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

Aeromax məhlul 50 ml Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 10.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

“Caspi Group” MMC – nin 10.06.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Bolqarıstanın 

“AeroMax” şirkətinin istehsalı olan Aeromax (məhlul, 50 ml) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı natrium xlorid inqredientinin 
miqdarı -- 1.75%  (qutunun üzərindəki miqdara əsasən 

3.7% olmalıdır)  olaraq aşkar edilmişdir.
Həmçinin,

-Qablaşma üzərində Natrium xlorid (Sodium chloride) 
inqredienti olduğu qeyd edildiyi halda, istehsalçı tərəfdən 

təqdim edilmiş normativ sənədlərdə Natrium xlorit (Sodium 
chlorite) inqredienti olduğu qeyd edilib.Bu iki maddə 

kimyəvi qurluşlarına və istifadə sahələrinə görə fərqlənən 
müxtəlif maddələrdir.

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.

Ağ kömür Tablet 2x12 Silica colloidal anhydrous - 210 mg Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose sodium, Potato 
starch, Sorbitol, Magnesium stearate Pharmex Group MMC Ukrayna 17.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ağ Kömür (tablet №24) 
adlı məhsul patogen bakteriyaları, toksinləri və allergenləri 
orqanizmdən xaric etmək məqsədilə tövsiyə olunan tibbi 

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

Ağ Kömür Tablet 1x10 Silica colloidal anhydrous - 210 mg Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose sodium, Potato 
starch, Sorbitol, Magnesium stearate Pharmex Group MMC Ukrayna 17.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ağ Kömür (tablet №10) 
adlı məhsul patogen bakteriyaları, toksinləri və allergenləri 
orqanizmdən xaric etmək məqsədilə tövsiyə olunan tibbi 

vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyi

Agrippo toz 5 g №  14

Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.


Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 

juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 
Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(toz-saşe, 5 g 
№ 14) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi:004092Q4  , istehsal 
tarixi:09.04.2020 , son istifadə tarixi: 09.04.2022)  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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin 

Agrippo toz 5 g №  14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.


Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 

Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 
juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 

Sucralose, Steviol glycosides


Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(toz-saşe, 5 g 
№ 14) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 004091Q4 , istehsal 
tarixi:09.04.2020 , son istifadə tarixi: 09.04.2022)  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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Agrippo toz 5 g №  14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 

juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 
Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(toz-saşe, 5 g 
№ 14) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi:004142Q4  , istehsal 
tarixi: 14.04.2020, son istifadə tarixi: 14.04.2022)  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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Agrippo toz 5 g №  14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 

juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 
Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(saşe, 5 g № 
14) adlı məhsul ) (Seriya nömrəsi: 004143Q4 , istehsal 

tarixi:14.04.2020 , son istifadə tarixi: 14.04.2022)  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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin



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

Agrippo toz 5 g №  14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 

juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 
Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(toz- saşe, 5 g 
№ 14) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:004141Q4  , istehsal 
tarixi:14.04.2020 , son istifadə tarixi: 14.04.2022)  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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Agrix Plus Tablet 6 x 10 İŞT Farmakom MMC Ukrayna 23.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

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

Mannitol, citric acid anhydrous, soidum cyclamate, silicon 
dioxide,flavouring lemon Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 23.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AKSEMEN(toz, saşe 

№    20) adlı  məhsul spermatogenez ve cinsi funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq üçün  tövsiyyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Aktiv Flora beybi / Active Flora baby oral damcı 5ml 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 13.07.2020 Müsbət

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

Active Flora baby (oral damcı, 5 ml) adlı məhsul) (Seriya 
nömrəsi: 1280120, istehsal tarixi: 01.01.2020, son istifadə 

tarixi: 01.01.2022)  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.

AK-Uro Complex / AK-Uro Kompleks Tablet 33 q

Immune supporting complex - a proprietary blend of lypopolysaccharides and 
lypopeptides - 12 mg, Zinc sulphate monohydrate (eq to Zinc - 5 mg) - 13.74 mg, 

Nettle root dry extract - 250 mg, Natural Vitamin D3 (100000 IU/g) (cholecalciferol - 
3.3 mcg (132 IU)) - 1.35 mg

Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, 
Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate Natstim Ltd Bolqarıstan 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ak-Uro Complex / Ak-

Uro Kompleks (tablet № 60) adlı məhsul böyrəklər, prostat 
vəzi və sidik yolları sistemi xəstəliklərinin profilaktikası 

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.

Qeyd: Növbəti istehsal zamanı məhsulun qablaşması 
üzərində qeyd edilən "həb" sözünün "tablet" sözü ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.

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 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa Şell (tablet, № 50, 
Seriya nömrəsi: 2000504A1, istehsal tarixi: 01.04.2020, 

son istifadə tarixi: 01.04.2023) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: a) 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» (m addə 5) 

bəndinə uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.

b) Növbəti idxallarda "həb" sözü "tablet" sözü ilə əvəz 
olunsun.

Altapin Şərbət 200 ml Propolis (70%) - 200 mg, Vitamin C - 12 mg, Vitamin A - 240 mcg, Mallow dry extract 
(Althaea officinalis) - 25 mg, Thyme liquid extract (Thymus vulgaris) - 25 mg Honey, Water Medex d.o.o (for Jenzen 

Pharma, Germany) Sloveniya 28.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altapin (şərbət, 200 ml, 

Seriya nömrəsi: 11179, istehsal tarixi: 01.06.2020, son 
istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı məhsul bəlğəmi 

durulaşdırıb, tənəffüs yollarından asanlıqla xaric olması və 
immunitetin möhkəmləndirilməsi 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.

Altekid Damcı 30ml

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
OFİ S.p.A İtaliya 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ALTEKİD(damcı,  30 

ml) adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: 20010090 , istehsal tarixi: 
01.01.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2022)  bəzi vitamin 

və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



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

Altekid Şərbət 120ml

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, Vitamin000 B12 - 4 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
OFİ S.p.A İtaliya 29.07.2020 Müsbət

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

ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 20010089, istehsal tarixi: 
01.01.2020, son istifadə tarixi: 01.01.2022) 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.

ALTUSSİN Şərbət 125 ml SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 10.07.2020 Xitam verilən 

müraciətlər


        “Lilit MMC” tərəfindən 13.04.2020-ci il tarixli məktuba 

cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “SUNMED İlaç 
Kozmetik Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ” şirkətinin istehsalı 
olan ALTUSSİN (şərbət, 125 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, məhsul sarımtıl rəngli, qeyri şəffaf, 

xarakterik qoxulu məhlul (NS-də şəffaf olduğu 
göstərilmişdir) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 

gəlm ir.

         Bundan başqa məhsulun sənədlərində də, 
uyğunsuzluqlar aşkar edilmişdir. Belə ki, məhsul 2 yaşdan 
tövsiyə olunduğu halda tərkibində olan bitkilərə əsasən bu 

məhsul 18 yaşdan aşağı şəxslər üçün uyğun deyil. 
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 olunmamışdır. İstifadə üzrə 
təlimatda məhsula dair farmakoloji xüsusiyyətlər qeyd 

olunub ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik ola 
bilməzlər.

         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.

Amino 2222 Tablet 1

Protein blend (Whey Powder, Whey Protein Concentrate, Soy Protein Isolate, Whey 
peptides) – 2 g, Essential Amino Acids ( Tryptophan, Valine, Threonine, Isoleucine, 
Leucine, Phenylalanine, Methionine) – 0.937 g, Conditionally Essential Amino Acids 
(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine,  Glutamic acid) – 0.778 g, 

Nonessential Amino Acids (Aspartic acid, Serine, Glycine, Alanine) – 0.507 g

Stearic acid, Palmitic acid, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Polydextrose, Medium chain triglycerides, Croscarmellose 
sodium, Soy lecithine, Silica, Enzyme Complex (Amylase, 

Protease, Cellulose, Lactase, Lipase)

Optimum Nutrition ABŞ 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino 2222  (tablet 

№160) 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.

Amino Fortis Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml

L-arginine – 0.5 mg, L-carnitine – 10 mg, Glycine - 50 mg, L-lysine – 2.5 mg, L-
tryptophan – 0.5 mg, L-methionine – 0.8 mg, L-phenylalanine – 0.5 mg, L-valine – 0.5 

mg, Glutamine – 0.25 mg, Ascorbic acid – 75 mg, Pyridoxin hydrochloride – 2 mg, 
Folic acid – 0.2 mg

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

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 09.07.2020 Müsbət

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

aminturşuların və vitaminlərin 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.

ArtroFort Kapsul 6x10
Glucosamine hydrochloride-500 mg; Sodium Chondriotin Sulfate-200 mg; 

Methylsulfonylmethane-150 mg; Boswelia serrata bark dry extract-50 mg; Calcium 
citrate-25 mg; Collagen Type II-15 mg; Sodium Hyaluronate-10 mg.

Cornstarch,Natural gelatin(capsule shell) Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 02.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artrofort (kapsul №    
60) adlı  məhsul  dayaq -hərəkət sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qeyd:1)qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat  da 
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 
olunmamışdır(inqredientlərin Azərbaycan dilində adları ilə 

yanaşı elmi adlar təqdim  olunsun);

2)köməkçi maddələr  qablaşdırmanın üzərində 
göstərilsin,istifadə üzrə təlimatda isə  göstərilən köməkçi 

maddələr  rəyə uyğun olaraq göstərilsin(tərkibə dair 
istehsalçı tərəfindən təqdim  olunm uş sənədə əsasən).

3)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Ascorkap Vitamin C məhlul 30 q Vitamin C (L-ascorbic acid) – 100 mg, Zinc bisglycine (equal. to 5 mg Zn) – 25 mg Glycerol, Water JSC "Ritamus farma" (JSC 
West-pharma-East üçün) Litva 07.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASCORKAP VITAMIN 
C məhlul 30 q (Seriya nömrəsi: 20037156; İstehsal tarixi: 
01.03.2020; Son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul 
vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə olunan 

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

deyil.

