis extract - 20 mg, Lentinula edodes 

extract - 20 mg, Carnitine - 20 mg, Lysine - 20 mg, 
Cysteine - 0.5 mg, Valine - 0.5 mg, Alanine - 5 mg, 

Methionine - 5 mg, Tyrosine - 5 mg, Ornithine - 3 mg, 
Carnosine - 5 mg, Threonine - 5 mg, Tryptophan - 5 mg, 

Choline - 10 mg, Lipoic acid - 0.5 mg, Zeaxanthin - 0.5 mg, 
Glycine - 10 mg, Sodium alginate - 0.5 mg, Bees milk - 0.2 
mg, Propolis - 0.2 mg, Vaccinium myrtillus fruit juice - 5 mg, 
Citrus paradisi fruit juice - 5 mg, Citrus limon fruit juice - 5 

mg, Smallanthus sonchifolius root powder to 100 mg

Yoxdur Saşera-Med MMC Rusiya 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipo Star System /LSS (toz, 60 
qr) adlı məhsul lipidlər mübadiləsini tənzimləyən  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.



Lithos Qranullar 30 x 3.85 q Potassium citrate (Potassium - 547 mg) - 1513.1 mg, 
Magnesium citrate (Magnesium - 90 mg) - 580.7 mg

Erythritol, Citric acid, 
Berries flavoring, 

Betanin, Sucralose, 
Silicon dioxide

Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 26.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lithos (saşe qranullar,  №30) adlı 
məhsul kalium və maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: Qablaşmanın 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 5-cı bəndinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Lithos Tablet 1
Tribasic potassium citrate (Potassium - 273.8 mg ) - 714.9 
mg, Tri magnesium citrate (Magnesium - 42.5 mg) - 274.4 

mg

Stearic acid, 
Hydroxypropyl cellulose, 

Microcrystalline 
cellulose, Hydroxypropyl 
methyl cellulose, Silicon 

dioxide, Polyethylene 
glycol, Magnesium 
stearate, Titanium 

dioxide, Talc, 
Polyvinylpirrolidone, 

Ethylcellulose, Copper 
complexes of 

chlorophylls, Carnauba 
wax

Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 26.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lithos (tablet №100) adlı məhsul 
kalium və maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşmanın 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 5-cı bəndinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Lithosolv Qranullar 153 q Potassium citrate - 2228 mg, Potassium bicarbonate - 
1031 mg (total Potassium - 1173 mg)

Stearic acid, 
Polyvinylpyrrolidone, 

Silicon dioxide, Lemon 
flavouring, Sucralose

Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 26.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lithosolv ( qranullar, 153 q) adlı 
məhsul kalium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşmanın 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 5-cı bəndinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Lithosolv Tablet 1 Tribasic potassium citrate (eq to Potassium - 391 mg) - 
1080 mg

Fatty acids (Stearic 
acid), Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, 

Shellac, 
Polyvinylpirrolidone, 

Talc, Titanium dioxide

Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 26.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lithosolv (tablet №100) adlı məhsul 
kalium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşmanın 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 5-cı bəndinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.



Litolizin Kapsul 15 x 2 Boerhavia Diffusa - 60 mg, Shilajit (mumijo) - 50 mg, 
Hordeum Vulgare - 30 mg

Magnesium stearate, 
Purified talc, Sodium 

Methyl Paraben, Sodium 
Propyl Paraben, Sodium 

Benzoate

Makin Laboratories 
Pvt.Ltd Hindistan 03.12.2019 Müsbət

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

məhsul böyrək daşlarının yaranmasının qarşısını almaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 

tələblər” (maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 

tərtib olunması zəruridir.

Litolizin Tablet 2 x 30
Centaurium Erythraea stem and leaf powder - 18 mg, 
Levisticum officinale root powder - 18 mg, Tosmarinus 

officinale leaf powder - 18 mg

Calcium carbonate, 
Polivinil olikol, 

Polyvinylpyrrolidone, 
Sodium citrate, Lactose, 
Silicon dioxide, Sorbitol, 

Magnesium stearate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 19.12.2019 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: tərkib və yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Lokogen Tablet 3 x 10
Methylsulfonylmethane - 500 mg, Boswellia serrata extract - 

100 mg, Type II collagen raw material (equals to 40 mg 
Type II collagen 60%) - 66.7 mg

Microcrystalline 
celllulose, Crosslinked 
carboxymethylcellulose 

sodium, Coating material 
(Polyvinylalcohol, Talc, 
Glyceryl monostearate, 

Polysorbat-80), 
Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

Lorde Hyal

Inhalyasion və 
intranazal 

istifadə üçün 
steril məhlul

4 ml Sodium chloride - 30 mg, Sodium hyaluronate - 1 mg Water  for injections Yuriya-Farm MMC Ukrayna 20.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  "Lorde Hyal (Inhalyasion və intranazal 
istifadə üçün steril məhlul 4 mlx10)" adlı məhsul tənəffüs yolları 
xəstəliklərində inhalyasiya və intranazal yeridilmə üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Maglife Tablet 2 x 15 Magnesium lactate - 470 mg, Vitamin B6 - 5 mg, Piperin - 
2.5 mg

Lactose, Starch, PVP 
K30, Magnesium 
stearate, Talc, 

Croscarmellose sodium, 
Silicon dioxide, Avicel 

PH 200, Coating: 
Pharmacoat (HPMC), 
Titanium dioxide, Talc, 

PEG 600, Orange 
impact color, Methanol

Salbion Health 
Sciences (PVT) LTD Pakistan 05.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MAGLİFE(tablet  N 30) adlı 

məhsul B6 vitamini və maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:)İstifadə üzrə təlimatda "Dərman vasitəsi deyil!" yazısı əlavə 
olunsun, istifadə qaydaları və dozalar rəyə uyğun olaraq göstərilsin, 
məhsulun tərkibində hamiləlik dövründə tövsiyə olunmayan piperin 

maddəsi olduğu üçün, məhsul hamilələrə tövsiyə 
olunmasın;"farmakodinamika" bəndi ləğv olunsun;"əks göstəricilər" 

bəndində "D ərm an vasitəsi" yazısı "B FM Q Ə"ilə əvəz olunsun
2)İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin.

Magneforce B6 Tablet 3 x 10 Magnesium sulphate (Magnesium - 80.7 mg) - 400 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 1.65 mg) - 2 mg

Microcrystalline 
cellulose, Mono starch 

phosphate, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Magneforce B6 (tablet, №30) adlı 
məhsul maqnezium və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.



Maribiol Kids Şərbət 240 ml
Total Omega-3 fatty acids - 1541 mg (ЕРА (as Acidum 

eicosapentaenoic) - 736 mg, DHA (as Acidum 
docosahexaenoic) - 460 mg)

Lemon flavour, Mixed 
tocopherols, Diisononyl 
phthalate, Dietyl hexyl 

phthalate, 
Cholecalciferol, Dibutyl 

phthalate

AO LYSİ İslandiya 02.12.2019 Müsbət

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

edilən məhlul, 240 ml) adlı  məhsul    omeqa-3 tipli yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 
hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

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

Qeyd; istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Marifish Forte Kapsul 6 x 10
Fish oil (Omega - 3 fatty acid - 350 mg, Eicosapentaenoic 
acid (EPA) - 180 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) - 120 

mg) - 1000 mg

Gelatin, Glycerol, 
Purufied water

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 13.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marifish Forte (kapsul №60) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

dilində tərcümə ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının da qeyd edilməsi 
zəruridir.

Mega Mass 4000 
(strawberry) toz 3 kq

Vitamin E - 4 mg, Vitamin C - 27 mg, Vitamin B1 - 0.37 mg, 
Vitamin B2 – 0.5 mg, Niacin – 5.3 mg, Vitamin B6 -0.5 mg, 
Folic Acid – 66.7 mcg, Pantothenic Acid - 2 mg, Iron – 5.4 

mg, Zinc – 3.3 mg, Iodine - 50 mg,  Creatine Monohydrate - 
2267 mg (of which creatine - 2000 mg), L-Alanine – 3.4 g, 
L-Arginine – 3.7 g, Apartic Acid - 8 g, L-Cysteine - 1.3 g, 

Glutamic Acid -  16.9 g, Glycine - 1.9 g, L-Histidine - 2.6 g, 
L-Isoleucine - 5.3 g, L-Leucine – 9.5 g, L-Lysine - 8.2 g, L-
Methionine - 2.7 g, L-Phenylalanine – 4.7 g, L-Proline - 9 g, 
L-Serine – 5.5 g, L-Threnonine - 4.6 g, L-Tryptophane - 1.4 

g, L-Valine - 6.3 g, L-Tyrosine - 5 g

Maize maltodextrin, 
Native wheat starch, 

Oat flour, Native patato 
starch, Milk protein 

isolate, Whey protein 
concentrate, Dried egg 
albumen, Sweet whey 
powder, Flavouring, 

Colour: Betanin, Medium 
chain triglycerides, 

Sweeteners: 
Acesulfame K, 

Sucralose, Steviol 
Glycosides, Thickener: 
Guar gum, Citric acid: 

Anticaking agent: Silicon 
dioxide

Anona GmbH Almaniya 25.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega Mass 4000 (toz 3 kq) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

Megavit Family / 
Meqavit Ailə Şərbət 150 ml

L-ascorbic acid - 70 mg, Nicotinamide (Eq.to 10 mg NE 
vitamin B3 (Niacin)) - 10 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate 
(Eq.to 8 mg α-TE (17.4 IU) Vitamin E) - 8 mg, Zinc sulfate 

monohydrate (Eq.to 5 mg Zinc) - 13.73 mg, Calcium D- 
pantothenate (Eq.to 4 mg Vitamin B5 Pantothenic acid) - 
4.35 mg, Manganese sulfate monohydrate (Eq.to 1 mg 

Manganese) - 3.08 mg, Riboflavin 5 phsopahate sodium 
(Eq.to 0.9 mg of Vitamin B2) - 1.2 mg, Thiamine 

hydrochloride (Eq.to 0.8 mg of Vitamin B1) - 1.07 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Eq.to 0.5 mg to Vitamin B6 ) - 

0.61 mg, Retinyl palmitate 1 mln.IU/g activity (400 mcg RE 
(1333 IU) eq.to Vitamin A) - 1.33 mg, Pteroylmonoglutamic 
acid (Folic acid) - 0.3 mg, Sodium selenite (eq.to 45 mcg 
Selenium) - 0.1 mg, Cholecalciferol 1 mln. IU/g (eq.to 400 
IU Vitamin D3) - 0.4 mg, Cyanocobalamin (0.1%) - 1.5 mg

Deionized water, Sugar, 
Glycerol, Polysorbate 

80, Citric acid 
monohydrate, Gum 

arabic, Xanthan gum, 
Orange aroma, Lemon 

flavor, Sodium 
hydroxide, Potassium 

sorbate, Sodium 
benzoate, Calcium 

acetate: Orange falvor 
dispenser (Orange oil, 

Ethanol, Propylene 
glycol), Lemon flavor 
transmitter (Isopentyl 

acetate, Ethyl butyrate, 
Limonene, Isopentyl 
isobutyrate, Vanillin, 

Maltol)

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megavit Family / Meqavit Ailə 

(şərbətl, 150 ml) adlı  məhsul  vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

deyil.