Asten Kapsul 2
Citrus aurantium (Grape fruit) extract 98% naringenin (e.q. to 100 mg Naringenin) - 

102 mg, Methionine - 100 mg, Haematococcus pluviallis extract 5% astaxanthin(e.q. 
to 4 mg astaxanthin 80 mg)

natural gelatine( capsule shell) S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 25.06.2020 Müsbət

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

adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: (Seriya nömrəsi: UT-00663 , 
istehsal tarixi: 01.05.2020 son istifadə tarixi: 01.05.2023)  , 
istehsal tarixi: 01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2023)   

antioksidant təsirinə malik olub, immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran BFMQƏ-dir, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Astenomirt Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10
Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit dry extract tit. 36% in anthocyanosides as 
anthocyanidis - 100 mg, Saffron (Crocus sativus L.) flower dry extract tit. 30% in 

crocetin - 10 mg, Taurine - 100 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Fructose, Berries 
flavor, Citric acid, Water BioDue S.p.A İtaliya 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASTENOMİRT (daxilə 
qəbul üçün məhlul, 10 ml x 10) (Seriya nömrəsi: 130520 , 
istehsal tarixi: 14.05.2020, son istifadə tarixi: 14.05.2023) 
adlı məhsul gözün görmə funksiyasını yaxşılaşdırmaq və 
göz yorğunluğunu 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 istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Gələcək seriya istehsalı zamanı qablaşma və 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 
adla yanaşı Azərbaycan dilində tərcümələrinin də qeyd 

edilməsi zəruridir.

Aurol Kapsul 2 x 15

Betula pendula leaf extract – 60 mg, Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract – 
120 mg, Chamomilla recutita flower extract – 10 mg, Petroselinum crispum root 

extract – 60 mg,  Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract – 30 mg, Phaseolus 
vulgaris seed extract – 80 mg, Trisodium citrate – 30 mg, Potassium citrate – 30 mg

Gelatin, Magnesuim Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Silicone Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 21.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul sidik-cinsiyət sisteminin xəstəliklərinin 
müalicəsində və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi 

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

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

Qeyd: a) Məhsulun tərkibində Bearberry (Arctostaphylos 
uva-ursi leaf ext.) inqredienti olduğu üçün, istifadə üzrə 

təlimatda onun 2 həftədən artıq qəbul edilməməsi 
haqqında məlum atın verilm əsi zəruridir.

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

tələblərinə uyğun olaraq komponentlərin Azərbaycan dili ilə 
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Balık Yağı / Balıq Yağı Kapsul 1
Fish oil (Omega-3 - 310 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) - 598 mg, Pomegranate 
(Punica granatum) dried fruit juice - 1 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) dry extract 

- 1 mg
Bovine gelatin, Water, Glycerin

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

Ltd. Şti. 
Türkiyə 15.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balık Yağı/Balıq Yağı  
(kapsul, №60) adlı məhsul ürək qan-damar sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan 

dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Balıq yağı laminariya Kapsul 370 mq Fish oil - 285 mg, Concentrate of laminaria thallus - 15 mg Gelatin, Glycerin (E 422), Citric acid (E 330) Mirrolla MMC Rusiya 23.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balıq Yağı Laminariya 
(kapsul, №100) adlı  məhsul omeqa-3 tipli   polidoymamış 

yağ turşularının 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.

Balıq yağı plyus Kapsul 370 mq Fish oil - 300 mg Gelatin, Glycerin (E 422), Citric acid (E 330) Mirrolla MMC Rusiya 23.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balıq Yağı Plyus 

(kapsul, №100) adlı  məhsul omeqa-3 tipli polidoymamış 
yağ turşularının 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.

Balıq yağı sarımsaq yağı ilə Kapsul 370 mq Fish oil - 270 mg, Garlic oil - 30 mg Gelatin, Glycerin (E 422), Citric acid (E 330) Mirrolla MMC Rusiya 23.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balıq Yağı Sarımsaq 

Yağı ilə (kapsul, №100) adlı məhsul omeqa-3 tipli 
polidoymamış yağ turşularının 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.

Betanoza Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium vitis idea) fruits powder - 150 mg, Birch (Betula pendula) leaf 
powder - 30 mg, Juniper (Juniperus communis) fruits powder - 30 mg, D-mannose - 
30 mg, Lovage (Levisticum officinale) root powder - 18 mg, Rosemary (Rosmarinus 

officinalis) leaf powder - 18 mg

Gelatin(capsule shell), Caramel(dye) S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 02.07.2020 Müsbət

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

30) adlı  məhsul siidk-ifrazat sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
          2)bitkilərin adları Azərbaycan dilinə  düzgün tərcümə 

olunsun;
          3)  Məhsulun "xüsusiyyətləri"  bəndində sadalanan 
farmakoloji xüsusiyyətlər ləğv olunsun. Belə ki,  BFMQƏ 

farmakoloji xüsusiyyətlərə   malik ola            bilməz.



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

Bio plus Kapsul 1x10

Probiotic  strains(Bifidumbacterin bifidum;Lactobacillus acidophilus; Streptococcus   
thermophilus, Lactobacillus bulgaricus,Llactobacillus rhamnosus) -20 mln CFU 

,Vitamin B1(as Thiamine hydrochloride)-1.4 mg, Vitamin B2(as Riboflavin)-1.6 mg 
,Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)-2 mg, Vitamin B12( as Cyanocobalamin)-

1,4 mkg, Aloe (200:1) dry leaf extract-20 mg

rice flour, magnesium stearate, silicon dioxide(E 551); for 
capsule(hypromellose(E 464) titanium dioxide(E 171). Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİO PLUS(kapsul  N 

10) 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.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Bio Selen Zn Kapsul 1 Royal jelly - 100 mg, Zinc sulphate - 15 mg, Selenium - 0.15 mg Gelatin, Titanium dioxide S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 01.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio Selen Zn (kapsul, 

№30) adlı məhsul orqanizmin ümumi müqavimətini 
artırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

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.

Biodevit daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol 1000000 IU/1 gr) - 0.18 mg (180 IU), Vitamin E (α-
Tocopheryl acetate) - 0.0032 mg Olive oil Universe Pharma İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 01.07.2020 Müsbət

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

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: 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. 

Biogren+ toz 1

Bifidobacterium bifidum – 1.2 mg (equiv.to 0.6x10⁹), Lactobacillus rhamnosus – 1.25 
mg (equiv.to 0.5x10⁹), Bifidobacterium infantis – 2 mg (equiv.to 0.2x10⁹), 

Lactobacillus acidophilus – 2.5 mg (equiv.to 0.25x10⁹), Lactobacillus casei – 0.83 mg 
(equiv.to 0.249x10⁹), Saccharomyces boulardii – 20 mg (equiv.to 0.4x10⁹), Zinc 

sulfate monohydrate – 20.59 mg (equiv.to 7.5 mg Zinc)

Inulin, Maltodextrin, Isomalt, Strawberry flavor Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 01.07.2020 Müsbət

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

№ 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: qablaşma dizaynı 4-14 yaş arası uşaqlara uyğun 
deyil. 

BioMin Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin 

B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 
mg, Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, 

Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 mcg, 
Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 110 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerol (E422), Linseed 
oil, Tutti-frutti flavor, Citric acid (E330), Xanthan gum 

(E412), Tween-80, Sodium benzoate (E211), Deionized 
water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BioMin (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 

tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

Biositrat Kapsul 3 x 10
Potassium citrate - 300 mg, Sodium bicarbonate - 100 mg, Parsley (Petroselinum 

crispum) extract 4:1 dry leaf and stem - 20 mg, Dry Chamomille (Matricaria recutita) 
flower extract standardized at 2% Apigenin - 20 mg

Colloidal anhydrous silica, Microcrystalline cellulose, 
Magnesiun stearate, Gelatin Nutraceutical&Cosmetics SRL Rumıniya 10.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BİOSİTRAT (kapsul, № 
30) (Seriya nömrəsi: S01521, istehsal tarixi: 01.04.2020, 
son istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul böyrək - sidik 
sistemi xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilən "Natrium sitrat" inqredientinin adının 

"Natrium bikarbonat" ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Bitog Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)- 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin)- 0.7 mg, 
Vitamin B3(as Niacinamide) - 1.5 mg, Vitamin B4(as Choline) - 1.2 mg, Vitamin B5 - 
1.15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 0.6 mg, Vitamin B7 (as Biotin)- 

20 mcg, Vitamin B9 (as Folic  acid)- 130 mcg, Vitamin B12(as Cyanocobalamin) - 1.2 
mcg, Vitamin C(as Ascorbic acid) - 40 mg.

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

Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 25.06.2020 Müsbət

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

məhlul-damcı,50 ml) adlı  məhsul  C  və B qrup 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda,"tərkib" 
hissədə, 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, 

inqredientlərin  Azərbaycan dilində adları ilə yanaşı elmi 
adları da verilməlidir.



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

Bonacal D3 Şərbət 150 ml
Calcium gluconate - 500 mg, Phosphorus (as Calcium phosphate) - 250 mg, 

Magnesium gluconate - 150 mg, Phytin - 100 mg, Zinc gluconate - 6 mg, Vitamin K2 
(as Menaquinone-7) - 50 mcg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 5 mcg

Deionized water, Fructose, Propylene glycol, Glycerin, 
Guar gum, Disodium EDTA, Potassium sorbate, 

Strawberry flavor

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 04.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonacal D3 (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.

Qeyd1: 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. 

Qeyd2: Məhsulun tərkibində "Magnesium gluconate" 
maddəsinin miqdarında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Bone ca Şərbət 150 ml Magnesium (as Magnesium lactate) - 150 mg, Calcium (as Calcium gluconate) - 150 
mg, Zinc (as Zinc oxide) - 6 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 3.6 mcg

Distillated water, Sucralose (E 955), Xanthan gum (E 415), 
Banana aroma (Cas No: 109-92-2), Potassium sorbate (E 

202), Sodium benzoate (E 211)

Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 02.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bone ca (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul sümükləri möhkəmləndirmək məqsədilə 
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.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 

beynəlxalq adlarının, həmdə Azərbaycan dilində 
tərcüm ələrinin qeyd edilm əsi,

b)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi,

c)"Əlavə təsirlər" yazısınən "əks göstərişlər" yazısı ilə 
əvəz edilməsi zəruridir.

BonEffect Tablet 2x15 Calcium (as Calcium Carbonate)– 400 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) – 150 
mg, Zinc ( as Zinc oxide) – 5 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 5 mcg

Mannitol, Povidone, Partially pregelatinized maize starch, 
Colloidal Silicon Dioxide, Glycerol dibehenate Polisano Pharmaceuticals S.A., Rumıniya 01.07.2020 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Məhsulun dəqiq istehsal və son istifadə tarixləri 
barədə sənəd təqdim olunduğu üçün rəydə düzəliş 

edilmişdir və tarixi və nömrəsi saxlanılmaqla 
dəyişdirilmişdir.

BonEffect Tablet 2x15 Calcium (as Calcium Carbonate)– 400 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) – 150 
mg, Zinc ( as Zinc  oxide) – 5 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) – 5 mcg

Mannitol, Povidone, Partially pregelatinized maize starch, 
Colloidal Silicon Dioxide, Glycerol dibehenate Polisano Pharmaceuticals S.A., Rumıniya 01.07.2020 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Məhsulun dəqiq istehsal və son istifadə tarixləri 
barədə sənəd təqdim olunduğu üçün rəydə düzəliş 

edilmişdir və tarixi və nömrəsi saxlanılmaqla 
dəyişdirilmişdir.

Brenicetil məhlul 10 x 10 ml Acetylcarnitine - 1000 mg Water, Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brenicetil (məhlul, № 10 

x 10 ml) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin beynəlxalq elmi adları ilə yanaşı 
Azərbaycan dilində tərcüm ələrinin qeyd edilm əsi,

b)Məhsulun "istifadə qaydasının" rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.

Brocsevin Kids Şərbət 150 ml
Honey - 1 g, Thyme (Thymus vulgaris L.) g.e - 0.32 ml, Marshmallow (Althaea 

officinalis L.) g.e. - 0.6 ml, Elderberry (Sambucus nigra L.) g.e. - 0.32 ml, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 35 mg

Water, Glycose syrup, Flavouring, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate Gricar Chemical SRL İtaliya 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brocsevin 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 

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd1:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan bütün 

komponentlərin beynəlxalq elm i adlarının qeyd edilm əsi,

b)Məhsulun "istifadə qaydasının" rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "istifadə sahəsi 
və əsas göstərişlər" bəndində dəyişiklik edildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Calcelux Şərbət 150 ml UAB Plenum LT Litva 28.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

         “Promostrim MMC” şirkətinin 17.06.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Litvanın “UAB Plenum 
LT” şirkətinin istehsalı olan Calcelux (şərbət, 150 ml) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

məhlulun pH-ı 5.77  (6.5 -- 7.0) normativ sənədlərdə 
göstərilənlərlə uyğun gəlm ir.

    Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün 

adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun 
hesab olunmur.



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

CalciBaby suspenziya 150 ml Calcium citrate-400 mg; Magnesium sulfate- 100 mg;Zinc  sulfate-7, 5 
mg;Cholecalceferol-200 İU

Deonized water, Citric Acid, Xhantan Gum, Raspberry 
Flavour, Methylparaben sodium, Sucralose.

İmhotep İlaç Kozmetik ve Gida 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CalciBaby(şərbət,  150 
ml) adlı  məhsul  kalsium, sink, maqnezium mineralları və 
D vitaminin əlavə mənbəYi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)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 edilməlidir və burada əks 
olunan məlum atlar rəyə uyğun olaraq təqdim  olunm alıdır;

2)İstifadə üzrə təlimatda"Aşağıdakı xəstəliklərin müalicəsi 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna bilər" yazısı 

"məhsulun xüsusiyyətləri" ilə əvəz olunsun

Care-H Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml L-carnitine - 7.5 g, L-lysine HCl - 3.75 g, Coenzyme Q10 - 0.6 g
Purified water, Oil MCT, Palsgaard citrem 3302, Orange 
flavor, Lemon flavor, Methylparaben, Mask of bitter taste, 

Sucralose
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Care-H (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 30 ml, seriya nömrəsi: 0105201, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.11.2021) 

adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm proseslərini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Carnifast Kapsul 3 x 10 L-carnitine - 150 mg, L-arginine - 900 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Ascorbic acid - 
30 mg, Sodium selenite - 55 mcg, Zinc sulphate - 10 mg Natural gelatin, Cornstarch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 

İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 29.07.2020 Müsbət

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın (İstehsalçının təqdim 
etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən).

CellTech Fruit Punch Natural And Artifisial 
Flavor toz 1

Vitamin C (as ascorbic acid) – 125 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 
5.25 mg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) - 0.2 mcg, Magnesium (as magnesium 
oxide) – 32.5 mg,Sodium 35 mg, Potassium (as dipotassium phosphate) – 24 mg, 

Creatine monohydrate - 2.5 g, Creatine citrate - 2.5 g, Taurine - 1 g, L-alanine - 500 
mg, L-leucine - 500 mg, L-valine – 250 mg, L-isoleucine – 250 mg, Alpha lipoic acid – 

100 mg

Glucose Polymers, Dextrose, Modcarb™ [Oat Bran, 
Quinoa, Buckwheat, Millet], Waxy Maize [Corn Starch], 

Cluster Dextrin, Soluble Corn Fiber, Silicon Dioxide, 
Natural And Artificial Flavors, Salt, Acesulfame-Potassium, 

Sucralose, FD&C Red No. 40 

Iovate Health Sciences 
International Inc. Kanada 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CellTech Fruit Punch 
Natural And Artifisial Flavor(toz, 2 kq 720 qr) adlı  məhsul 
əzələ kütləsinin artırılması 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.

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

multivitamin kompleksi
örtüklü tablet 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

üzərinə yapışdırılmamışdır.

Coenton Q10+L-carnitine Kapsul 2 x 15 L-Carnitine tartrate - 250 mg, Coenzyme Q10 - 50 mg Inulin, Magnesium stearate, Gelatin Norfachema (Solepharma üçün) Litva 02.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coenton Q10+L-

carnitine (kapsul № 30) adlı məhsul orqanizmdə metabolik 
prosesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)Qablaşmada “istifadə qaydası” bəndində qeyd 
edilən “gündəlik doza yalnız həkim təyinatı ilə artıra bilər” 

yazısının "Digər hallarda həkim ilə məsləhətləşməli" yazısı 
ilə əvəz edilm əsi,

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsul böyüklərə tövsiyə edildiyi üçün, "göstərişlər" 

bəndində qeyd edilən uşaqlara tövsiyəsinin ləğv edilməsi 
zəruridir.

Cran Tea / Mərcani Çayı Çay 1

Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) fruits pieces - 680 mg, Hibiscus (Hibiscus 
sabdariffa) flower blooms - 200 mg, Apple (Malus domestica) fruit pieces - 220 mg, 

Chokeberry (Aronia melanocarpa) fruit pieces - 150 mg, Berry aroma - 150 mg, Citric 
acid - 600 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cran Tea/Mərcani çayı  

(filtr-paket № 25) adlı məhsul  sidik-cinsiyyət sistemi 
xəstəliklərinin müalicə və profilaktikası 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 təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin miqdarlarının qeyd edilməsi zəruridir.



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

Cytoferon Tablet 2x10

Beta-glukan-150 mg; Sodyum selenat-0,22 mg; Manganase sulfade-14 mg; Zinc 
sulfate-60 mg; Magnezium sulfat hepda hidrat-150 mg; İron fumarate-20 

mg;Larginine-150 mg; Retinol (Vitamin A)-0,3 mg;Tocopherol (Vitamin E)-40 mg ;L-
Ascorbic Acid-80 mg;Thiamine Hydrochloride(Vitamn B1)- 2 mg; Pyridoxine 

Hydrochloride(Vitamin B6)- 5 mg.

Maltodekstrin(E1400);Tri Calcium Fosfat TCP(E 341); 
Magnesium salts(E 470b).

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 09.07.2020 Müsbət

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

№ 20) adlı  məhsul immun sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin. Belə ki,istehsalçı tərkibi 2 tablet üçün təqdim 

edib;
        2)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Deka Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin K2 MK7 (Menaquinone -7) - 10 mcg Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Raspberry 
flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deka (daxilə qəbul 
üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul D və K vitaminlərinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Denomax Kapsul 3 x 10
Gamma aminobutyric acid – 150 mg, Alpha lipoic acid – 50 mg, Choline – 5 mg, 
Taurine – 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 30 mg, L-carnitine – 200 mg, 

Pyridoxine hydrochloride – 1.5 mcg, Cyanocobalamin - 1.5 mcg
Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.07.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 

Depovit New məhlul 5 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml=25 drops, 1 drop= 400 IU) Olive oil
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depovit New (məhlul 8 
flakon x 5 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.

Derol Kids Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml K2 & Olive (4500 ppm) (Menaquinone-7 content min. 0.45%) - 250 mg, 
Cholecalciferol in Oil (Vitamin D3) (Cholecalciferol content min 2.5%) - 24 mg MCT oil (Refined), Tocopherol rich extract ErgoPharma d.o.o. Sloveniya 22.07.2020 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D və K 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilən istifadə qaydasının rəyə və 

qablaşmaya uyğun olaraq göstərilm əsi,

b) İstifadə 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”-ın tələblərinə uyğun 

olaraq  tərtib olunması zəruridir.

Devive daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Cholecalciferol - 0.05 g (50.000 IU), (111.1 IU Vitamin D3 per drop) Flax seed oil, D-alpha tocopherol Havan İlac ve Kimya San. Tıc. 
Ltd. Şti Türkiyə 10.07.2020 Müsbət

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

Dezon Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil, BHA (E 320) Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 23.07.2020 Müsbət

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

Dianat Şərbət 100 ml

Pomegranate(Punica granatum) bark fluid extract-11,96 ml; Alder (Alnus incana) 
collective fruit   fluid extract-11,96 ml;Black cumin (Nigella sativa) seed fluid exract-5, 

98 ml; Oak(Quercus robur) bark fluid extract- 8 ml; St. John's wort(Hypericum 
perforatum) herb fluid extract- 4ml,Mint(Mentha piperita) leaf distillate-4 ml.

Saccharose, Glycerin,  Citric acid,Pectin, Sodium 
benzoate, Purified distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİANAT(şərbət, 100 
ml) adlı  məhsul mədə- bağırsaq sistemin fəaaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərman vasitəsi deyil.

Dios-Ven Kapsul 3 x 10 Diosmin – 450 mg, Hesperidin – 50 mg, Rutin - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry 
extract – 40 mg Maltodextrin, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 14.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dios-Ven (kapsul № 
30) adlı məhsul  aşağı ətraf venalarının möhkəmlənməsi 

və kiçik damarlarda mikrosirkulyasiyanın 
normallaşdırılması məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "angioprotektor, 
venoprotektor, venotik, mikrosirkulyasiya korrektoru" 

sözlərinin götürülməsi, qablaşma və istifadə üzrə təlimatda 
köməkçi maddələrin düzgün yazılması zəruridir.