Melenor Kapsul 3 x 10

Fish oil (Omega 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 
mg ) - 359.565 mg, Ferrous fumarate (Iron - 17 mg) - 51.72 
mg, Vitamin C - 50 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 

10 mg) - 27.45 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 mg, 
Calcium -D-pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 mg, 

Cyanocobalamine - 2.5 mg, Pyridoxine hydrochloride 
(Vitamin B6 - 1.8 mg) - 2.188 mg, Thiamine hydrochloride 
(Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 

1.4 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.4 mg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 5 mcg, Potassium iodide (Iodine - 150 
mcg) - 0.196 mg, Sodium selenite (Selenium - 55 mcg) - 

0.12 mg, Vitamin B7 - 0.035 mg

Gelatin (bovine gelatin), 
Deionized water, 

Sunflower seed oil, 
Glycerin, Lemon peel oil, 
Silicon dioxide, Beeswax 

white (E 901), 
Tocopherol-rich extract ( 
E 306), Iron oxide (red) 

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

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 27.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Melenor (kapsul, №30) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Melogyn Şərbət 60 ml

Tilia cordata (dry flowers powder) – 250 mg, Matricaria 
recutita (dry flowers powder) – 250 mg, Mentha piperita 

(dry leaves powder) – 200 mg, Vitamin B5 – 10 mg, 
Vitamin B6 – 2 mg

Sucralose, Glycerol, 
Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium 

sorbate, Orange flavor, 
Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melogyn (şərbət 60ml) adlı 

məhsul  MSS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Menaxil Daxilə qəbul 
üçün məhlul 250 ml

Castoreum - 10000 mg, Velvet extract - 10000 mg, 
Hedysarum alpinum root extract - 10000 mg, Ambrosia - 
10000 mg, Fructose - 10000 mg, Citrus fruit juice - 10000 

mg, Aqua - to 250 ml

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Menaxil(daxilə qəbul üçün məhlul, 

250 ml) adlı məhsul   kişilərin sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır.

         2)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal 
tarixi, son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə 

göstərilm əyib.

Mersil Neuro Kapsul 4 x 15

Vitamin B2 (riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B6  (pyridoxine) – 
1.4 mg,  Vitamin B1 (thiamine mononitrate) – 1.1 mg, 

Vitamin B12 (cyanocobalamin) (0.1%) -  0.0025 mg, Folic 
acid - 0.20 mg, Magnesium citrate – 375mg, Inulin – 70 mg

White, bovine gelatin 
capsule shell, 

Magnesium stearate

Grand Medical Poland 
Sp. z o.o. Polşa 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersil Neuro (kapsul №60) adlı 
məhsul MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Mielon Tablet 3 x 10

Phosphatidylserine 20% - 100 mg, Phosphatidylcholine 
30% - 100 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, 

Dimethylglycine - 100 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B6 - 
1.4 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 0.0025 mg, 

Folic acid - 0.2 mg, Inositol - 100 mg

Microcrystalline 
cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 10.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın 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 edilməsi, "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" 

bəndlərinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Nanopar Şərbət 150 ml Cucurbita pepo – 75 mg, Allium sativum – 50 mg, 
Grapefruit (Citrus paradisi) – 40 mg

Strawberry aroma, 
Potassium sorbate, 

Xanthan gum, Sorbitol, 
Deionized water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 12.12.2019 Müsbət

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

məhsul  qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



Nat-Prostat Kapsul 1

Cırtdan palması meyvəsinin (Serenoa repens) quru 
ekstraktı - 125 mg, İkievli gicitkən kökünün (Urtica dioica) 
quru ekstraktı - 48 mg, Dərman zəncəfilinin kkökümsovu 

(Zingiber officinale) (toz halına salınmış) - 56 mg, Udi hindi 
(Aquilaria agallocha) (toz halına salınmış) - 56 mg

Qarğıdalı nişastası 
(Amylum maidis), 

Kapsula (jelatin, qliserin, 
su)

Farma Şah MMC Azərbaycan 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NAT-PROSTAT(kapsul № 100) 
adlı məhsul prostat vəzisinin xəstəliklərin  müalicəsində köməkçi 

vasitə kimi və saç tökülmənin qarışısını almaq üçün  tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

QEYD:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  bütün köməkçi 
maddələrin göstərilm əlidir.

2)  İstifadə üzrə təlimatda antiseptik, tonuslandırıcı kimi farmakoloji 
təsirlərin göstərilməsi kimi ifadələrin BFMQƏ-lərə uyğun olmadığı 

üçün ləğv olunm alıdir.

3)Qablaşdırmanın üzərində yaş həddinin göstərilməsi zəruridir. 

Nat-Sarımsaq Kapsul 1 Qurudulmuş sarımsaq (Allium sativum) soğanağının 
poroşoku - 300 mg

Kapsula (jelatin, qliserin, 
su) Farma Şah MMC Azərbaycan 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NAT-SARIMSAQ(kapsul № 100) 
adlı məhsul müxtəlif etiologiyalı xəstəliklərin  müalicəsində köməkçi 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin 
göstərilm əlidir;

2)Qablaşdırmanın üzərində yaş həddinin göstərilməsi zəruridir. 

Nat-Sedativ Kapsul 1

Dərman pişikotunun (Valeriana officinalis) kök və 
kökümsovunun quru ekstraktı - 60 mg, İstiotlu nanə 

(Mentha piperita) yarpağının quru ekstraktı - 31 mg, Adi 
damotu (Leonurus cardiaca) otunun quru ekstraktı - 31 mg, 

Beşdişcikli yemişan (Crataegus pentagyna) meyvəsinin 
quru ekstraktı - 31 mg, Dərman bədrəncinin (Melissa 

officinalis) yarpağı (toz halına salınmış) - 100 mg, İstiotlu 
nanə (Mentha piperita) yarpağı powder - 100 mg

Qarğıdalı nişastası 
(Amylum maidis), 

Kapsula (jelatin, qliserin, 
su)

Farma Şah MMC Azərbaycan 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nat-Sedativ(kapsul № 100) adlı 

məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

QEYD:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda bütün köməkçi 
maddələrin göstərilməsi, onun müxtəlif farmakoloji təsirlərinin( 

sedativ, tonuslandırıcı, spazmolitik) olması haqqında  ifadələrinin 
ləğv edilməsi( BFMQƏ-lər farmakoloji təsirə malik ola bilməz) 

zəruridir.
2)Qablaşdırmanın üzərində yaş həddinin göstərilməsi zəruridir.

Nat-Udi Hindi Kapsul 1 Udi hindi (Aquilaria agallocha ) (toz halına salınmış) - 400 
mg

Kapsula (jelatin, qliserin, 
su) Herba Flora MMC Azərbaycan 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nat-Udi Hindi (kapsul № 100) adlı 

məhsul müxtəlif mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin 
müalicəsində köməkçi maddə 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 təlimatda köməkçi maddələrin 
göstərilməsi, onun antibakterial təsirli olması cümləsinin ləğv 

edilməsi( B FM Q Ə-lər farmakoloji təsirə malik ola bilməz) zəruridir.
2)Qablaşdırmanın üzərində yaş həddinin göstərilməsi zəruridir. 



Naturacal Tablet 3 x 10

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

TOTAL Ca+2 274 mg, Magnesium hydroxide - 150 mg (as 
elemental Mg+2 62 mg), Cholecalciferol - 250 IU, Zinc 

Sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn+2 10 mg), Copper 
Gluconate - 10.7 mg (as elemental Cu+2 1.5 mg), 

Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg

Lactose, Sorbitol, 
Starch, Polyvinyl 

pyrrolidone, Polyviol, 
Titanium dioxide, Talc, 

Polyethylene glycol, 
Magnesium stearate, 

Silicone dioxide 

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Naturacal (tablet, №30) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

NBL Qlükozamin 
Xondroitin 

Metilsulfonilmetan 
(MSM)

Tablet -

Glucosamine sulphate KCL (Glucosamine sulphate - 750 
mg) - 995.02 mg, Chondroitin Sulphate Sodium 

(Chondroitin sulphate - 600 mg) - 652.5 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg

Purified water, 
Microcystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, 
Cross-linked sodium 

carboxy methyl 
cellulose, Suplement 
coating 114F280000 

White (Polyvinyl alcohol, 
Titanium dioxide, 

Polyethylene glycol, 
Talc), Opadry fx Silver 
62W28547 (Sodium 

carboxy methyl 
cellulose, Maltodextrin, 
Dextrose monohydrate, 

Potassium aluminum 
silicate/ Titanium 

dioxide, Lecithin (Soy))

Nobel İlaç San Ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Qlükozamin Xondroitin 
Metilsulfonilmetan (MSM)(kapsul, №60) adlı məhsul oynaq və 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nefromer Tablet 3 x 10

Vaccinium macrocarpon fruits juice powder - 80 mg, 
Magnesium citrate - 80 mg, Dried Zea mays silk powder - 

80 mg, Matricaria flowers extract - 80 mg, Ortosiphon 
stamineus leaf, flowers, herb extract - 100 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 10.12.2019 Müsbət

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

məhsul sidik yollarının iltihabi xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Nemelin Kapsul 1

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

lupulus flower extract - 50 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Bovine gelatin, 
Microcrystalline 

cellulose, Magnesium 
stearate

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nemober Tablet 2x15

D-mannose - 250 mg, Cranberry extract (Vaccinium 
macrocarpon L.) - 100 mg, Artichoke extract (Cynara 

scolymus L.) - 100 mg, Potassium citrate (equiv. to 30.6 
mg elemental potassium) - 80 mg

Lactose Monohydrate, 
Microcrystalline 

Cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, 

Silicon Dioxide, 
Macrogol polyvinyl 

alcohol grafted 
copolymer, Talc, 
Titanium dioxide, 

Glycerol 
Monocaprylocaprate, 

Polyvinyl alcohol, Food 
dye (FD&C Blue №2, 

indico carmine), 
Croccalallelose Sodium

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemober (tablet №30) adlı 
məhsul  sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 



Nemofish Şərbət 150ml

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 11.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı, 
natrium benzoatın miqdarı 5.03mq/10ml (0.8mq/10ml) olaraq aşkar 

edilmişdir.

Nemoir-K Şərbət 150 ml
Ferrous fumarate (Eq.to 9.86 mg Iron) - 30 mg, Trans 
retinyl acetate (Eq.to 300 mcg RE Vitamin A) - 2 mg, 

Ascorbic acid - 30 mg, Folic acid - 0.04 mg

Cherry flavour, Guar 
gum, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, 
Sucralose, Cherry 

concentrate, Glycerine, 
Deionize water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 30.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nemoir K (şərbət,150 ml ) adlı məhsul 
dəmir defisitli anemiyaların müalicə və profilaktikasında köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:"İstifadəsinə göstərişlər" bəndinə rəyə müvafiq olaraq 
"köməkçi vasitə" yazısının əlavə olunması zəruridir.

Neo-Devit Daxilə qəbul 
üçün məhlul

15 ml (1 ml 
20 damcı) Cholecalciferol - 50000 IU Deionize water, 

Potassium sorbate
Bereket İlac Kozmetik 

San. Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo-Devit (daxilə qəbul üçün 
məhlul, № 15 ml) adlı məhsul  D vitamininin 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 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Neurovef Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (Magnesium - 100 mg) - 881.91 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 5 mg) - 6 mg

Starch, 
Polyvinylpyrrolidone (E 
1201), Microcrystalline 

cellulose, Opadry white, 
Croscarmellose sodium, 

Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, 

Ethyl alcohol, Deionized 
water

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 27.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurovef (tablet, N 30) adlı  
məhsul B 6 vitamininin və Mg 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:"əks göstərişlər" bəndində "laktasiya dövrü" yazısının qeyd 
edilməsi, "hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi" bəndində qeyd 
edilən "dərman vasitəsi" və "həkim göstərişinə əsasən təyin edilir" 

yazısının ləğv edilm əsi zəruridir.

Neurovit Plus Kids Şərbət 120 ml
Gamma aminobutric acid - 150 mg, Vitamin B6 – 1 mg, 
Vitamin B3 – 1.5 mg, Magnesium hidroxide – 23.98 mg 

(eq. to 10 mg Mg), İnositol - 20 mg

Xanthan gum, 
Potassium sorbate, 

Banana flavour, Glucose-
fructose, Citric acid, 
Black carrot extract, 

Purified water 

Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurovit Plus Kids (şərbət, 120 

ml) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib  rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nevrostand Tablet 2 x 15

Passion flower (Passiflora incarnata L.) herb dry extract - 
150 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flower dry 
extract - 150 mg, Melissa (Melissa officinalis) leaf dry 
extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium lactate 

dehydrate) - 60 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Magnesium stearate 
(vegetable), 

Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, PEG-

6000

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 13.12.2019 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Niplex Tablet 3 x 10

Passion flower (Passiflora incarnata L.) herb dry extract - 
150 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) leaf and flower dry 
extract - 150 mg, Melissa (Melissa officinalis) leaf dry 
extract - 100 mg, Magnesium (as Magnesium lactate 

dehydrate) - 60 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Magnesium stearate 
(vegetable), 

Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, PEG-

6000

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 05.12.2019 Müsbət

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

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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



Nipponol Hiper Kapsul 6 x 10

Polemonium caeruleum - 222 mg, Crataegus 
atrosanguinea - 55.5 mg, Origanum vulgare flower extract - 

37 mg, Fragaria vesca - 37 mg, Epilobium angustifolium 
flower extract - 18.5 mg, Fructooligosaccharides - 130 mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nipponol Hiper (kapsul, N 60) adlı 

məhsul qalxanabənzər vəzin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə 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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;

3)İstifadə üzrə təlimatda 2əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin;

4)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə göstərilməyib.

Nometic Junior Daxilə qəbul 
üçün məhlul 20 ml Ginger rhizome Syner-SHIELD (Zingiber officinalis Rosc., 

water, glycerol, Fructooligosaccharides) - 1.17 g

Vegetable glycerol, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 

Demineralized water

Erbozeta S.p.A San-Marino 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nometic junior (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 20 ml) adlı məhsul  ürəkbulanma hallarında 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. 

Nomineks Tablet 3 x 10
Gamma aminobutyric acid (Gaba) - 150 mg, Glycine - 100 

mg, Glutamine - 100 mg, Biotine - 150 mcg, Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6 - 1.65 mg) - 2 mg

Mono starch phosphate, 
Gelatin

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 06.12.2019 Müsbət

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

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

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

deyil. 
Qeyd:Qablama və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
adlarının rəyə m üvafiq olaraq düzgün qeyd edilm əsi zəruridir.

Nomised Şərbət 120 ml

Tilia cordata (dry flowers powder) – 250 mg, Matricaria 
recutita (dry flowers powder) – 250 mg, Mentha piperita 

(dry leaves powder) – 200 mg, Vitamin B5 – 10 mg, 
Vitamin B6 – 2 mg

Sucralose, Glycerol, 
Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium 

sorbate, Orange flavor, 
Deionized wate

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomised (şərbət 120 ml) adlı 
məhsul  MSS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Normoday Tablet 3 x 10

Vitamin A - 5000 IU (1.5 mg), Vitamin E - 30 IU (20.1 mg), 
Vitamin C - 60 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 - 1.5 

mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 
6 mcg, Nicotinamide - 20 mg, Vitamin K1 - 25 mcg, Vitamin 

D - 400 IU (10 mcg), Biotine - 30 mcg, Calcium 
pantothenate - 10 mg, Iron - 18 mg, Calcium - 162 mg, 

Phosphorus - 125 mg, Iodine - 150 mcg, Magnesium - 100 
mg, Copper - 2 mg, Zinc - 15 mg, Manganese - 2.5 mg, 
Potassium - 40 mg, Chromium - 25 mcg, Molibden - 25 
mcg, Selenium - 25 mcg, Nickel - 5 mcg, Tin - 10 mcg, 

Silicon - 10 mcg, Vanadium - 10 mcg

Microcrystalline 
cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 19.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normoday (tablet, №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"xüsusiyyətlər" bəndində qeyd edlən"müalicəvi təsirə malik" 

yazısının ləğv edilməsi zəruridir.



Ocean Vitamin D3 Daxilə qəbul 
üçün məhlul 20 ml Vitamin D (cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU) Olive oil Nuvita İlaç ve Kimya 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 27.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Vitamin D3 (daxilə qəbul üçün 
məhlul sprey, 20 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda D 
vitamininin ölçü vahidinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Oktava Kapsul 4 x 15
Laminaria japonica plant extract (40 % Fucoidan) - 200 mg, 
Boswellia serrata gum extract (60 % Boswellic acid) - 200 

mg

Bovine gelatin, Titanium 
dioxide

Europharma Alliance 
Sp.z.o.o Polşa 10.12.2019 Müsbət

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

məhsul müxtəlif mənşəli iltihabi proseslər zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Məhsulun qablaşdırmasının üzərində "Boswellia serrata 200 
mg və Fucoidan 200 mg" yazısını"Boswellia serrata bitkisinin  

standartlaşdırılmış ekstrakt -200 mg və Fucoidan tərkibli 
standartlaşdırılmış ekstrakt-   200 mg" ilə əvəz olunm ası zəruridir

Olvinax Kapsul 4

Larix sibirica bark extract - 150 mg, Dioscorea caucasica 
root extract - 100 mg, Trifolium pretense flower extract - 50 

mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 50 mg, Bergenia 
crassifolia leaf extract - 35 mg, Potentilla alba root extract - 
25 mg, Stellaria media leaf extract - 25 mg, Mumii - 25 mg, 
Ammonium Alum - 25 mg, Resina pinus sibiricus bark - 15 

mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 05.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Olvinax(kapsul № 40) adlı 
məhsul müxtəliv mənşəli allergiyaların kompleks müalicəsində 
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”-ın tələblərinə 

uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

         2)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal 
tarixi, son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə 

göstərilm əyib.

OMEQAPİN/OMEG
APIN Şərbət 190 ml

Fish oil omega-3 polyunsatured fatty acid (EPA - 54 mg. 
DHA - 234 mg) - 600 mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin C - 
30 mg, Vitamin E - 5 mg, Vitamin A - 0.4 mcg, Vitamin D - 

5 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg

Honey, Natural aroma, 
Pear juice concentrate, 

Lemon juice 
concentrate, Polysorbat 

20, Water

Medex d.o.o Sloveniya 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OMEQAPİN/OMEGAPIN( 

şərbət,190 ml ) adlı  məhsul    omeqa-3 tipli yağ turşularının və 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Omizol Şərbət 100 ml

Pumpkin extract (Semen Cucurbitae seed extract) - 
245.475 mg, Garlic extract (Allium sativum) - 54.55 mg, 
Senna extract (Cassia angustifolia seed extract) - 2.728 
mg, Mint extract (Mentha piperita leaf extract) - 1.637 mg

Deionized water, 
Glycerol E422, Sorbitol 

E420, Xanthan gum 
E415, Sodium benzoate 

E211, Potassium 
sorbate E211, Orange 

aroma, Sucralose E955, 
Betacarotene E160a

Botafarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve San. 

ltd.Şti
Türkiyə 17.12.2019 Müsbət

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

məhsul qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd:Yaş həddi, köməkçi maddələrin siyahısı rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin. İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada bitki 

inqredientlərin elmi adlarını vermək zəruridir.



Oncosten Junior Daxilə qəbul 
üçün məhlul

50 ml (1 m - 
20 damcı) L - carnitine - 1000 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg

Deionized water, 
Glycerin, Citric acid, 
Potassium sorbate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oncosten Junior  (məhlul 50 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə 

(tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edilm əsi zəruridir.

Opticol GL / Optikol 
GL

Göz üçün 
damcı 0,35 ml Sodium Hyaluronate-0.3 %, Sodium Chloride-0.9%

Sodium Phosphate 
Monobasic, Sodium 
Phosphate Dibasic, 
Water for lnjections

Penta Arzneimittel 
GmbH Almaniya 24.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Opticol GL/Optikol GL, Göz üçün 
damcı, 30x0.35 ml" adlı məhsul quru göz sindromunun profilaktikası 

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

Opticol GL / Optikol 
GL

Göz üçün 
damcı 8 ml Sodium hyaluronate- 3mg

N-
hydroxymethylglycinate, 

Sodium edetate, 
Isotonic buffered 
solution pH 7.2

Sooft İtalia S.p.A İtaliya 24.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Opticol GL/Optikol GL, Göz üçün 
damcı, 1x8 ml" adlı məhsul quru göz sindromunun profilaktikası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ostrum Kapsul 2 x 15
Choline bitartrate – 140 mg, Magnesium orotate – 70 mg, 
Ginkgo biloba – 20 mg, Vitamin B5 – 6 mg, Vitamin B12 – 

2 mcg, Vitamin B6 – 1.8 mg, Vitamin B9 – 150 mcg

Colloidal silica, Calcium 
stearate, Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Titanium dioxide

Evalar QSC Rusiya 02.12.2019 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. 

Ovesol çay Çay 1,5 q
Avena sativa – 225 mg, Rosa canina – 450 mg, Bupleurum 

multinerve – 300 mg, Mentha piperita – 300 mg, 
Rosmarinus officinalis – 225 mg

yoxdur Evalar QSC Rusiya 11.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (Filtr paket  № 20) adlı 

məhsul  qaraciyər və öd yollarının funksional vəziyyətinin 
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. 

Ovesol 
gücləndirilmiş formul Tablet 1 x 20

Avena sativa – 160 mg, Rosa canina – 50 mg, Bupleurum 
multinerve – 30 mg, Hellychrysum arenarum – 30 mg, 

Mentha piperita – 30 mg, Curcuma longa – 15 mg

Povidone, Calcium 
stearate, Colloidal silicon 
dioxide, Peppermint oil, 

Microcrystalline 
cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Tvin-80, 

Titanium dioxide, 
Polyethylene glycol, Iron 

oxide

Evalar QSC Rusiya 02.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol gücləndirilmiş formul 
(table №20) adlı məhsul  qaraciyər və öd yollarının fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə 
üzrə təlimatda " müalicə kursu" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Oxylet Kapsul 1

Vitamin A (retinol) - 1000 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 
120 mg, Vitamin E (alpha-tocopheryl acetate) - 15 mg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine) - 2.2 mg, Selenium - 55 mcg,  Zinc - 
25 mg

Gelatin, Magnesium 
stearate, 

Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 02.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oxylet (kapsul №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

vahidinin və köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adlarının, "istifadə 
qaydası" bəndinin rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi zəruridir.



Panther Kapsul 1

L-arginine - 150 mg, L-carnitine - 100 mg, Saw Palmetto 
berry extract - 60 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, 
Epimedium extract (icarin 10 %) - 50 mg, Panax Ginseng 

root extract - 50 mg, Vitamin C - 30 mg, Carob seed extract 
(Ceratonia Siliqua) - 30 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc oxide - 
10 mg, Lycopene - 10 mg, Selenium - 0.05 mg, Folic acid - 

400 mcg

Gelatin (capsule shell), 
Silicon dioxide

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 02.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panther(kapsul № 10) adlı 

məhsul kişilərdə cinsi fəaliyyəti 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.