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

Diyadex / Diyadeks Şərbət 100 ml
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 06.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

 “Healthy Life” MMC – nin 10.03.2020-cı il  tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç İlaç 

Kişisel Bakım və Bitkisel Ürünler Sağ.Paz.İth.İhr.” 
şirkətinin istehsalı olan Diyadex (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə təqdim etdiyiniz ədəbiyyat 
icmalı ekspertiza tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.Təqdim 
edilən ədəbiyyat icmalından və internet resuslarından əldə 
etdiyimiz məlumata əsasən müəyyən olunmuşdur ki, kaolin 

adlı maddənin əsas təsiredici maddə kimi bioloji fəalığa 
malik qida əlavələrində istifadəsinə dair hər hansı bir 

məlumat mövcud deyil.Həmçinin, bizim ölkədə, Avropa və 
Avrasiya birliyi ölkələrində qeydiyyatdan keçməmişdir.Belə 

ki, adı çəkilən maddənin bioloji fəallığa malik xusiyyəti 
qeydə alınmamışdır.Hətta, adı çəkilən maddəyə dair 

kifayət qədər klinik tədqiqatlar aparılmaması 
səbəbəbindən, dünya praktikasında dərman və tibbi vasitə 

kimi geniş vüsət almamışdır. Bu səbəbdən sözü gedən 
məhsula dair rəy verilm əsi m üm kün deyil.



Dolikap gel 100 ml Esensa d.o.o Serbiya

Dormir Kapsul 3x10
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, 
Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf and 

flower dry extract (5:1) - 100 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 29.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Dr.Evonlac Kapsul 2 x 15
(Lactobacillus helveticum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum) - 5 

billion CFU, Saccharomyces boulardii - 125 mg, Inulin - 75 mg, Zinc – 10 mg, Vitamin 
C (Ascorbic acid) - 1,6 mg, Magnesium Citrate - 2 mg

Gelatin, Magnesuim Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Silicone Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 07.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr.Evonlac (kapsul, № 

30) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə 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.

Dr.Evontus Şərbət 150 ml
GH YİLDİZ İLAÇ VE 

KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 07.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

         Fiziki şəxs Şahmarov Ehtiram Sərhəd oğlu tərəfindən 
01.06.2020-ci il tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, 
Türkiyənin “GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ 

TİCARET LTD.ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan Dr.Evontus 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

məhsulun tərkibində olan C vitamininin miqdari 
0.0645q/5ml aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə (0.4q/5ml olmalıdır)  uyğun 
gəlm ir.

         Bundan başqa istifadə üzrə təlimat və qablaşdırma 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib 
olunmamışdır.      

       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.

Eduser Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 48.000 IU Natural gelatin, Cornstarch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 28.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul serratiopeptidaza fermentinin çatışmazlığı 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BMFQƏ olub, 

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

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

görə 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 üzrə təlimatdan farmakoloji xüsusiyyətlər 
götürülsün, belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik 

ola bilməzlər.

Ektavmax Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml (1 ml-20 damcı)

L-Leucine - 2.85 mg, L-Lysine HCl - 3.55 mg, L-Isoleucine - 0.6 mg, L-Arginine - 0.7 
mg, L-Methionine - 0.92 mg, L-Phenylalanine - 0.5 mg, L-Threonine - 0.55 mg, L-

Tryptophan - 0.5 mg, L-Valine - 0.69 mg, Ascorbic acid - 50 mg, L-Alanine - 0.5 mg, L-
Aspartic acid - 0.5 mg, L-Glutamic acid - 0.5 mg, L-Glutamine - 0.5 mg, Glycine - 1 

mg, L-Serine - 0.5 mg, L-Proline - 0.5 mg

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

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ektavmax (Daxilə 
qəbulu üçün  məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul amin 

turşuların 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 tərkibində olan köməkçi maddələrin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.



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

Encegam / Enseqam Suspenziya hazırlamaq 
üçün toz 150 ml

Gamma aminobutyric acid - 250 mg, L-glutamine - 50 mg, L-glycine - 75 mg, 
Magnesium (as Magnesium citrate) - 50 mg, L-carnitine (as L-carnitine tartrate) - 250 

mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Folic acid - 0.05 mg

Maltitol, Mannitol, Glucomannan, Natural identical orange 
flavor, Colloidal silicon dioxide, Steviol glycosides, 

Potassium sorbate
Natstim Ltd Bolqarıstan 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Encegam / Enseqam 
(suspenziya hazırlamaq üçün toz, 150 ml) adlı məhsul 

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

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

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

Qeyd:a)Məhsulun istifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi,

b)Qablaşmada bəzi komponentlərin duzlarının Azərbaycan 
dilində tərcüm əsinin qeyd edilm əsi, 

c)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda Maqnezium 
inqredientinin miqdarının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Enzimaza Forte örtüklü tablet 5x10

Pancreatine - 200 mg (eq.to 6600 USP units lipase, 40000 USP units amylase and 
40000 USP units protease), Carica papaya fruit extract - 120 mg (eq.to 6000 units 

Papaine), Sophora japonica seeds extract (98%troxerutin) - 100 mg, Ananas 
comosus fruit extract - 90 mg (eq.to 80 GDU units Bromelaine), Try-05 - 48 mg (eq.to 

115200 units trypsine and to 19200 units chymotrypsine)

Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium stearate 
(E572), Croscarmellose sodium (E468), Sillicone dioxide 

(E551), Nutraficient brown 114F265032

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ENZIMAZA FORTE 
tablet №50 (Seriya nömrəsi: 9030420; İstehsal tarixi: 

01.04.2020; Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul  
müxtəlif orqan və sistemlərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Eramin Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

L-Leucine - 3.28 mg, L-Lysine HCl - 3.5 mg, L-Arginine - 2.5 mg, L-Methionine - 1.8 
mg, L-Phenylalanine - 0.5 mg, L-Tryptophan - 1.6 mg, L-Valine - 1.22 mg, Ascorbic 
acid - 75 mg, L-Aspartic acid - 0.8 mg, L-Histidine - 1 mg, L-Glutamine - 1.25 mg, 

Glycine - 2 mg, L-Serine - 1 mg

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

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eramin (Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul amin turşuların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Sorbents Pure Life / Essential 
Sorbents Təmizləyici Fitosorbent

Daxilə qəbul olunan 
məhlul hazırlamaq üçün 

toz 
80 qr

Rose hips fruits powder (Rosa majalis ) – 28.3 g, Guar gum  - 20 g, Topinambur  
(Helyanthus tuberosus) – 16 g, Pectin concentrate (Apple fruit powder) – 13 g,  

Plantago major seed shells – 5 g, Althaea officinalis root powder – 4.6 g, Arctium 
lappa root powder – 4 g, Horsetail herb dry extract (Equisetum arvense) – 2 g, 

Echinacea herb dry extract (Echinacea purpurea L) – 2 g, Chamomile flower dry 
extract (Chamomilla officinalis) – 2 g, Tormentil herb dry extract (Potentilla erecta) – 2 

g, Senna fruit extract (Cassia acutifolia) – 1.1 g

yoxdur Muasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 01.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essential Sorbents 

Pure Life / Essential Sorbents Təmizləyici Fitosorbent (toz 
100 q) adlı məhsul  maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq 
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. 

Estilad Mesobotox With Stem Cells İnyeksiya üçün məhlul 5 ml x 5 Aqua-91.8522%, Mannitol-5%, Sodium Hyaluronate-1.5%, Methylsilanol 
Mannuronate-0.4983%, Glycerin-0.4080%, Panthenol-0.2650% etc. Ayrıca qeyd edilməmişdir Celiraz Europe, S.L İspaniya 14.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Estilad Mesobotox With 
Stem Cells, inyeksiya üçün məhlul, 5x5 ml”, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada lipolitik 
təsirə malik olan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Estilad PPC İnyeksiya üçün məhlul 5 ml x 10 Aqua-92.05%, Phosphatidylcholine-4.9%, Deoxycholate-2.5%, Sodium chloride-
0.5% Ayrıca qeyd edilməmişdir Celiraz Europe, S.L İspaniya 14.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Estilad PPC, inyeksiya 
üçün məhlul, 10x5 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

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

vasitəsi deyil.

Extreme Pac Kapsul 1

Ginseng (Panax ginseng) leaf (30% ginsenosides) dry extract – 300 mg, DL-Alfa 
Tocopheryl Acetate (Vıtamin E Acetate) – 100 mg, L-carnitine – 134.4 mg, Zinc 

Gluconate – 140 mg (equiv.to  Zinc 18.4 mg), Selenium  – 100 mcg (0.5 % 
selenomethionine 20 mg)

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

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

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extreme Pac (kapsul № 
30) adlı məhsul  xroniki yorğunluq zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Faringosprey Boğaz üçün sprey 20 ml Oleum Hippophaes 10 g/100 g, Oleum Calendulae 8 g/100 g, Oleum Bergamii 0.1 
g/100 g Vegetable oil Silvanols Latviya 17.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Farinqo, boğaz üçün sprey, 
20 ml, flakonda N1" adlı məhsul müxtəlif 

manipulyasiyalardan sonra ağız boşluğunda və boğazın 
selikli gişasında yaranan qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsas

Ferapin Şərbət 200ml Royal jelly - 220 mg, Beetroot juice concentrate - 3400 mg, Vitamin A – 800 mkq, 
Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg.

Honey, Propolys extract, Sodium benzoat, Potassium 
sorbat, Water.

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma,Almaniya) Sloveniya 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FERAPİN (şərbət, 200 
ml) adlı  məhsul anemiyaların müalicəsi və profilaktikası 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Fernicsil Kids Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg, Vitamin B12 - 
1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple juice, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate, Sucralose, Citric acid Gricar Chemical SRL İtaliya 13.07.2020 Müsbət

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

150 ml, Seriya nömrəsi: 01021, istehsal tarixi: 01.05.2020, 
son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul dəmir, fol 

turşusu 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.
Qeyd1: Əvvəlki rəydə "a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunmalıdır; b) "Qəbul qaydası həkim 
tərəfindən tənzimlənə bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim 

məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz olunmalıdır" 
qeydləri olmasına baxmayaraq heç biri yerinə 

yetirilməm işdir.

Qeyd2: İstifadə qaydaları və doza bəndində dəyişiklik 
edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.



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

Fernicsil Kids Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg, Vitamin B12 - 
1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple juice, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate, Sucralose, Citric acid Gricar Chemical SRL İtaliya 13.07.2020 Müsbət

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

150 ml, Seriya nömrəsi: 01023 , istehsal tarixi: 
01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: Əvvəlki rəydə "a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunmalıdır; b) "Qəbul qaydası həkim 
tərəfindən tənzimlənə bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim 

məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz olunmalıdır" 
qeydləri olmasına baxmayaraq heç biri yerinə 

yetirilməm işdir.