Parabiox Monodoz Daxilə qəbul 
üçün məhlul 10 ML

Silybum marianum seeds extract, 7% sylimarine - 5 %, 
Amaranthus curbatus seeds extract - 5 %, Helianthus 

tuberosus root extract - 5 %, Avena sativa seeds extract - 
5 %, Carum carvi seeds extract - 2 %, Ananas comosus 
fruit extract - 2 %, Foeniculum vulgare herb extract - 2 %, 
Harungana madagascariensis herb extract - 2 %, Carica 

papaya fruit extract - 2 %, Pimpinella anisum seeds extract - 
2 %, Cota tinctoria, Anthemis tinctoria herb extract - 2 %, 
Melissa officinalis herb extract - 2 %, Mentha piperita herb 
extract - 2 %, Linum altaicum seeds extract - 3 %, Prunus 
armeniaca fruit extract - 3 %, Fucus atomarius herb extract 

- 2 %, Trifolium pratense flower extract - 3 %, Ginkgo 
biloba leaf extract, 5 % flavonglycoside - 2 %, Larix 

sibiricus cortex extract - 2 %, Persea americana fruit 
extract - 5 %, Citrullus lanatus seeds extract - 2 %, Daucus 
carota subsp. sativus seeds extract - 3 %, Potentilla alba 
root extract - 2 %, Stellaria palustris flower extract - 2 %, 

Phaseolus vulgaris follicle extract - 2 %, Corn stigma 
extract - 2 %, Ficus carica fruit extract - 5 %, Phoenix 

dactylifera fruit extract - 3 %, Epilobium latifolium flower 
extract - 5 %, Hippophae rhamnoides fruit extract - 1 %, 

Diospyros lotus fruit extract - 1 %, Achillea millefolium herb 
extract - 1 %, Matricaria chamomilla flower extract - 1 %, 
Coriandrum sativum seeds extract - 1 %, Piper nigrum 

seeds extract - 1 %, Aloe arborescens leaf extract - 1 %, 
Rheum nobile herb extract - 1 %, Plantago major seeds 

extract - 1 %, Propolis extract - 1 %, Oligofructose - 5 %, 
Milk extract - 1 %

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 10.12.2019 Müsbət

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

üçün məhlul, 10 ml X 10) adlı məhsul  mədə- bağırsaq sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 

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

istifadə qaydalarına görə 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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır.

         2)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal 
tarixi, son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə 

göstərilm əyib.

Peksan Şərbət 150 ml

Fish oil (EPA - 135 mg, DHA - 90 mg) - 750 mg, Vitamin E - 
1.5 mg, Vitamin A - 0.6 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Ascorbic 
acid - 50 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Zinc gluconate (Zinc - 2 

mg) - 13.94 mg

Orange aroma, 
Potassium sorbate (E 
202), Xanthan gum ( E 
145), Sorbitol (E 420), 

Deionized water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

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

məhsul omega-3 yağ turşularının, bəzi vitaminlərin 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: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir.

Pikonat Kapsul 1 Chromium picolinate (eq. to 200 mcg Chromium) - 1609 
mcg

Maltodextrin, Cellulose, 
Hydroxypropylmethylcell

ulose, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikonat (kapsul, №90) adlı 

məhsul xrom mikroelementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Platinum Whey 
100% Premium 

Quality Chocolate
toz 750 q

Protein - 72.9 g (Per 100 g protein: L-Alanine - 7.3 g, L-
Arginine - 2.2 g, L-Aspartic Acid -  8.8 g, L-cystine - 2 g, L-
Glutamin Acid - 14 g, Glycine - 9.9 g, L-Histidine - 1.5 g, L-
Isoleucine - 4.6 g, L-Leucine - 8.6 g, L-Lysine - 13.8 g, L-
Methionine - 1.5 g, L-Phenylalanine - 2.6 g, L-Proline - 4.6 
g, L-Serine - 4.4 g, L-Threonine - 5.9 g, L-Tryptophane - 

1.1 g, L-Tyrosyne - 2.5 g, L-Valine - 4.7 g), DigeZyme® (a-
amylase, protease, lactase, lipase, cellulase) - 100 mg, 

Fibre - 2.2 g

Whey protein 
concentrate, Whey 

protein isolate, Defatted 
cocoa powder, 

Flavouring, thickener 
(carboxymethyl 

cellulose), Sweetener 
(sucralose), Emulsifier 

(soy lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platinum Whey 100% Premium 

Quality Chocolate (toz 750 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.



Pnevmanol Şərbət 250 ml Pinus sibirica seed oil - 124 g, Resina Pinus sibirica - 75 g, 
Badger fat - 25 g, Fructose - 25 g, Orange juice - 1 g Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 11.12.2019 Müsbət

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

məhsul müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində  köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

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

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatdayaş həddi və tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə əsasən

3)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim  olunm adığı üçün, rəydə göstərilm əyib.

Pnevmanol Kapsul 4 Castoreum extract - 200 mg, Badger fat - 200 mg, Perha - 
100 mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 11.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pnevmanol(kapsul, N 40) adlı 
məhsul müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində  köməkçi vasitə kimi 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

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

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;

3)istifadə üzrə təlimatda  Castoreum ekstraktının -gənəgərçək yağı 
kimi tərçüm əsi ləğv olunsun;

4)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə göstərilməyib.

Polide məhlul 15 ml Vitamin D3 - 110 IU (2.75 mcg) Alpha tocopherol, 
Sunflower seed oil

Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 12.12.2019 Müsbət

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

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



Preventik Junior 
Fish Oil Şərbət 150 ml Fish oil - 1250 mg

Deionized water, 
Glycerol, Xanthan gum, 

Trisodium citrate 
dihydrate, Polysorbate - 
20, Citric acid, Sodium 

benzoate, Orange 
flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 18.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Preventik Junior Fish oil  (şərbət 

150 ml) adlı məhsul doymammış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə 

(tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "sirop" sözünün 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin "şərbət" kimi qeyd edilməsi, 

"farmakoloji xüsusiyyətlər" , "preparat", "dərman", "göz xəstəliyi və 
raxit xəstəliyinin müalicəsi" kimi yazıların ləğv edilməsi zəruridir.

Probava Kapsul 3 x 10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 50 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Lactose, 
Sorbitol, Gelatin

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

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

Procist Kapsul 2 x 15
Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, 
Arctostaphylos Uva - ursi leaf dry extract - 80 mg, Vitamin 

C - 50 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Gelatin

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 04.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Procist (kapsul, №30) adlı 
məhsul  sidik yollarının xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Qablaşma üzərində bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin 
və rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndində "hamiləlik və 

laktasiya dövrü, 18 yaşdan aşağı uşaqlar" yazısının qeyd edilməsi 
zəruridir.

Prokal D Şərbət 200 ml

Calcium citrate malate (eq. to 60 mg Ca) - 250 mg, Calcium 
lactate (eq. to 20.3 mg Ca) - 116 mg, Magnesium citrate 
(eq. to 10 mg Mg) - 75 mg, Cholecalciferol (eq. to 100 IU 
Vitamin D3) - 1 mg, Zinc Gluconate (eq. to 2.5 mg Zn) - 

17.43 mg

Sorbitol solution, 
Glycerin vegetable, 
Potassium sorbate, 
Fructose, Orange 

flavour, Purified water

Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prokal D (şərbət, 200 ml) adlı 

məhsul Mg, Ca, Zn mineralların 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.

Promen Forte Kapsul 3 x 10

Pumpkin (Cucurbita pepo) seeds dry extract - 50 mg, L - 
Arginine - 450 mg, Urtica dioica roots dry extract - 50 mg, 

Saw palmetto (Serenoa repens) fruits soft extract -  50 mg, 
Zinc (Zinc oxide - 15.5 mg) - 12.5 mg, Selenium (Sodium 

selenite - 0.048 mg) - 0.022 mg

Gelatin, Microcrystalline 
cellulose, Coloidal 

silicon dioxide, Talc

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 25.12.2019 Müsbət

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

məhsul kişi cinsi xəstəliklərinin müalicəsində 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: Azərbaycan dilində qeyd edilən "qatı ekstrakt" yazısının "quru 
ekstrakt" yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.



Promin Kapsul  2 x 15

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit extract powder - 200 
mg, Pygeum Africanum bark powder - 100 mg, Beta-
sitosterol - 90 mg, Zinc gluconate - 30 mg, Selenium - 

0.002 mg

Silicon Dioxide, 
Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Magenesium 
stearate

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 27.12.2019 Müsbət

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

məhsul kişi cinsi xəstəliklərinin müalicəsində 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:1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə 

(tərkibə aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5 və 6-cı 

bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda " (Serenoa Repens) 
Cırtdan palma", "Pygeum Africanum (Afrika gavalısı)" bitkilərinin 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi "Promin - prostat 
vəzinin iltihabının müalicəsində" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Propol-R şərbət 180 ML

Echinacea (Echinacea angustifolia DC) root fluid extract - 1 
ml, Acerola (Malpighia puniciolia L.) fruits fluid extract - 1 
ml, Everlasting extract (Helichrysum italicum Don.) - 1 ml, 
Propolis dry extract 12 % total flavonoids as galangin - 0.3 

g, Honey - 10 g

Maltitol syrup, Purified 
water, Citric acid, 

Flavour
ESİ S.p.A İtaliya 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propol-R(şərbət,180 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.

Qalitolin Şərbət 250 ml

Pinus sibirica seed oil - 50 g, Resina pinus sibirica - 25 g, 
Badger fat - 12.5 g, Astragalus piletocladus leaf extract - 

7.5 g, Arctinium lappa root extract - 7.5 g, Gentiana 
pneumonanthe flower extract - 7.5 g, Hypericum 

perforatum leaf extract - 5 g, Mentha piperita leaf extract - 
5 g, Achillea millefolium leaf extract - 5 g, Fructose - 5 g, 

Orange juice - 1 g, Aqua - 131 g 

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 12.12.2019 Müsbət

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

məhsul madə- bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi və tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə əsasən

3)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim  olunm adığı üçün, rəydə göstərilm əyib.

madə- bağırsaq sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ

Qematoqen Vitamin 
Plus Baton 40 q

Black food albumin – 4.29 g, Vitamin premix (CustoMix 
BEV 5) – 0.333 g (Iron - 5 mg, Vitamin E - 16.38 mg, 

Vitamin B 6 - 2.67 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin PP - 
19.78 mg, Vitamin H - 0.169 mg)

Sugar powder, 
Condensed milk, Starch, 
Natural flavoring Vanilla

Ekzon Belarus 30.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qematoqen Vitamin Plus (baton 

40q) 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.

Rastylane 
SkinBoosters VİTAL

inyeksiya üçün 
gel 1 ml Stabilized sodium hyaluronate-20 mg

Sodium chloride, 
Na2HPO4 x 2H2O, 
KH2PO4, Water for 

injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane SkinBoosters VİTAL, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı 

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

əsasən dərman vasitəsi deyil.



Red Berry 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 04.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Red Berry (məhlul, 250 ml) adlı 
məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək və görmə qabiliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan 
dilində də qeyd edilməsi, istifadə 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 və qəbul 
qaydasının yuxarıda göstərilən kim i təqdim  olunm ası zəruridir.

Qeyd2:Məhsulun istehsal tarixi və yararlılıq müddəti təqdim 
edilmədiyi üçün rəydə qeyd edilm əyib.

Reloxsan Şərbət 150 ml

Passiflora caerulea L.  fruit extract - 140 mg, Melissa 
officinalis herb extract - 100 mg, Crataegus oxycanthus 

fruit extract - 140 mg, Eschscholzia californica herb extract - 
100 mg, Magnesium gluconate - 42 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Deionized water, 
Sorbitol, Guar gum, 

Citric acid, Potassium 
sorbate, Strawberry 

flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reloxsan (şərbət, 150 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.

Qeyd:a)tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Remedium Plus 
Fine

inyeksiya üçün 
gel 1 ml Crosslinked hyaluronic acid 20 mg/ml, Lidocaine 

hydrochloride 3 mg/ml

Sodium Chloride, 
Sodium phosphate 

monobasic dihydrate, 
Sodium phosphate 
dibasic dihydrate, 

Purified Water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 13.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Remedium Plus Fine, inyeksiya üçün 
gel 1x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Remedium Plus Mid inyeksiya üçün 
gel 1 ml Crosslinked hyaluronic acid 20 mg/ml, Lidocaine 

hydrochloride 3 mg/ml

Sodium Chloride, 
Sodium phosphate 

monobasic dihydrate, 
Sodium phosphate 
dibasic dihydrate, 

Purified Water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 13.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş «Remedium Plus Mid, inyeksiya üçün 
gel 1x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə» adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Remedium Plus 
Sub Q

inyeksiya üçün 
gel 1ml Crosslinked hyaluronic acid 20 mg/ml, Lidocaine 

hydrochloride 3 mg/ml

Sodium Chloride, 
Sodium phosphate 

monobasic dihydrate, 
Sodium phosphate 
dibasic dihydrate, 

Purified Water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 13.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş «Remedium Plus Sub-Q, inyeksiya 
üçün gel 1x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə» adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.