Qeyd2: İstifadə qaydaları və doza bəndində dəyişiklik 
edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Fernicsil Kids Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg, Vitamin B12 - 
1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple juice, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate, Sucralose, Citric acid Gricar Chemical SRL İtaliya 13.07.2020 Müsbət

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

150 ml, Seriya nömrəsi: 01022 , istehsal tarixi: 
01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul 
dəmir, fol turşusu 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: Əvvəlki rəydə "a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunmalıdır; b) "Qəbul qaydası həkim 
tərəfindən tənzimlənə bilər" ifadəsi "Digər hallarda həkim 

məsləhəti ilə qəbul oluna bilər" ifadəsi ilə əvəz olunmalıdır" 
qeydləri olmasına baxmayaraq heç biri yerinə 

yetirilməm işdir.

Qeyd2: İstifadə qaydaları və doza bəndində dəyişiklik 
edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Feroglobin-B12 / Feroqlobin-B12 daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml

Thiamin (Vitamin B1)(as Thiamine hydrochloride - 0.9 mg) - 0.75 mg, Riboflavin 
(Vitamin B2)(as Riboflavin 5 - phosphate sodium - 1.1 mg ) - 0.85 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 0.8 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin cristalline) - 1 

mcg, Folacin (Folic acid) - 100 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg, 
Pantothenic acid - 1 mg, Niacin (Vitamin B3) - 10 mg, Iron - 7 mg, Zinc - 2.5 mg, 
Copper - 0.25 mg, Manganese - 0.5 mg, L - lysine - 20 mg, Honey - 100 mg, Malt 

(Malt weight - 1150 mg) - 500 mg

Xanthan gum, Keltrol, Citric acid monohydrate, Potassium 
sorbate, Glucose liquid, Orange oil 5 Fold extract, Raw 
cane sugar, Granulated Beetroot red, Clear-col Natural 

Carotene OF0997

Laleham Healthy and Beauty Böyük Britaniya 02.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feroglobin-B12/ 

Feroqlobin - B12(daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır 
və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifdə 

üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi,

b)Məhsula dair 2 yaşdan aşağı uşaqlara, hamilələrə klinik 
tədqiqatlar təqdim edilmədiyi üçün və "4-12 yaş arası" 
uşaqlarda tövsiyə edilən fol turşusunun miqdarı günlük 
dozanı aşdığı üçün məhsulun istifadə qaydasında rəyə 

müvafiq olaraq dəyişiklik edilməsi zəruridir.

Ferrovef Kapsul 1
Ferrous fumarate – 60.85 mg (equivalent to 20 mg İron), Vitamin C – 40 mg, Zinc 

sulphate – 10.98 mg, Manganese sulphate – 3.08 mg, Copper sulphate – 1.256 mg, 
Pyridoxine hydrochloride – 0.84 mg, Folic acid – 0.12 mg, Vitamin B12 - 1.56 mcg

Maltodextrin, Gelatin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 16.04.2020 Müsbət

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

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

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

deyil.

Fersinat Kapsul 2 x 15 Elemental Iron – 20 mg (Ferrous fumarate 65.47 mg), Vitamin C – 50 mg (Ascorbic 
acid), Folic acid – 0.4 mg (Vitamin B9)

Corn starch, Silicone dioxide, Magnesium stearate, Gelatin 
capsul

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 10.07.2020 Müsbət

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

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

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

olunması, istifadə qaydasının və istifadə yaş həddinin rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunması, "müalicəsində istifadə 
olunur" əvəzinə ""müalicəsində köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunur" ifadəsinə dəyişdirməsi zəruridir.

Fertina toz 3g Inositol - 1000 mg,  Folic acid - 100 mcg Maltodextrin, Vanilla flavour, Sucralose, Silicon dioxide Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 20.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fertina (toz, saşe №30) 

adlı məhsul   (Seriya nömrəsi:C16189 , istehsal 
tarixi:01.01.2020 , son istifadə tarixi: 01.01.2022)   inositol 

və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

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

olunan nümunənin qablaşma və istifadə üzrə təlimatı 
göstərilən  qaydalara görə tərtib olunmamışdır.



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

Fertina toz 3g Inositol - 1000 mg,  Folic acid - 100 mcg Maltodextrin, Vanilla flavour, Sucralose, Silicon dioxide Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A İtaliya 20.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fertina (toz, saşe №30) 

adlı məhsul   (Seriya nömrəsi:C14809, istehsal 
tarixi:01.01.2020 , son istifadə tarixi: 01.01.2022)   inositol 

və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

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

olunan nümunənin qablaşma və istifadə üzrə təlimatı 
göstərilən  qaydalara görə tərtib olunmamışdır.

Fitoprogest Kapsul 15x2 Black Cohosh-250 mg maltodextrin clintose,magnesium stearate, 
calcium(dicalcium phosphate),gelatine(capule shell) Alfa Vitamins Laboratories Inc ABŞ 11.06.2020 Mənfi

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

30 ) adlı məhsul qadınlarda hormonal disbalansı 
tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan preparat  olub, öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki,  məhsulun tərkibində olan aktiv inqredient- Black 

Cohosh (Actaea racemosa)  adlı bitki( xammal 
göstərilməyib)  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 BFMQƏ-də istifadəsi qadağan olan bitkilərin 
siyahısına daxildir(bax əlavə 2)

Florita Şərbət 150 ml Bifidobacterium infantis 20 x109 CFU - 20 mg, Bifidobacterium bifidum 20 x109 CFU - 
20 mg, Lactobacillus acidophilus 20 x109 - 20 mg

Sorbitol syrup 70 %, Glycerin vegetable, 
Carboxymethylcellulose, Sodium benzoate, Purified water, 

Propylene glycol

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 24.07.2020 Müsbət

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

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. 

Fohow Garlic Oil Softgel Kapsul 1 Garlic extract oil-342 mg Soybean oil,gelatin,qlycerine, pure water Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq 
Respublikası 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow Garlic Oil Softgel 

(kapsul,№    120) adlı  məhsul  immuniteti gücləndirmək 
üçün və bir çox xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

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

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

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

         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə 
təlimatdan"bakteriostatik və antibakterial təsirə 

malikdir","İstehsalçı standartı: qutunun üstündə yazılıb."             
ifadələrin  əğv olunması zəruridir.

Fohow Meigui Meyvəli Pasta 120 q Fohow Health Products Co.ltd Çin Xalq 
Respublikası 17.07.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Folimix Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Iron (as Iron fumarate - 30.4 mg) - 10 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 4 mcg Glycerol, Sucrose, Xanthan gum, Citric acid, Sodium 
saccharine, Tutti-frutti flavor, Deionized water

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 13.07.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul fol turşusu, B12 
vitaminlərinin və dəmir 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.

Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

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

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun 
"istifadə qaydaları və doza" bəndində dəyişiklik edildiyi 

üçün rəy dəyişdirilir.

Folinferik Tablet 2 x 15 Ferrous fumarate (Iron - 40 mg) - 115 mg, Folic acid - 300 mcg, Cyanocobalamin 
(Vitamin B12) - 3 mcg,  Ascorbic acid - 80 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salt of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 03.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folinferik (tablet, №30) 
adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Forever Arctic Sea Kapsul 1 Omega-3 fatty acid (EPA - 200 mg, DHA - 200 mg, Other fatty acid - 35 mg) - 435 
mg, Oleic acid (Olive oil (Olea europea)) - 100 mg

Gelatin, Glycerol (E 422), Purified water, Lemon oil, Lime 
oil, Alpha-tocopherol (E307) Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 14.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasına əsasən Forever Arctic Sea (kapsul №120) 

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

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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



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

Forrest forte Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, 
Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf and 

flower dry extract (5:1) - 100 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forrest forte (kapsul, 

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

vasitəsi deyil.

Fortiren toz 14 D-mannose - 1500 mg, Punica granatum peel extract - 250 mg Dextrose, Lemon flavor, Sucralose, Silicon dioxide, Sodim 
benzoate

Havan İlac ve Kimya San. Tıc. 
Ltd. Şti Türkiyə 16.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortiren (toz, saşedə 
№14) adlı məhsul  sidik yolları xəstəliklərində köməkçi 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Furokan Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.07.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs “Elvin Məmmədov” tərəfindən göndərilmiş 
26.02.2020-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 
Türkiyənin “AD Medline Health Products CO.” şirkətinin 

istehsalı olan Furokan (məhlul, 15 ml) adlı məhsulun 
dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı məhlulun həcmi – 16.5 ml  
(NS-ə  əsasən 14.25-15.75 ml olmalıdır)  olaraq aşkar 

edilmişdir.



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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 



Gold Standart 100% Casein-Chocolate 
Peanut Butter toz 909 g

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

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

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

Lecithin, Acesulfame Potassium
Optimum Nutrition ABŞ 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold Standart 100% 
Casein-Chocolate Peanut Butter (toz 909 q) 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.

Grenforte Kapsul 2 x 15

D-mannose-300 mg;American cranberry fruit dry extract(Vaccinium 
macrocarpon)(equiv. min.12 mg (30%) proanthocyanidins type A)- 40 mg; Bearberry 
leaves dry extract(Arctostaphylos uva-ursi)(equiv. min.18 mg(20%) arbutin)- 90 mg; 

Ascorbic Acid(equiv.to 37 mg Vitamin C)-37 mg; Orthosiphon leaves dry 
extract(Ortosiphon stamineus)- 37 mg; Potassium citrate(equiv. to 38 mg elemental 

potassium)-100 mg.

Maltodextrin, capsule shell: gelatin, titanium dioxide AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GRENFORTE(kapsul  
N 30) məhsul sidik yollarının iltihabında koməkçi 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)Köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin(istehsalçının kapsulların tərkibinə dair təqdim 

etdiyi sənədə əsasən);
2)Məhsulun tərkibində ayı qulağı bitkisi tərkibli komponent 
olduğu üçün( 2 həftədən artıq qəbul olunduğda böyrəkləri 

qıcığlandırır), məhz bununla bağlı  istifadə üzrə 
təlimatda"Həkim tövsiyəsi olmadan 2 həftədən artıq qəbul 

olunmamalıdır" yazısı "2 həftədən artıq qəbul 
olunmamalıdır" yazısı əlavə olunmalıdır.

Hepatosil Tablet 30
L-Ornitine hydrochloride – 257.75 mg, Artichocke dry extract (Cynara scolymus) leaf 
(2.5% cynarine) – 200 mg, Milk Thistle dry extract (Silybum marianum) seed – 100 

mg, Granulated soy lecithin – 51.54 mg, L-Metionine – 50.76 mg

Microcrystalline Cellulose, Emcompress, Sodium 
Croscarmelosa, Silicon dioxide, Talc, Magnesium stearate

Plameca Plantas Medicinales Y 
Complementos Alimenticios,S.A İspaniya 16.07.2020 Müsbət

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

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 5110520, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 5420520 , 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.



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

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:  5290520, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 5220520 , 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 5170520, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 5380520, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.

Herbifit Plantain Şərbət 200ml Plantain infuse (1+11) (Folium Plantago lanceolata L.) - 36 g

Sucrose, Thyme tincture (1:5), Aqueous-ethanol solution 
of anise essential oil and ammonium chloride, Methyl 
Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, 

Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbifit Plantain 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 5330520, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan xəstəliklərdə 

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.

İdroflog Oftalmoloji məhlul 0.5ml

Sodium Hyaluronate-200mg, Sodium Chloride-745mg, Potassium Chloride-180mg, 
Sodium Citrate-38mg, Magnesium Chloride Hexahydrate-13mg, Sodium phosphate 

dibasic dodecahydrate- 53mg, Sodium phosphate monobasic monohydrate-8mg, 
Hydrocortisone Sodium Phosphate-1mg, Water for injection-q/s/ to 100ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir Alfa İntes İndustria Terapeutica 
Splendore S.r.l. İtaliya 10.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İdroflog, Oftalmoloji məhlul, 
15x0.5 ml”, adlı məhsul buynuz qışanın səthini ekzogen 

faktorların təsirindən qorumaq, hidrokortizon natrium 
fosfatın köməkçi təsiri sayəsində iltihabın hər hansı 

residivinin qarşısını almağa kömək edən tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

İmmun-İntercell akut Kapsul 2x10

Vitamin C(as Ascorbic acid)- 350 mg;Zinc(Zinc-bis glycinate)-10 mg;Selenium(as 
Sodium selenite)- 100 mkq;Vitamin D3(as Cholecalciferol)-20 mkq(800 

İ.U.)Bacterium cultures(Bifidobakterium bifidum,B.breve,B.longum, Lactobacillus 
acidophilus,L.casei,L.reuteri,L.rhamnosus,L.plantarum,L.lactis,Enterococcus 

faecium)-5 billion CFU(colony forming untis),İnulin-20 mg.

microcristalline cellulose,capsula shell(cellulose-
HPMC),potato starch,magnesium stearate. İntercell Pharma GmbH Almaniya 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun-İntercell akut 

(kapsul ,№   20) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

2)İstifadə üzrə təlimatda:köməkçi maddələr göstərilsin, yaş 
həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;"Əks göstəricilər" 
bəndində 1 və 2-ci cümlələr "xəbərdarlıq" bəndində 

göstərilsin.
3)"qida əlavəsi" ifadəsi "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 

ilə əvəz olunsun.

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

Magnesium stearate (E 470b), 
Hydroxypropylmethylcellulose (E 464), Colour: E171, 

E141
Pleuran S.r.O Slovakiya 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H  

(kapsul, № 40) (Seriya nömrəsi: V8330420, istehsal tarixi: 
08.04.2020, son istifadə tarixi: 31.03.2022) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

vasitəsi deyil. 



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

İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) - 10 mg, L ascorbic acid - 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H  

(şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: P9903, istehsal tarixi: 
27.04.2020, son istifadə tarixi: 31.03.2022) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

vasitəsi deyil. 

İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) - 10 mg, L ascorbic acid - 10 mg Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, Water Pleuran S.r.O Slovakiya 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H  

(şərbət, 120 ml) (Seriya nömrəsi: P9902, istehsal tarixi: 
14.04.2020, son istifadə tarixi: 31.03.2022) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

vasitəsi deyil. 

İndolak Tablet 1 Brassica Oleracea extract-600 mg; Camelia  Sinensis extract-250 mg. Magnesium carbonate, Magnesium stearate. SARL GPH  Produits Nature  Fransa 16.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İNDOLAK(tablet№ 60 ) 
adlı  məhsul qadinlarda reproduktiv orqanların  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.

İnocit Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml Citicoline-2,5 g, İnositol-1,75 g. potassium sorbate, sodium benzoate, citric acid, fructose, 

orange flavor, purified water İnalme S.r.L İtaliya 09.07.2020 Müsbət

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

üçün  məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib,istifadə qaydaları və dozalanma rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin, belə ki məhsulun tərkibində olan sitikolin 

BFMQƏ-n tərkibində 18 yaşdan            yuxarı şəxslərə 
təyin olunur. 1ml üçün təsiredici maddələrin dozaları ayrıca 

göstərilə bilər.
          2)İstifadə üzrə təlimatın "İstifadəsinə dair  tövsiyələr" 

bəndi "Beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran, yaddaşı və 
konsentrasiyanı gücləndirirən B FM Q Ə"  

           kimi korrektə olunsun.
         3) Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin

İronlink Adult (Ayronlink böyüklər üçün) məhlul 8 ml İron (AB-Fortis) (İron - 14 mg) - 35 mg
Water, Sodium carboxymethylcellulose, Potassium 
sorbate, Sucralose, Sweetish caramel liquid flavour, 

Sodium benzoate, Citric acid
Pharmalink S.L. İspaniya 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İronlink Adult (Ayronlink 

böyüklər üçün) (məhlul 8 ml№10) adlı məhsul dəmirin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İsipeg rektal şam 1200mg Polyethylene glycol 4000-71.9%, Polyethylene glycol 400-28%, Honey Ayrıca qeyd edilməmişdir New  Fa  Dem Srl İtaliya 19.06.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İsipeg, rektal şam, 
12x1200mg”, adlı məhsul defekasiyanı asanlaşdırmaq 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Jalor İntense inyeksiya üçün gel 1 ml
Sodium hyaluronate highly crosslinked-23mg, Sodium chloride-8.3%, Sodium 

dihydrogen phosphate dihydrate,extra pure-0.4mg, Di-sodium hydrogen phosphate 
dodecahydrate-0.95mg, Water for injection-q.s.

Ayrıca qeyd edilməmişdir CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 22.06.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Jalor İntense, 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.

Jalor Re-Style inyeksiya üçün gel 1 ml
Sodium hyaluronate-17.72mg, Citric acid monohydrate-0.11mg, Glycerol-21.16mg, 

Di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate-1.31mg, Water for injection-
970.76mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 22.06.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Jalor Re-Style, 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.

Jalor Sweet Deep inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections-977.2%, Sodium hyaluronate-25%, Lidocaine Hydrochloride-3%, 

Sodium Chloride-7.9%, Disodium Phosphatedodecahydrate-2.3%, Sodium 
Dihydrogen Phosphate Dihydrate-0.5%

Ayrıca qeyd edilməmişdir CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 22.06.2020 Müsbət

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

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

Jalor Sweet Touch inyeksiya üçün gel 1 ml
Water for injections-978.5%, Sodium hyaluronate-23%, Lidocaine Hydrochloride-3%, 

Sodium Chloride-7.5%, Disodium Phosphatedodecahydrate-2.4%, Sodium 
Dihydrogen Phosphate Dihydrate-0.5%

Ayrıca qeyd edilməmişdir CROMA-PHARMA GmbH Avstriya 22.06.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Jalor Sweet Touch, 
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.

J-Cain Krem 500 q Stearol Alcohol-30 mg, Purified water-40mg, Carbomer-2ppm, Propylene glycol-9mg, 
Lidocaine KP-1mg/10.56% Ayrıca qeyd edilməmişdir CHA Meditech Co., Ltd. Cənubi Koreya 24.06.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “J-Cain,krem 500q” adlı 
məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir. Belə ki, farmakoloji ağrıkəsici təsirə malikdir.



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

Junior Eucalyptus Şərbət 150ml 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 20.07.2020 Müsbət

əqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Junior Eucalyptus 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul   (Seriya nömrəsi:20D15, 

istehsal tarixi:01.04.2020 , son istifadə tarixi: 01.04.2023)  
boğaz qıcığlanmasını aradan götürmək üçün və tənəffüsü 
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 dərm an vasitəsi deyil.

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

olunan nümunənin qablaşma və istifadə üzrə təlimatı 
göstərilən  qaydalara görə tərtib olunmamışdır.

Kardiomix Forte Tablet 1
Valerian (Valeriana officinalis) root extract - 50 mg, Resveratrol - 50 mg, Hawthorn 

(Crataegus monogyna) fruit extract - 25 mg, L-arginine HCl - 25 mg, Leoniru 
(Leonurus cardiaca) herb extract - 25 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Maltodextrin Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kardiomix Forte (tablet, 

№ 50) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
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: 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 üzrə təlimatdan "Farmakoloji qrup", "Farmakoloji 
xassələr" ifadələri götürülməlidir, belə ki, BFMQƏ-lər bu 

xüsusiyyətlərə malik olmurlar.

Kardiotonus Şərbət 250 ml
Coenzyme Q10 – 50 mq, Potassium (Potassiu chloride)– 2500 mq, 

Magnesium(Magnesium oxide) – 500 mq, L-arginine – 7 mq, Crataegus  monogyna 
fruit dry extract – 30 mq, Leonurus cardiaca herb dry extract – 30 mq.

Sucralose, Xanthan gum, Glycerol, Orange flavor, Citric 
acid, Potassium sorbate, Sodium Benzoate, Deionized 

water

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 16.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

KARDİOTONUS(şərbət, 250 ml) adlı  məhsul ürək- damar 
sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda tövsiyə olunardı  
ki,“İstifadəsinə göstərişlər”  bəndi əlavə olunsun və burada 

məhsulun hansı hallarda qəbul olunması  haqqında 
məlumat təqdim olunsun. Belə ki, istehlakçı məhsulu  
qəbul etməkdən əvvəl bu kimi məlumatları bilməlidir.

LactoZink toz 7 Lactobacillus rhamnosus GG - 5 x 109 CFU, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg Inulin, Citric acid Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 16.07.2020 Müsbət

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

7, Seriya nömrəsi: L021052, istehsal tarixi: 31.05.2020, 
son istifadə tarixi: 31.05.2023) 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: 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.

Laytvit Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil, Butylated Hydroxyanisole (E 320) Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 03.07.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda Butil hidroksi anisol adlı köməkçi maddənin qeyd 

edilməsi zəruridir.



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

Lecarnita/Lekarnita məhlul 10 x 10 ml Erbozeta S.p.A San-Marino 14.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

El Company  MMC – nin 03.06.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, San Marino 

Respublikasının “Erbozeta S.P.A.” şirkətinin istehsalı olan 
Lekarnita (məhlul, 10 ml x 10) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

məhsulun PH-ı 6,05 (7,11 -- 7,71) (NSə əsasən uyğun 
deyildir)  olaraq aşkar edilmişdir.


Həm çinin,

-Qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan 
komponentləri beynəlxalq elm i adı qeyd edilm əyib.


-Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilməyib.Bundan başqa, təlimatda “Tövsiyə 

edilən sutkalıq dozanı keçməyin”,” Hamiləlik və laktasiya 
dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 

məsləhətləşin” yazıları qeyd edilməyib. “Göstərişlər” 
bəndində “xəstəliklərin kompleks müalicəsində köməkçi 

vasitə kim i tövsiyə oluna B FM Q Ə” yazısı qeyd edilməyib.


-Məhsulun tərkibində olan l-karnitin inqredientinin miqdarı 
14 yaşdan yuxarı şəxslərə uyğun gəldiyi halda,  məhsul 
təlimatda 4 yaşdan yuxarı uşaqlara, qablaşmada isə 3 

yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə edilib.


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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 

Litosan Kapsul 3 x 10
Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Uva-ursi (Arctostaphylos 
Uva -ursi) leaf dry extract (3:1), standardized to 20.3% arbutine anhydrous - 80 mg, 

Vitamin C - 50 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litosan (kapsul №30) 
adlı məhsul sidik yollarının iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi 

zamanı köməkçi vasitə kimi və profilaktik 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.

Lorstop Sprey 30 ml
Heksetidin 0.1%-100mg, Sage Leaf Ext./ Salvia Officinalis Ext.-40mg, Cacomile Ext./ 

Asteraceae Ext-40mg, Eucalypyus Oil/ Eucalyptus Globulus Oleum-30mg, 
EchinaceaExt./ Echinacea Purpurea ext.-20mg

Potassium sorbate (E202), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 16.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lorstop, sprey  30ml”, adlı 
məhsul yuxarı tənəffüs yollarının infeksion xəstəliklərinin 

kompleks müalicəsi zamanı tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Lovali Hand Sanitizer 75 % İnstant Xarici istifadə üçün gel 60 ml Alcohol Denat-70%, Aqua-28.5%, Propylene Glycol-0.5%, Glycerol-0.5%, Carbomer-
0.3%, Aminomethyl propanol-0.2% Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics 

Co., Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 22.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lovali Hand Sanitizer 75 % 
İnstant, iXarici istifadə üçün gel, 60 ml”, adlı məhsul əllərin 

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

vasitəsi deyil.

Lugn daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml D-Calcium pantothenate - 100 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 28.07.2020 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul B5 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: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

Magnafolat sorma tablet 3 x 10 Calcium-L-Methylfolate (Folic acid - 400 mcg) - 450 mcg Inulin, Silicon dioxide (E 551), Magnesium stearate (E 
470b), Mixed forest fruit flavor, Mannitol Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnafolat (tablet, 
№30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun istehsalçısının adının 

düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Mass Builder chocolate toz 5000 q (5 kq)

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D - 5 
mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 1.1 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Vitamin B6 -1.4 mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, D-Biotin -50 

mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium - 56 mg, Potassium - 300 mg, Calcium - 
1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron -2.1 mg, Manganese - 0.3 mg, Copper - 0.15 mg, 

Chromium -  40 mcg, Iodine - 22.5 mcg (Amino acid profile, per 100 g protein: Alanine 
– 4.8 g, Arginine – 2.7 g, Aspartic acid – 10.7 g, Cystine – 2.4 g, Glutamic acid – 

17.1 g, Glycine – 1.9 g, Histidine – 1.8 g, İsoleucine – 5.7 g, Leucine – 10.5 g, Lysine 
– 9.1 g, Methionine – 1.8 g, Phenylalanine – 3.2 g, Proline – 5.7 g, Serine – 5.3 g, 

Threonine – 7.2 g, Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 3 g, Valine – 5.7 g)

Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructose, 
Sucrose, Waxy Maize Starch, Reduced Fat Cocoa 

Powder, Isomaltulose, Flavouring, Thickener (Carboxy 
Methylcellulose), Sweetener (Sucralose), Emulsifier (Soy 

Lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Builder 

(chocolate) (toz 5 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

deyil.

Mastonatura Kapsul 1 Chasteberry(Vitex agnus-castus) fruit extract-100 mg gelatin(capsule shell), dye(caramel) S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 02.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mastonatura (kapsul №    
60) adlı  məhsul qadınlarda hormonal fondu 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: a)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         b)Vitex agnus-castus  bitkisinin  tərcüməsi Adi 

ərgüdə kimi təqdim olunsun



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

Maximuno Yumşaq çeynənən gel 
kapsullar 1

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 24.06.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

“Avita” MMC – nin 07.05.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “GH Yıldız İlac ve Kozmetik 

San.Tic.Ltd.Sti” şirkətinin istehsalı olan Maximuno (kapsul, 
№30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı məhsulun tərkibində 

beta-qlukan, C və E vitaminləri, Sink mineralı və 
flavonoidlər aşkar edilm əm işdir.

Həmçinin, məhsulun tərkibində onun stabilliyini qorumaq 
məqsədilə heç bir köməkçi maddə istifadə edilməyib.Buna 

dair heç bir izahat təqdim  edilm əyib.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 

Mega A&D Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Retinol (Vitamin A) - 625 IU, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 75000 IU Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega A&D  (daxilə 
qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul A və D 

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

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

Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.

Megadevit daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol 1000000 IU/1 gr) - 0.18 mg (180 IU), Vitamin E (α-
Tocopheryl acetate) - 0.0032 mg Olive oil Universe Pharma İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 01.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megadevit (daxilə 
qəbulu 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: 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. 

Melakid Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

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

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

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

Water, Vegetal glycerin, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Flavor ValueMed Pharma SrL San-Marino 03.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MELAKİD, daxilə qəbul 
üçün məhlul, 30 ml (Seriya nömrəsi: 0008; İstehsal tarixi: 
01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2023) adlı məhsul 

yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Sonuncu verdiyimiz rəydə qablaşma və istifadə üzrə 
təlimata dair bir sıra qeydlər etməyimizə baxmayaraq, yeni 
seriyalı məhsulda bunlara əməl olunmamışdır.Deyilənləri 

nəzərə alaraq aşağıda göstərilən qeydlərə  əməl olunması 
zəruridir.

a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

beynəlxalq elmi adlarının və “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq 

dozanı keçməyin” yazıları qeyd edilsin, 

b)"İstifadə qaydası" bəndi rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

c)"Həkim tərəfindən xüsusi göstəriş olmadıqda" yazısı ləğv 
edilsin.

d) Kaliforniya laləsinin xammalının Azərbaycan dilində 
tərcüm əsi "ot" qeyd edilsin.

e)Qablaşma və təlimatda köməkçi maddələrin beynəlxalq 
elmi adları qeyd edilsin.








Melalid Tablet 2 x 15
Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract - 120 mg, Passionflower (Passiflora 
incarnata) herb with flowers dry extract - 120 mg, L-glycine - 100 mg, Melatonin - 1 

mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal 
silica ValueMed Pharma SrL San-Marino 17.07.2020 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: a) İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
yazılsın.

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.

Memoren Tablet 3 x 10 GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 150 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin B6 - 500 mcg, 
Vitamin B9 (Folic acid) - 50 mcg, Glutamine - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Sorbitol, Magnesium stearate 
(vegetable), Talc

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 10.07.2020 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: Qablaşdırma üzərində B6 vitamininin dozası düzgün 
yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid sənədə 

əsasən).



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

Memorin Kapsul 3x10

Ginkgo biloba leaf dry extract-40 mg;Glutaminic  acide-60 mg; Magnesium sulfate-60 
mkq; Glycine-60 mg; L--karnitin( as L-carnitine tartrate)-101 mg;Folic acid( as 

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

Natural gelatin, Cornstarch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 07.07.2020 Mənfi

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

30) adlı  məhsul  müxtəlif xəstəliklər zamanı tövsiyə olunan 
preparat olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsidir.

Qeyd:Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində təsdiq edilmiş”Təbii 
mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-n tələblərinə əasən   

məhsulun tərkibində olan B1 vitaminin miqdarı( 10 mg) 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini( 3,9 mg) aşır. 

Həmçinin, vitamin  məhsulun  qeyri-ənənəvi 
formada(Thiamine hydroxyde) istifadə olunub.

Mesofiller Periocular inyeksiya üçün gel 1 x 1 ml Sodium Hyakuronate-1.5% Sodium chloride, 1.4 Butanediol Diglycidil Ether, Sodium 
Hydroxide, Aqua f.i.- q.e to 100ml Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 16.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Mesofiller Periocular, 
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.

Metabolin Forte Şərbət 100 ml Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 16.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

“Caspi Group” MMC – nin 10.06.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Bolqarıstanın “Fortex 

Nutraceuticals” şirkətinin istehsalı olan Metabolin Forte 
(şərbət, 100 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 

edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun xarici 
görünüşü açıq sarı rəngli, şəffaf, zəif xarakterik qoxulu 
məhlul (Uyğun deyil, sertifikata əsasən çəhrayı rəngdə 

olmalıdır)  olaraq aşkar edilmişdir.


Həm çinin,\

-İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş tərkibə aid sənəddə Bı-
6 və B 12 vitam inlərinin duzları qeyd edilm əyib.


-Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda 6 yaşdan yuxarı neçə yaşa qədər şəxslərə 
məhsulun tövsiyə olunması qeyd edilməyib.Bündan başqa, 
adı çəkilən hər iki sənəddə əsas təsiredici komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində tərcümələri 

qeyd edilməyib.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 

Meteonat Şərbət 100 ml

Fennel(Foeniculum vulgare) fruit distillate – 9,2 ml;Caraway  (Carum carvi) fruit 
distillate – 7,36 ml; Anise (Anisum vulgare) fruit distillate – 7,36 ml; 

Chamomile(Chamomilla recutita) flower liquid extract  – 7,36 ml; Oregano(Origanum 
vulgare)  herb liquid extract  – 7,36 ml; Mint(Mentha piperita) leaf distillate – 7,36 ml.

Saccharose, Glycerin,  Citric acid,Pectin, Sodium 
benzoate, Purified distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 06.07.2020 Müsbət

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

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

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

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

Methyl B12 Plus məhlul 20 ml Methylcobalamin - 1000 mcg, Pyridoxal 5 - Phosphate (Vitamin B6 - 500 mcg) - 550 
mcg

Stevia (Stevia rebaudiana leaf), Potassium sorbate, 
Glycerol, Distilled water Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 21.07.2020 Mənfi

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

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

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

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il 
tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli preparatların 
dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 

tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən B12 vitamini gündəlik 
istehlak həddini (B12 vitamini max. 9 mkq) aşır 

Miaclin Vaginal-rektal şam 2 x 5 Chlorophyllipt dense extract in recalculation to dry substance-1.786%, Chlorhexidine 
bigluconate-0.357%, Polysorbate-8.57% (Tween-80), Polyethyleneoxide-up to100%. Ayrıca qeyd edilməmişdir Verteks Əczaçılıq Firması Ukrayna 17.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Miaclin, vaginal-rektal şam, 
10x1.4q”, adlı məhsul cinsiyyət orqanlarının iltihabı 
xəstəliklərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi 

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

Migrend Plus Kapsul 3x10
Tanacetium parthenium  flowers, herb dry extract– 25 mg, Rosmarinus 

officinalis(Rosemary) leaf dry extract– 23, 3 mg, Curcuma longa(Turmeric) rhizome 
dry extract–25 mq, Magnezium oxide– 60 mq, Riboflavin (Vitamin B2) – 2 mq

Microcrystallyn cellulose, Bovine gelatine,Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Migrend Plus (kapsul 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və  orada 
təqdim olunan məlumatlar rəyə uyğun olaraq 

göstərilməlidir.