Resed Kapsul 4 x 10

Mentha piperita leaf extract - 2.5 mg, Pimpinella anisum 
fruit extract - 11 mg, Matricaria recutita flower extract - 5 

mg, Hypericum perforatum leaf extract - 15 mg, Glycyrrhiza 
glabra root extract - 75 mg, Valeriana officinalis root extract 
- 30 mg, Ascorbic acid - 50 mg, Fructooligosaccharides - 

311.5 mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 06.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Resed (kapsul № 40) adlı məhsul 

sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın tələblərinə uyğun olaraq 

təqdim  edilm əlidir.

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr rəyə 
uyğun olaraq təqdim  olunm alıdır.

3)Yaş həddi və "əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq 
göstərilm əlidir. 

4)Dosyedə və nümunənin üzərində məhsulun seriya nömrəsi, 
buraxılış və son istifadə üzrə tarixlər təqdim olunmadığı üçün rəydə 

göstərilm əm işdir.

5)Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısı qeyd edilməlidir.

Restylane inyeksiya üçün 
gel 1 ml Stabilized sodium hyaluronate-20 mg, 

Sodium chloride, 
KH2PO4, Na2HPO4 x 

2H2O, Water for 
injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada 
üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Restylane DEFYNE inyeksiya üçün 
gel 1 ml Cross-linked sodium hyaluronate-20 mg

Lidocaine hydrochloride, 
Sodium chloride, 

Na2HPO4 x 2H2O, 
KH2PO4, Water for 

injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane DEFYNE, inyeksiya üçün 
gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Restylane 
FYNESSE

inyeksiya üçün 
gel 1 ml Cross-linked sodium hyaluronate- 20 mg

Sodium chloride, 
Na2HPO4 x 2H2O, 
KH2PO4, Water for 

injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane FYNESSE, inyeksiya üçün 
gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Restylane KYSSE inyeksiya üçün 
gel 1 ml Cross-linked sodium hyaluronate-20 mg, 

Lidocaine hydrochloride, 
Sodium chloride, 

Na2HPO4 x 2H2O, 
KH2PO4, Water for 

injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane KYSSE, inyeksiya üçün 
gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Restylane Lidocaine İnyeksiya üçün 
məhlul 1 ml Hyaluronic acid, stabilized-20 mg/mL, Lidocaine 

hydrochloride-3 mg/mL, Phosphate buffered saline-q.s.
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane Lidocaine, inyeksiya üçün 
məhlul, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Restylane LYFT inyeksiya üçün 
gel 1 ml Stabilized sodium hyaluronate-20 mg

Sodium chloride, 
KH2PO4, Na2HPO4 x 

2H2O, Water for 
injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane LYFT, inyeksiya üçün gel, 
1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Restylane LYFT 
Lidocaine

inyeksiya üçün 
gel 1 ml Stabilized sodium hyaluronate-20 mg 

Lidocaine hydrochloride, 
Sodium chloride, 

Na2HPO4, NaH2PO4, 
Water for injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane LYFT Lido, inyeksiya üçün 
gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.

Restylane REFYNE inyeksiya üçün 
gel 1 ml Cross-linked sodium hyaluronate-20 mg, 

Lidocaine hydrochloride, 
Sodium chloride, 

Na2HPO4 x 2H2O, 
KH2PO4, Water for 

injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane REFYNE, inyeksiya üçün 
gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

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

vasitəsi deyil.



Restylane 
SkinBoosters VİTAL 

LİGHT Lidocaine

inyeksiya üçün 
gel 1 ml Stabilized sodium hyaluronate-12 mg

Lidocaine hydrochloride, 
Sodium chloride, 

Na2HPO4, NaH2PO4, 
Water for injection

Q-Med AB İsveç 28.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Restylane VİTAL LİGHT Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı 

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

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Rinoflu Kids Şərbət 150 ml

Althea officinalis root liquid extract - 100 mg, Thymus 
vulgaris herb liquid extract - 50 mg, Tilia cordata dried 
flowers powder – 50 mg, Malva sylvestris dried flowers 

powder – 50 mg, Vitamin C – 15 mg, Beta-glucan- 10 mg, 
Selenium – 9.6 mcg

Xanthan gum, Glycerol, 
Sucralose, Citric acid, 

Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinoflu Kids (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 

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

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

dərman vasitəsi deyil. 

Riomez Kapsul 3 x 10 Pancreatin - 150 mg, Bromelain- 150 mg, Ox bile dry 
extract - 50 mg

Corn starch, Natural 
gelatine

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riomez (kapsul, №30) adlı 
məhsul  həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində rəyə müvafiq olaraq istifadə qaydasınn 
qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda qeyd edilən "Həkim göstərişi əsasında doza artırıla bilər" 
yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Ronosil Şərbət 250 ml

Larix sibirica bark extract - 50 g, Dioscorea caucasica - 25 
g, Trifolium pretense flower extract - 12.5 g, Vaccinium 
myrtillus fruit extract - 7.5 g, Ammonium alum - 7.5 g, 

Fructooligosaccharides - 7.5 g, Orange juice - 5 g, Aqua - 5 
g

Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 11.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ronosil(şərbət, 250 ml) adlı 
məhsul  qalxanbənzər vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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

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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır;

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda yaş həddi və tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə əsasən;

3)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal tarixi, 
son istifadə tarixi təqdim  olunm adığı üçün, rəydə göstərilm əyib.

Roxivit Şərbət 150 ml
Calcium gluconate - 500 mg, Phosphorus - 250 mg, 

Magnesium gluconate - 150 mg, Phytinum - 100 mg, Zinc 
gluconate - 6 mg, Vitamin K2 - 50 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg

Deionized water, 
Fructose, Propylene 

glycol, Glycerine, Guar 
gum, Disodium EDTA, 

Potassium sorbate, 
Strawberry flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 18.12.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq göstərilməsi, İstifadə 
üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 

keçirilməsi Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
istifadə təlimatına dair tələblər» (maddə 6) bəndinə uyğun olaraq 

tərtib olunması və "Farmakoloji xüsusiyyətlər" ifadəsinin (BFMQƏ-lər 
bu xüsusiyyətə malik ola bilməz) ləğv edilməsi zəruridir.

Salmon PDRN-revo 
Serum

İnyeksiya üçün 
məhlul 5 ml

Glycerin-3.25%, Niacinamide-1.4%, Sodium Hyaluronate-
0.5%, Water-93.9858%, 1, 2-Hexanediol-0.06.02%, 

Sodium DNA-0.5% etc. 

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Elastem Co., LTD Cənubi Koreya 19.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Salmon PDRN-revo Serum, inyeksiya 
üçün məhlul, 5x5.0 ml"  adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

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



Salomer
Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul- 

damcı
50 ml Magnesium sulphate - 100 mg, Glycine - 100 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 1 mg

Deionized water, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 16.12.2019 Müsbət

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

məhlul- damcı, 50ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 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 dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:Tərkib və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Samerin Tablet 3
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

Mannitol, Fatty 
acids,Magnesium oxide, 
Hydroxypropyl cellulose, 

Silicon dioxide, 
Magnesium salts of fatty 

acids, Talc, Titanium 
dioxide, Etilcellulosa, 
Polyvinylpyrrolidone, 
Iron oxide, Glycerol, 
Carnauba wax,E 133

Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 21.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN(tablet № 24) adlı 

məhsul  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 dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda hepatoprotektor(farmakoloji termin) 
sözü "qara ciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran  vasitə" kimi əvəz 
olunsun. belə ki. B FM Q Ə-lər farmakoloji təsirə malik ola bilməz.

2)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.


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 Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Night / Sedaflor B 

Nayt (kapsul, №20) 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.

Sedalin Forte Kapsul 2

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 0.7 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 97.07 mg, Lemon balm (Melissa 

officinalis) leaves powder - 300 mg, Rhodiola rosea root 
concentrate - 33.23 mg, Chamomille (Matricaria 

chamomilla) flowers powder - 20 mg

Microcrystalline 
cellulose, Silica, 

Magnesium stearate, 
Gelatine

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 19.12.2019 Müsbət

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

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: Yaş həddi və istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin


Sedomix Plus Tablet 1

Gamma aminobutyric acid (Gaba) - 150 mg, Glycine - 100 
mg, Inositol - 100 mg, Passiflora incarnate flowering herb 

extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, 
Humulus lupulus flower extract - 45 mg, Vitamin B3 - 20 

mg, Vitamin B6 - 5 mg

Microcrystalline 
cellulose, Stearic acid, 

Silica, Magnesium 
stearate, Hydroxypropyl 

methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

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

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

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

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

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

maddələrin beynəlxalq elmi adlarının, "istifadə qaydası" bəndinin 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.Həmçinin, Passiflora 
incarnate (Qonaqotu) bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin 

düzgün qeyd edilməsi zəruridir.



Selavit Multivitamin Tablet 2 x 15

Calcium carbonate (equiv. 96.3 mg calcium) - 242.53 mg, 
Potassium citrate (equiv. 80 mg of potassium) - 208.97 mg, 
Calcium salts of ortophophosphoric acid (equiv. 25.3 mg of 

phosphorus and 32.73 mg of calcium) - 111.13 mg, Zinc 
gluconate (equiv. 15 mg of zinc) - 104.55 mg, L-ascorbic 

acid (Vitamin C) - 100 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate 50 
% (equiv. 6.348 mg of vitamin E) - 27.6 mg, Marigold 

extract (Calendula officinalis) (equiv. 10 mg of lutein) - 50 
mg, Ferrous fumarate (equiv. 18 mg of iron) - 54.76 mg, 
Nicotinamide - 20 mg, Potassium iodide (equiv. 150 mcg 

iodine) - 196.2 mcg, Trans Retinyl acetate (equiv. 5800 IU 
vitamin A) - 10 mg, L-selenomethionine (equiv. 75 mcg of 

selenium) - 186.2 mcg, Cholecalciferol 100000 IU/g (equiv. 
400 IU of vitamin D3) - 4 mg, Pyridoxine hydrochloride 

(equiv. 3 mg of vitamin B6) - 3.65 mg, Riboflavin - 2.5 mg, 
Thiamin hydrochloride (equiv. 2 mg of thiamin) - 2.68 mg, 
Cyanocobalamin 1 % titr. (equiv. 6 mcg vitamin B12) - 0.6 

mg, Pteroylmonoglutamic acid (folic acid) - 0.4 mg

Microcrystalline 
cellulose, Lactose 

monohydrate, 
Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Cross 

linked sodium 
carboxymethylcellulose

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selavit Multivitamin (tablet, №30) 
adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim etdiyi sənədlərə əsasən) göstərilsin.

Selenorm Kapsul 2 x 15 Zinc - 25 mg, Selenium - 150 mcg, Vitamin E - 100 IU, 
Histidine - 50 mg

Gelatine, Magnesium 
stearate, 

Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

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

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

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

Sempro Kapsul 1

Lactobacillus acidophilus 150 mld/g - 0.05 g, Lactobacillus 
rhamnosus SP1 200 mld/g MAIS - 0.0225 g, 

Bifidobacterium longum BL-05 - 100 mld/g - 0.03 g, 
Bifidobacterium bifidum BB-02 450 mld/g - 0.00667 g, 

Streptococcus thermophilus 300 mld/g - 0.015 g, 

Silica, Calcium 
phosphate, Magnesium 

stearate
BioDue S.p.A İtaliya 24.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEMPRO(kapsul, 500 mg № 15) 

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.

Qeyd:1)Yaş həddi və tərkib( müvafiq konvertor təqdim olmadığı 
üçün) rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         2)Yararlıq müddəti qablaşdırmanın üzərində qeyd olunsun.

Serelizin Tablet 1 Cerebroprotein hydrolysate - 60 mg

Maize starch, Dibasic 
calcium phosphate, 

Magnesium stearate, 
Purified talc, 

Crosacarmellose 
sodium, Colloidal silicon 

dioxide, Isopropyl 
alcohol, Acetone, Iron 

oxide red colour, 
Hydroxy propyl methyl 
cellulose, Polyethylene 
glycol, Titanium dioxide

West-Coast 
Pharmaceutical Works 

Ltd.
Hindistan 29.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Serramaks Forte Kapsul 2 x 10 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 
EAU), Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g)

Calcium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Lactose, 
Sorbitol, Gelatin

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 26.12.2019 Müsbət

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

adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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



Simflor Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, 

Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells not less 
than 2,5 milliards n.c.u (CFU), İnulin 50 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Gelatine

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 10.12.2019 Müsbət

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

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Sinapse Plus Daxilə qəbul 
üçün məhlul 50ml

Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, 
Vitamin B6 - 20 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, 

Inositol - 3000 mg

Citric acid, Potassium 
sorbate, Glucose-

fructose, Xanthan gum, 
Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 05.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sinapse Plus (Daxilə qəbul üçün 
məhlul, 50 ml) 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.

Solfe Forte Tablet 1 Iron gluconate (eq. to 19 mg of Fe2+) - 159 mg, Vitamin 
B12 - 2 mcg, Vitamin C - 30 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol

MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 24.12.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Soltux Daxilə qəbul 
üçün məhlul 100 ml

Zinc - 3 mg, Hedera helix f.e. D/E 1:1 - 175 mg, Adhatoda 
vasica d.e. 0.7% in alkaloids - 71 mg, Drosera ramentacea 

s.e. D/E 4:1 - 50 mg, Thymus vulgaris d.e. D/E 4:1 - 75 
mg, Grindelia robusta d.e. D/E 4:1 - 50 mg, Papaver 

rhoeas d.e. D/E 4:1 - 50 mg, Glycyrrhiza glabra 10% in 
glycyrrhizic acid - 40 mg, Acerola juice - 128 mg

Water, Glucose and 
fructose syrup, 

Eucalyptus honey, 
Sucrose, Glycerol, 

Currant concentrated 
juice, Sodium lactate 

(E325), Ascorbic acid, 
Potassium sorbate 
(E202), Citric acid 

(E330)

BioDue Spa İtaliya 19.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PLAMİN(daxilə qəbul üçün 
məhlul, 100 ml) adlı məhsul   bəlğəmi durulaşdırıb, tənəffüs 

yollarından asanlıqla xaric olması və immunitetin 
möhkəmləndirilməsi 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.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Solyvene Kapsul 1 Ferrous gluconate – 150 mg, Vitamin B12 – 4 mcg, Folic 
acid – 350 mcg, Vitamin C – 60 mg

Gelatin, Magnesium 
Stearate, 

Microcrystalline 
Cellulose, Silicon 

Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 05.12.2019 Müsbət

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

məhsul dəmir defisitli anemiyalar zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Spainjoint Tablet 6 x 10

Glucosamine sulfate – 600 mg, Chondroitin sulfate – 300 
mg, MSM – 650 mg, Collagen (type II) – 210 mg, Boswellia 

serrate bark dry extract – 70 mg, Cetyl myristoleate - 30 
mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) – 400 IU, Calcium 
bisglycinate – 190 mg, Hyaluronic acid –  100 mg

Microcrystalline 
cellulose, PVP , 

Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spainjoint (tablet, №60) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq götərilsin.

Spektrum Prenatal Tablet 1

B-carotene - 2500 IU, Vitamin A - 2500 IU, Vitamin D3 - 
400 IU, Vitamin C - 120 mg, Vitamin E - 30 IU, Vitamin B1 - 
3 mg, Vitamin B2 - 3.4 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 
- 6 mcg, Folic acid - 800 mcg, Niacin - 20 mg, Biotin - 30 

mcg, Pantothenic acid - 10 mg, Calcium - 200 mg, Iron - 40 
mg, İodine - 150 mcg, Magnesium - 50 mg, Zinc - 10 mg, 
Selenium - 30 mcg, Copper - 2 mg, Chromium - 250 mcg, 

Manganese - 1 mg, Molybdenum - 25 mcg

Microcrystalline 
cellulose, Sodium 

croscarmellose, Stearic 
acid, Magnesium 

stearate, Color of tablet

CJ Labs Inc. ABŞ 25.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spektrum Prenatal (tablet, №  
30l) 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:istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



SperAK Plus toz 5 qr

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 12.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SperAK Plus (toz-saşe №30) adlı 

məhsul 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 dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın. 

Spermagen Neo Tablet 4 x 15

L - Arginine - 275 mg, Taurine - 250 mg, Carob tree 
(Ceratonia siliqua) fruits powder - 125 mg, Ginseng (Panax 
ginseng) root dry extract - 30 mg, Bishops hat (Epimedium 

grandiflorium) leaves powder - 75 mg, Muira puama 
(Ptychopetalum olacoides) bark dry extract - 75 mg, 

Citrulline - 40 mg, Zinc oxide (Zinc - 25 mg) - 31.25 mg, 
Sodium selenite (Selenium - 0.1 mg) - 0.22 mg

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Colloidal silica
ValueMed Pharma SrL İtaliya 26.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spermagen Neo (tablet №60) 
adlı məhsul cinsi - reproduktiv sistemin fəaliyyətini 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.

Stekavit Tablet 4 x 15 Citicoline – 500 mg GABA – 150 mg 

Microcrystalline 
Cellulose, Stearic Acid, 

Silica, Magnesium 
Stearate, Hydroxypropyl 

Methylcellulose.

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 06.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stekavit (tablet №60) 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. 

Stopkasel Şərbət 150 ml

Ethanol-aqueous extract of plantain - 0.75 g, Ethanol-
aqueous extract of thyme - 0.75 g, Aqueous extract of 
Basil - 0.20 g, Aqueous extract of Eucalyptus - 0.20 g, 
Aqueous extract of Boswellia - 0.18 g, Sodium selenite 

pentahydrate - 124 mcg 

Purified water, Fructose, 
Sorbitol, Trisodium 

citrate, Polysorbate 20, 
Citric acid, Xanthan 

gum, Honey flavor, Plum 
flavor, Potassium 
sorbate, Sodium 

benzoate, Menthol

Biomedica 
spol.s.r.o.(for Simply 

You Pharmaceuticals)
Çex respublikası 24.12.2019 Müsbət

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

məhsul   öskürəyi aradan götürmək üçün 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)Yaş həddi  və əks göstəriciləri rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)Məhsulun yararlıq müddəti qablaşdırmanın üzərində 

göstərilsin.

Stressnol Kapsul 1 x 15

Magnesium oxide - 150 mg (90 mg magnesium), L-
tryptophan - 100 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 

60 mg, Cacao dry extract - 50 mg (6 % theobromine), Hops 
(Humulus lupulus) stroble dry extract - 30 mg, Fibrex- 95 

mg.

Gelatin, Magnesium 
stearate

Norfachema 
(Solepharm 

Pharmaceuticals Ltd 
üçün)

Litva 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stressnol(kapsul № 15) adlı 
məhsul  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

olunqan 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)yaş həddi və tərkib rəyə  uyğun olaraq göstərilm əlidir.

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

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Q AY D A S I”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Supradin Kids Mişki 
(polivitamin)

Çeynəmə 
pastili 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) - 31.8 mg, Niacina (In form of 
nicotinamide) - 8 mg, Biotina (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 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Kids Mişki (çeynəmə 
pastili №60) 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 Mişki 
(polivitamin)

Çeynəmə 
pastili 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) - 31.8 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 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Kids Mişki (çeynəmə 
pastili №30) 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.

Supradin Kids Rıbki 
(vitaminlər)

Çeynəmə 
pastili 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 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Kids Rıbki (çeynəmə 
pastili №60) 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 
pastili 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 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Supradin Kids Rıbki (çeynəmə 
pastili №30) 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.

SW-53 Serum İnyeksiya üçün 
məhlul 3 ml

Sodium Bicarbonate-0.2%, Water-98.33184%, Sodium 
Chloride-0.5%, Sodium Hyaluronate-0.3%, 

Cyanocobalamin-0.01001%, Glutathione-0.001% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Elastem Co., LTD Cənubi Koreya 19.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "SW-53 Serum, inyeksiya üçün 
məhlul, 5x3.0 ml"  adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

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

T Linf Tablet 3 x 10 Beta glucan - 150 mg, Sodium selenite - 15 mcg, Vitamin C 
- 80 mg, Vitamin E - 25 mg, Zinc oxide - 25 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 05.12.2019 Müsbət

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

immun sistemi fəaliyyətini 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.

Teen Omega 3 Fish 
Oil Kapsul 1

Vitamin A – 400 mcg (1334 IU), Vitamin D – 5 mcg (200 
IU), Vitamin E – 3 mg(4,5 IU), Vitamin C – 60 mg, fish oil -
800 mg (EPA – 72 mg, DHA – 336 mg, total omega-3 fatty 

acids – 480 mg) 

vegetable fat, gelatin, 
glycerine, blackcurrant 
flavor, maize starch, 

microcrystalline 
cellulose, black iron 

oxide, titanium dioxide, 
carmine red, sucralose, 

mannitol

Sirio Pharma Co. Ltd Çin Xalq 
Respublikası 30.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Teen Omega 3 Fish Oil (kapsul 
№30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və vitaminlərin əlavə 
mənbəyi olan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tevivo Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata L. herb extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus spp.) 

leaf and flower extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 
extract - 100 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline 

cellulose, Gelatine

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

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

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

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

Tianshi Super 
Calcium Capsules 

With Lecithin / 
Tianshi Lesitinli 
Super Kalsium 

Kapsulları

Kapsul 2 x 9

Lecithin - 180 mg, Calcium Carbonate (Calcium - 68 mg) - 
76 mg, Zymolytic bpne calcium powder (Calcium - 40 mg) - 
143 mg, Thiamine - 0.08 mg, Cyanocobalamine - 0.2 mcg, 

L - ascorbic acid - 7.2 mg, Taurine - 8 mg, Folic acid - 
0.024 mg, β-cyclodextrin - 12 mg

Microcrystalline 
cellulose, Starch, Talc, 
Magnesium stearate

Tianjin Tianshi Bioloji 
İnkişaf Co. LTD

Çin Xalq 
Respublikası 17.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Super Calcium Capsules With 
Lecithin / Tianshi Lesitinli Super Kalsium Kapsulları (kapsul № 120) 
adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.  

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, "istifadə qaydası" 

bəndində rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi zəruridir.



Tiens Glucosamine 
Capsules Kapsul Glucosamine hydrochloride - 112 mg, Chondroitin sulfate - 

72 mg, Calcium - 40 mg

Collagen, Silicon 
dioxide, Gelatin, 

Titanium dioxide, Lemon 
yellow, Ponceu 4R

Tianjin Tianshi Bioloji 
İnkişaf Co. LTD

Çin Xalq 
Respublikası 06.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tiens Glucosamine Capsules (kapsul, 
№ 60) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Tireostab Hipo Kapsul 6 x 10

Laminaria saccharina leaf extract - 230 mg, Polygonum 
aviculare leaf extract - 200 mg, İnula helenium root extract - 

30 mg, Hedysarum alpinum - 20 mg, Rosa canina fruit 
extract - 20 mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tireostab Hipo (kapsul,№ 60 ml) 
adlı məhsul   qadınların sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan 

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

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 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”-ın tələblərinə uyğun olaraq  

tərtib olunm alıdır.

         2)Məhsulun təqdim olunan qablaşdırmasında seriya,istehsal 
tarixi, son istifadə tarixi təqdim olunmadığı üçün, rəydə 

göstərilm əyib.

Torpedo Kapsul 1

L - arginine - 100 mg, Epimedium herb powder - 100 mg, 
Panax ginseng root dry extract - 70 mg, Saw palmetto 
(Serenoa repens) fruit soft extract - 70 mg, Ceratonia 
siliqua - 20 mg, Zinc oxide (Zinc - 15 mg) - 18.75 mg

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, 
Gelatin

Medicure İlaç Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 24.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Torpedo (kapsul № 10) adlı 

məhsul kişilərdə reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Trinovin Kapsul 3 x 10

Saw palmetto (Serenoa repens) fruits gelatinized d.e. 
(contain 25% soft extract of Serenoa repens fructus) - 350 
mg, Lycopene 5% - 3 mg, Pygeum africanum bark (Prunus 
africana Hook f. cortex) soft extract - 20 mg, Urtica dioica 

dried root powder - 20 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 
50 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg

Calcium phosphate, 
Microcrystalline 

cellulose, Talc, Silicon 
dioxide, Titanium 
dioxide, Gelatine

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat 
Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 21.12.2019 Mənfi

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

məhsul prostat vəzinin müalicəsində koməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan vasitə olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 

Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-
cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman 

vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə 
əsasən BFMQƏ -n  tərkibində olan inqredientlərin gündəlik dozası, 

bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək olmamalıdır. 

Məhsulun tərkibində olan Serenoa repens bitkisini ekstraktının 
dozası(350 mq) birdəfəlik 

terapevtik dozadan(320 mq) yüksəkdir.
(https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-
european-union-herbal-monograph-serenoa-repens-w-bartram-small-

fructus_en.pdf .)

Triptezim Kapsul 2 x 15

Pancreatine - 150 mg, Pectine - 100 mg, Magnesium 
gluconate - 50 mg, Trypsine - 30 mg, Papaine - 25 mg, 

Pepsine - 25 mg, Bromelaine - 10 mg, Inulin - 5 mg, 
Lypase - 18 mg, α-Amylase - 7.5 mg, Protease - 4.55 mg

Gelatine(capsula shell)
Universe Pharma İlaç 

Sanayi ve Ticaret LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 29.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triptezim (kapsul, №30) adlı 
məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

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

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

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə 
uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



Trium Göz üçün 
damcı 8 ml

Hyaluronic acid sodium salt-0.150g, Ginkgo biloba dry 
extract -0,050g, Boric acid-0,775g, Tetraborate sodium-

0,125g, N-hydroximethylglycinate-0,002g, Sodium Edetate-
0,100g, Sodium chloride-From 0.400g to 0.463g q.s. to 

300mOm/kg, Purified water-q.s. to 100 ml

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Sooft İtalia S.p.A İtaliya 29.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Trium, Göz üçün damcı 8 ml" adlı 
məhsul göz yaşını əvəz etməklə, göz pərdəsini bərpa etmək üçün 

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

Tusivit Şərbət 150 ml

L-carnitine - 150 mg, Vitamin C - 25 mg, Vitamin B3 - 7 mg, 
Vitamin E - 5 mg, Vitamin A - 0.45 mg, Magnesium lactate - 
2 mg, Vitamin B5 - 2 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Zinc - 3 mg, 
Vitamin B1 - 0.75 mg, Vitamin B2 - 0.5 mg, Vitamin B9 - 
0.15 mg, Vitamin D3 - 5 mcg (200 IU), Biotin - 20 mcg, 

Vitamin B12 - 1 mcg

Deionized water, 
Sorbitol, Citric acid, 
Guar gum, Disodium 

EDTA, Potassium 
sorbate, Strawberry 

flavour

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 19.12.2019 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq göstərilməsi, İstifadə 
üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 

keçirilməsi Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
istifadə təlimatına dair tələblər» (maddə 6) bəndinə uyğun olaraq 

tərtib olunması zəruridir.

Tussor Şərbət 100 ml

Hibiscus sabdariffa bloom extract – 100 mg, Piper nigrum 
seed extract – 100 mg, Ziziphus zizyphus fruit extract – 

100 mg, Glycyrrhiza glabra root extract – 75 mg, Curcuma 
longa root extract – 30 mg, Zingiber officinale root extract – 

30 mg, Menthol – 4 mg

Apple aroma, Potassium 
sorbate, Xanthan gum, 

Sorbitol, Deionized 
water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.12.2019 Müsbət

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

məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsində 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 qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq 
olaraq korrektə edilm əsi zəruridir.

Ultra Sleep Kapsul 4 x 15

Passion flower (Passiflora incarnata) extract 4:1 - 100 mg, 
Lemon balm (Melissa officinalis) herb extract 2.5% 

rosemaric acid - 75 mg, Valerian (Valeriana officinalis) root 
extract - 50 mg, Chamomile (Matricaria recutita) flos dry 
extract 4:1 - 50 mg, L theanine - 25 mg, Griffonia seed 

extract 98% 5-HTP - 20.4 mg

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, 
Talc, Gelatin, Titanium 

dioxide

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 04.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ultra Sleep  (kapsul, №60) adlı 
məhsul MSS-ni sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

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

Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların, istifadə üzrə 
təlimatda  bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin və "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Ultra Slux Kapsul 3 x 10

Ginkgo biloba leaf extract - 20 mg, Tocopherol acetate - 15 
mg, Resveratrol - 30 mg, Quercetin - 30 mg, Coenzyme 

Q10 - 30 mg, Magnesium gluconate - 50 mg, Betaine - 200 
mg, Thiamine hydrochloride - 1.7 mg, Pyridoxine 

hydrochloride - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, Sodium selenite - 
0.07 mg, Cyanocobalamine - 0.003 mg, Polyfructose - 

379.22 mg

Hydroxypropylmethylcell
ulose Saşera-Med MMC Rusiya 06.12.2019 Müsbət

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

məhsul eşitmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın tələblərinə uyğun olaraq 

təqdim  edilm əlidir.

2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr rəyə 
uyğun olaraq təqdim  olunm alıdır.

3)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir. 

4)Dosyedə və nümunənin üzərində məhsulun seriya nömrəsi, 
buraxılış və son istifadə üzrə tarixlər təqdim olunmadığı üçün rəydə 

göstərilməmişdir.



Ultra-D Tablet 1 Vitamin D - 25 mcg (1000 IU)

Xylitol (Sodium 
carboxymethylcellulose), 
Sorbitol, Hydroxypropyl 
cellulose, Magnesium 

salts of fatty acids, 
Alpha tocopherol, MCT 

(palm oil), Modofied food 
strach, Sucrose, Sodium 

ascorbate, Silicon 
dioxide, Raspberry 

flavour, Peach flavour

Pharmia OY Finlandiya 17.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra-D (çeynəmə tablet, №120) 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsulun yararlılıq müddətinin (qablaşmaya uyğun) düzgün qeyd 

edilməsi zəruridir

Unodrops Daxilə qəbul 
üçün məhlul

50 ml (1 ml - 
30 damcı)

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 70 
mg, Magnesium - 50 mg, Vitamin B6 - 30 mg

Deionized water, 
Raspberry flavour, 

Xanthan gum, Citric 
acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 28.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unodrops (məhlul 50 ml) adlı 

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

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

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

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

Urifar Kapsul 3 x 10 D-mannose - 500 mg, Dry Cranberry fruit extract 10:1 
(Vaccinium macrocarpon) - 200 mg

Citric acid E330, Silicon 
dioxide E551

Pharmacy Laboratories 
s.c Polşa 24.12.2019 Müsbət

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

məhsul  sidik yollarının iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:1)Qablaşma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-
ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

2)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir.

Uro-3 Kapsul 2 x 10

American cranberry (Vaccinium macrocarpon 60 % 
proanthocyanidins 36 mg) - 60 mg, White birch (Betula 

Platyphylla  5% flavonoids) - 50 mg, Propolis (10 % 
Galangin) - 50 mg

Rice flour, Magnesium 
stearate, 

Microcrystalline 
cellulose, Silicon 
dioxide, capsule: 
Gelatin, Titanium 
dioxide, Iron oxide 

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 04.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uro-3 (kapsul № 20) adlı məhsul  

sidik - ifrazat sistemi xəstəlikləri 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. 

UroFit Kapsul 3 x 10

Solidago virgaurea powder - 75 mg, Equisetum arvense 
powder - 75 mg, Zea mays L. powder - 15 mg, Phaseolus 

vulgaris L. powder - 30 mg, Sambucus nigra L. powder - 30 
mg, Betula pendula Roth. powder - 45 mg, Daucus carota 

L. powder  - 30 mg

Gelatin Ximfarmzavod 
"Krasnaya Zvezda" Ukrayna 11.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urofit (kapsul № 30) adlı məhsul  
sidik - ifrazat sistemi xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlim atda m əhsulun istehsalçısının düzgün qeyd edilm əsi zəruridir.

Qeyd2: "Əks göstərişlər" bəndində "hamiləlik və laktasiya" dövrü 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Urolione Forte Tablet 3 x 10

Phaseoli pericarpium powder - 0.078 g, Birch (Betula 
pendula Roth) leaves dry extract tit.2.5% in total flavonoids 
- 0.07 g, Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) fruit powder 

- 0.066 g, Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves 
powder - 0.03 g, Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry 

extract tit.1% in silica - 0.025 g

Potassium sorbate, 
Sodium citrate, 

Magnesium salts of fatty 
acids, Silica, Talc, 

Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Glycerol, Titanium 
dioxide, Patent blue, 

Dibasic calcium 
phosphate

BioDue S.p.A İtaliya 16.12.2019 Müsbət

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

məhsul sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin müalicəsində 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. 

Qeyd1:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda istifadə qaydası və əks göstərişlər bəndinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Qeyd 2:Qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, 
"qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə 

əvəz edilməsi zəruridir.

Vagoslan Tablet 4 x 10
Hawthorn extract (Crateagus oxyacantha) – 40 mg, 
Calcium lactate – 30 mg, Melissa officinalis – 30 mg, 

Valeriane officinalis – 30 mg, Magnesium citrate – 50 mg

Silica colloidal 
anhydrous, Magnesium 

stearate, Cellulose 
microcrystalline, 
Sucrose, Talc 

micronized

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 09.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vagoslan (tablet № 40) adlı 

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

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

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda məhsulun tablet olduğu kapsul olduğu 
yazılmışdır, müvafiq düzəliş olunm alıdır.

 "Aptekdən buraxılma şərti Reseptsiz buraxılır" ifadəsinin 
götürülməsi zəruridir.

Valsed Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Mellissa 

officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
extract - 75 mg, Humulus lupulus flower extract - 50 mg

Mono starch phosphate, 
Gelatine

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 03.12.2019 Müsbət

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

məhsul  MSS-ni sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" 
bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "əks göstərişlər" 

bəndinə "hamiləlik və laktasiya dövrü" yazısının əlavə edilməsi 
zəruridir.

Vilen Kapsul 3 x 10

Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seed powder 
(Vitamin B1 - 0.8 mg, Vitamin B2 - 1.15 mg, Vitamin B3 - 

14.2 mg, Vitamin B5 - 5.5 mg, Vitamin B6 - 0.75 mg, 
Vitamin B9 - 172.1 mcg, Biotin - 49.5 mcg, Vitamin B12 - 

1.8 mcg

Rice concentrate, 
Capsule (hypermellose, 
titanium dioxide, yellow 

iron oxide)

Sensilab Ltd Sloveniya 16.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vilen  (kapsul, №30) adlı məhsul 
bəzi B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1. Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin
         2. Məhsulun tərkibində olan B12 vitamininin miqdarında texniki 

səhvə yol verildiyi üçün rəy, nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla 
dəyişdirilir.

Viox Damcı 30 ml

Agastace foeniculum flower extract – 5 %, Ledum palustre 
flower extract – 5 %, Bergenia crassifolia leaf extract – 4 

%, Inula helenium – 4 %, Achiellea millefolium flower 
extract – 3 %, Viola tricolor flower extract – 3 %, Equsetum 

pretense leaf extract – 3 %, Castanea sativa – 3 %, 
Melilotus officinalis leaf extract - 2 %, Malva sylvestris 

flower extract - 2 %, Silybum marianum seed extrct – 2 %, 
Amaranthus caudatus seed extract – 2 %, Arctium Lappa 

root extract - 1.9 %, Ganoderma lusidum – 1.8 %, 
Phaselos vulgaris – 1.7 %

Aqua Saşera-Med MMC Rusiya 04.12.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİOX(daxilə qəbul üçün məhlul- 

damcı,30 ml) adlı məhsul  allergiya simptomplarını aradan götürmək 
üçün tövsiyə olunan vasitə olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin 
Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü 

il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman 
vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən məhsulun tərkibində olan Melilotus officinalis  və Ledum 

palustre bitkiləri BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  
bitkilərin siyahısına daxildir.

Qeyd:Təqdim olunan nümunənin üzərində seriya, istehsal tarixi və 
son istifadə tarixi göstərilm əyib.



Vitaflora Kapsul 3 Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 25.12.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ərizəçi tərəfdən  təqdim edilmiş 19.12.2019 il tarixlı məktuba 
əsasəsən ekspertizanın aparılmasına xitam verilmişdir

Vitanorma tonus Kapsul -

Mussel shell powder (Calcium - 70 mg) - 200 mg, Fucus 
vesiculosis thallus (Iodine - 10 mcg) - 100 mg, 

Eleutherococcus senticosus root extract (Eleutherosides - 
0.3 mg) - 50 mg, Vitamin Premix (Vitamin A - 250 mcg, 
Vitamin B12 - 0.7 mcg, Vitamin C - 20 mg, Vitamin B1 - 
0.32 mg, Vitamin B2 - 0.36 mg, Vitamin B6 - 0.42 mg, 

Niacine - 3.5 mg, Folic acid - 0.06 mg, Vitamin E - 1.8 mg, 
Vitamin D3 - 0.5 mcg) - 50 mg, Camelia sinensis leaf 

extract (Catechins - 6 mg, Caffein - 3 mg) - 40 mg, Camelia 
sinensis leaf - 40 mg, Succinic acid - 20 mg

Starch, Calcium 
stearate, Lactose, 

Gelatin

Litoral Universitet 
İnnovasiya Şirkəti Rusiya 20.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitanorma tonus ( kapsul, №60) 
adlı məhsul fiziki və zehni fəalliyyəti yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 5 və 6-cı 
bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi,  "istifadə 

qaydası" bölməsində yaş həddinin(böyüklərə) qeyd edilməsi,  "əks 
göstərişlər" bəndində qeyd edilən "ana südü ilə yedizdirmə" 

yazısının "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi və teniki səhvlərin 
aradan qaldırılması zəruridir.

Vitazim Tablet 2 x 10

Pancreatin - 200 mg, Pepsin - 50 mg, Protease - 100 mg, 
Amylase - 100 mg, Lipase - 25 mg, Papain - 50 mg, 
Bromelain - 50 mg, Betaine Hydrocloride - 100 mg, 

Cellulose - 10 mg, Ox Bile - 30 mg, Calcium Phosphate - 
50 mg

Microcrystalline 
Cellulose, 

Croscarmellose Sodium, 
Sodium Starch 

Gluconate, Stearic Acid, 
Silica, Magnesium 

Stearate, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, 

Propylene Glycol, 
Triacetin, Titanim 

Dioxide, FD&C (yellow, 
blue), D&C yellow

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 05.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitazim (tablet № 20) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "Aptekdən buraxılma şərti: Reseptsiz 
buraxılır" ifadəsinin götürülm əsi zəruridir.

Vitix Tablet 2
Melon extract - 10 mg, Vitamin E - 10 mg ET, Vitamin C - 

40 mg, Vitamin B9 - 100 mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, 
Copper - 1 mg, Selenium - 40 mcg, Zinc - 5 mg

Bulking agent: Cellulose 
microcrystalline, 

Tricalcium phosphate, 
Anti-caking: Magnesium 
stearate, Maltodextrin 

support, Glazing: 
hydroxypropylmethylcell

ulose/cellulose 
microcrystalline/acetylat

ed Mono- and 
Diglycerides, Colours: 
Titanium dioxide/iron 
oxide/Chlorophyllin 

copper complex

 PHYTEO 
LABORATOIRE (ACM 

Laboratoire 
Dermatologique üçün)

Fransa 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİTİX(tablet №30) adlı məhsul 
antioksidannt  təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi və tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Vitron Tablet 2 x 15

Vitamin A - 1.5 mg, Vitamin E - 20.1 mg, Vitamin C - 60 
mg, Folic acid - 0.4 mg, Vitamin B1 - 130 mg, Vitamin B2 - 
1.7 mg, Vitamin B7 - 0.03 mg, Vitamin B3 - 30 mg, Vitamin 
B12 - 0.006 mg, Vitamin B5 - 10 mg, Vitamin D3 - 0.01 mg, 
Vitamin K2 - 0.02 mg, Calcium - 160 mg, Phosphorus - 120 
mg, Magnesium - 300 mg, İron - 0.1 mg, Copper - 1.2 mg, 

Zinc - 15 mg, Silicon - 10 mg, Manganese - 2.5 mg, 
Molybdenum - 0.015 mg, Selenium - 0.025 mg, Potassium - 

40 mg

Lactose, PVP K30, IPA, 
Magnesium stearate, 

Talcum, Primojel, Avicel 
PH 200, Starch, Coating 
(Pharmacoat, Titanium 

dioxide, Peg 6000, 
İmpact color pink, 

Methanol)

Salbion Health 
Sciences (PVT) LTD Pakistan 18.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitron (tablet №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 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 B1 vitamini gündəlik 
istehlak həddini (m ax. 5 m q) aşır. 

Qeyd: istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənəddə inqredientlərin 
məhsula daxilolma formaları göstərilməmişdir; köməkçi maddələrin 

siyahısı 
 qablaşdırmanın üzərində heç göstərilməmişdir, istifadə üzrə 

təlimatda  isə tam göstərilməmişdir; qablaşdırma və istifadə üzrə 
təlimatda yaş həddi və  inqredientlərin elmi adları təqdim 

olunmamışdır.

Xtrazex Tablet 1

L-carnitine tartrate - 218.79 mg, Lepidium meyenii root 
extract - 33.66 mg, Muira puama root extract - 33.66 mg, 

Panax ginseng root extract - 25.25 mg, Zinc sulfate 
monohydrate - 11.78 mg, L-leucine - 16.83 mg, 

Nicotinamide - 9.08 mg, Pyridoxine hydrochloride - 1.01 mg

Citric acid, Sodium 
hydrocarbonate, 

Maltodextrin, 
Polyethylene glycol, 

Sucralose sweetener, 
Grapefruit flavour

Global Healthcare LLC. 
(Hendel LLC üçün) Rusiya 17.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtrazex (tablet, №10) adlı məhsul 

kişilərdə potensiyanı artırmaq 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.

Yabanı otlardan 
hazırlanmış fitoçay 

Temizleme və 
Drenaj

Çay 1,5 qr x 30

Senna leaves - 25 %, Frangula cortex - 15 %, Nettle 
leaves - 10 %, Arctium root - 10 %, Currant leaves - 10 %, 
Chamomilla flowers - 10 %, Kuril tea - 10 %, Clover herb - 

10 %

yoxdur Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 04.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yabanı otlardan hazırlanmış 
fitoçay Temizleme və Drenaj(filtr-paket, 1,5 qr №30) adlı məhsul 

qidada tövsiyə olunan fitoçay olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən B FM Q Ə və dərman vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun üzərində "maddələr mübadiləsini tezləşdirir və 
toksinləri ifraz etməyə kömək edir" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

YooGo Çaytikanı və 
Darçın ilə Marmelad marmelad 90 q

Fructose - 41.6%, Water - 29.08%, Gelatine - 12%, Starch 
syrup - 7%, Сoncentrated Hippophae juice - 6%, Peptan® 

Hydrolyzed Collagen - 2%, Citric acid - 1%, Ground 
cinnamon - 0.5%, Glazer Capol® (Carnauba wax, 

vegetable oil) - 0.2%, Glazifier Emulsifine 1000 (shellac, 
vegetable oil) - 0.2%, Sodium benzoate - 0.06%, 

Potassium sorbate - 0.06%, Beta-carotine (Colouring 
agent) - 0.02%

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş YooGo Çaytikanı və Darçın ilə 
Marmelad (paket 90 q) adlı məhsul kollagen inqredientinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən "BAD dərman deyil" 
yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

YooGo Moruq və 
İtburnu ilə Marmelad marmelad 90 qr

Fructose - 41.6%, Water - 30.06%, Gelatine - 12%, Starch 
syrup - 8%, Сoncentrated Raspberry juice - 6%, Citric acid - 

1%, Rosa canina fruit extract - 0.5%, Natural flavor 
"Raspberry" -0.3%, Glazer Capol® (Carnauba wax, 

vegetable oil) - 0.2%, Glazifier Emulsifine 1000 (shellac, 
vegetable oil) - 0.2%, Sodium benzoate - 0.06%, 

Potassium sorbate - 0.06%, Anthocyanin (Colouring agent) 
- 0.02%. 3 marmelade composition : Ascorbic acid - 32 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.12.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş YooGo Moruq və İtburnu ilə Marmelad 
(paket 90 q) 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

yazısının "BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

YooGo Təmizləyici 
Turbo Çay Çay 1

Senna herb - 525 mg, Frangula cortex - 375 mg, Ginger - 
150 mg, Dried apple - 150 mg, Chamomilla flower - 150 

mg, Kuril tea - 150 mg
yoxdur Muassir Sağlamlıq 

Laboratoriyası MMC Rusiya 04.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənYooGo Təmizləyici Turbo Çay(filtr-
paket, №30) adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən B FM Q Ə və dərman vasitəsi deyil.

Zerostress Tablet 6 x 10

Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Melisa officinalis 
leaf extract - 100 mg, Magnesium hydroxide - 200 mg, 

Hypericum perforatum herb extract - 150 mg, Crataegus 
fruit extract - 80 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 10.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zerostress (tablet, №60) 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.



Zorn Mango toz 480 q

Vitamin E - 3.6 mg, Vitamin A - 240 mcg, Vitamin C - 24 
mg, Niacine - 80 mg, Pantothenic acid - 1.8 mg, Vitamin B6 

- 0.4 mg, Vitamin B2 - 0.4 mg, Vitamin B1 - 0.3 mg, Folic 
acid - 60 mcg, Biotine - 15 mcg, Vitamin B12 - 0.8 mcg, 

Iron - 4.2 mg, Zinc - 25 mg, Manganese - 0.6 mg, Copper - 
299.9 mcg, Iodine - 45 mcg, Selenium - 16.5 mcg, 

Chromium - 12.1 mcg, Tri - creatine malate - 500 mg, 
Disodium creatine phosphate - 500 mg, Krea7 

Superalkaline complex: Creatine alpha - ketoglutarate - 500 
mg, Tri - creatine - citrate - 500 mg, Creatine hydrochloride - 
500 mg, Creatine pyruvate - 500 mg, Sodium bicarbonate - 
292 mg.Muscle burn formula: Beta alanine - 1500 mg, L - 
arginine - 1200 mg, L - carnosine - 500 mg, L - citrulline 
malate - 1000 mg. Booster formula: Tyrosine - 950 mg, 

Caffeine - 400 mg, Resveratrol - 50 mg, Ginger extract - 50 
mg, Black pepper extract - 5 mg, Cayenne pepper extract - 

3 mg

Citric acid, Xanthan 
gum, Beta-carotine, 
Sucralose, Steviol 
glycoside, Silicon 

dioxide, Beetroot extract

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 19.12.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zorn Mango  (toz,  480 q) adlı  

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" 

bəndinin rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi zəruridir.


	Hesabat