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

MRC Kapsul 1

Spirulina - 100 mg, Korean ginseng - 100 mg, Milk thistle - 100 mg, Carob Molasse - 
100 mg, Aesculus - 75 mg, Curcumin extract - 50 mg (Curcumin 20 mg), Propolis - 

50 mg, Pteroylglutamic acid - 10.7 mg (Maltodextrin 10.4 mg, Folic acid 0.3 mg), 
Nicotinamide - 9.9 mg, Thiamin mononitrate - 7.7 mg, Riboflavin - 6.6 mg, 
Cyanocobalamin - 0.1 mg (Maltodextrin 0.09 mg, Vitamin B12 0.01 mg)

Hydroxypropylmethylcellulose (E464)
Pharma Rosso Gida İlaç 

Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 
Ltd. Şti. 

Türkiyə 29.06.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MRC (kapsul, 730 mq  
№ 60 ) adlı  məhsulun(istifadə sahəsi və əsas göstərişləri  
naməlumdur)  tərkibində olan bəzi  təsiredici  inqrediyent  
dozalarının gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşdığı üçün, məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan  B 
qrup vitaminlərin miqdarı  gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini(g.i.y.y.v.h.) aşır( B12 - 10 mkq( g.i.y.y.v.h.-
9 mkq);B2-6,6(g.i.y.y.v.h.-6 mkq). Həmçinin, məhsulun 
tərkibində olan bitki mənşəli inqredientlər üçün  bitkilərin 
elmi adları, xammalları, istifadə formaları göstərilməyib. 

Məhsulun istifadə sahəsi,  istehsal və son istifadə tarixlər 
göstərilməyib, məhsula dair istifadə üzrə təlimat təqdim 

olunmayıb.Təqdim olunan analiz sertifikatı isə fərqli seriya  
üçün təqdim olunub.

Mucobronx Şərbət 100 ml Marshmallow (Althaea officinalis) dry root extract (20:1) - 3.125 g, Chamomile 
(Matricaria chamomilla) liquid (water-ethanol) flower extract - 2.5 g

Sugar, Potassium sorbate (E 202), Sodium benzoate (E 
211), Citric acid, Water Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 21.07.2020 Müsbət

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

ml) adlı məhsul  tənəffüs yollarının iltiihabi xəstəlikləri 
zaman 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 rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Narased Kapsul 3 x 10
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, 
Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf and 

flower dry extract (5:1) - 100 mg
Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 30.06.2020 Müsbət

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

adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək 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.

Natural Nest İmmy Şərbət 150 ml
1.3/1.6 Beta glucan - 71.73 mg, Black Elderberry (Sanbucus nigra) fruit extract - 50 
mg, L-Ascorbic acid (Vitamin C) - 80 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 7.5) - 

20.6 mg

İnverted sugar, Distilled water, Honey, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Strawberry flavored

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural Nest İmmy 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

NaturalNest Multy Şərbət 150 ml

Fish oil - 600 mg, Retinyl acetate (Vitamin A 500.000 IU/g (Vitamin A - 500 mcg RE) - 
2.9 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 1.1 mg) - 1.472 mg, Riboflavin 5 

Phosphate, Sodium (Vitamin B2 - 1.4 mg) - 1.92 mg, Niacinamide (Vitamin B3) - 16 
mg, Calcium D -pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.52 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (Vitamin B6 - 1.4 mg) - 1.702 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 
2.5 mcg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 80 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3)(100000 

IU/g)(Vitamin D3 - 10 mcg) - 4 mg, Vitamin E 50% CWS (Vitamin E - 12 mg) - 24 mg, 
Folic acid - 300 mcg, Biotin - 50 mcg, L-arginine - 250 mg, Zinc sulphate 

monohydrate (Zinc - 7.5 mg) - 20.58 mg, Manganese sulphate (Manganese - 1 mg) - 
2.746 mg, Sodium selenite (Selenium  - 100 mcg) - 0.12 mg, Sodium molybdate 

(Molybdenum - 50 mcg) - 0.107 mg, Potassium iodide (Iodine - 75 mcg) - 0.098 mg

Natural flavors (Orange), Honey, Distilled water, Glycerol, 
Potassium sorbate, Invert sugar, Polysorbate 80, Xanthan 

gum, Sodium benzoate

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NaturalNest Multy 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının, 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Nebufer Tablet 2 x 15 Iron gluconate - 345 mg (Iron app. 40 mg), Vitamin C - 60 mg, Folic acid - 400 mcg Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal 
silica ValueMed Pharma SrL San-Marino 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nebufer (tablet, №30) 
adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: a) İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
yazılsın.

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.

Nefroles Daxilə qəbul üçün məhlul 100ml Lespedaza (Lespedaza capitata Michx.) herb f.e. - 750 mg, Star anise (Illicium verum 
Hook. F.) seeds d.e. - 5 mg Water, Alcohol, Potassium sorbate Specchiasol S.r.l İtaliya 28.07.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 39872, 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023)  
sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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



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

Nefron Forte Şərbət 100 ml

Lespedesa capitata (root dry extract)- 0,030 g; Zea mays corn silk extract-0,800 g; 
Ortosiphon stamineus(leaf dry extract)- 0.600 mg; Arctostaphilos uva-ursi (leaf 

extract)- 0,400 g; Equisetum arvense (herb dry extract)- 0,450 g; Granberry juice- 
0,400 g; Vaccinium myrtillus (fruit extract)- 0, 400 g; Echinacea angustifolia (root 

extract)- 0,200 g; Taraxacum officinale (root extract)- 0.200 g;Thymus vulgaris (herb 
powder)- 0,100 g; Rosmarinus officinalis (flower extract)- 0,100 g; İllicium verum (fruit 

extract)- 0,0001 g; Magnesium citrat- 0,050 g.

Fructose, Potassium sorbate, Citric acid; Xanthan gum; 
Raspberry flavour; Purified water. Laropharm S.R.L Rumıniya 16.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEFRON 

FORTE(şərbət, 100 mll) adlı  məhsul  sidik-ifrazat 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda"Xüsusiyyətləri" bəndində" 
Bitki mənşəli inqredientlərin distillə edilməsindən alınmış 
hidrolizat diuretik,  litolitik, iltihab əleyhinə, sidikqovucu 
və...." cümləsi "Bitki mənşəli, sidik-ifrazat sisteminin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ" ilə əvəz olunsun. Belə 
ki, məhsulun tərkibində hidrolizat yoxdur və BFMQƏ- lər 

farmakoloji xüsusiyyətlərə m alik ola bilm əz.

2) Vaccinium myrtillus və  Granberry bitkilərinin 
Azərbaycan dilində tərcümələri müvafiq olaraq - Adi 

qaragilə  və M ərcanı kim i tərcüm ə olunsun.

3) Köməkçi maddələrin elmi adları ilə yanaşı  Azərbaycan 
dilinə tərcüməsi də təqdim olunsun.

Neocar baby daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml L-carnitine - 500 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionized water Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 27.07.2020 Müsbət

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

qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) 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.

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatdan farmakoloji xüsusiyyətlər 
götürülsün, belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik 

ola bilməzlər.

b) Məhsul 4 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olunduğu 
üçün istifadə üzrə təlimatda yenidoğulmuşlara aid 

göstərişlərin ləğv edilməsi zəruridir.

Neo-enzim 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 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo-enzim (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 və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan 
dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Neovita Kapsul 6x10 Fish oil – 500 mg, Omega-3 fatty acids – 175 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) – 90 
mg, Docosahexaenoic acid (DHA) – 60 mg Gelatin, Glycerin (E422), Water Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. 

ve San. ltd.Şti Türkiyə 14.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neovita (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: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.

Neurovin Kapsul -
Phosphatidylcholine-150 mg; Phosphatidylserine - 150mg; Gammaaminobutiric acid- 
100 mg;Ginkgo biloba standardised extract  as ginkgoflavone-40 mg;Vitamin B1(as 
Thyamine hydrochloride)-5,0 mg;Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)-5,0 mg.

Silicone dioxide(E 551), empty hard capsule S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 30.06.2020 Müsbət

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

30) adlı  məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Nevronat Şərbət 100 ml

Motherwort (Leonurus cardiaca) herb dry extract-11,5 ml;Passionflower ((Passiflora 
incarnata) flower liquid extract-11,5 ml;Valerian (Valeriana officinalis) root and 
rhizome  liquid extract-11,5 ml;Fennel(Foeniculum vulgare) fruit distillate-5,75 

ml;Caraway (Carum carvi) fruit distillate-5,75 ml.

Saccharose, Glycerin,  Citric acid,Pectin, Sodium 
benzoate, Purified distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevronat (şərbət,100 
ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

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

New Vitamin Baby Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 1000 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 200 IU, 
Vitamin B1 (Thiamine) - 1.1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.2 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine) - 1.4 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Nicotinamide 

(Vitamin PP) - 6 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Calcium pantothenate - 6.5 
mg, Folic acid - 50 mcg

Deionized water, Xanthan gum, Citric acid, Raspberry 
flavor, Potassium sorbate, Methylparaben, Trisodium 

citrate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən New Vitamin Baby 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: : a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

c) İstifadə üzrə təlimatda "Təkrar müalicə kursunu 1-3 
aydan sonra və ya həkimin məsləhəti ilə təkrarlamaq olar" 

cümləsi ləğv olunsun.



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

Neyrolife Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers powdered - 

250 mg, Mentha pipperita dry powdered leaves - 200 mg, Vitamin B5 (Pantothenic 
acid) - 10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water  

ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 03.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyrolife (şərbət, 120 
ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Neyroton Forte Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers powdered - 

250 mg, Mentha pipperita dry powdered leaves - 200 mg, Vitamin B5 (Pantothenic 
acid) - 10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water  

ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 08.07.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 
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.

Nikson toz TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə

Nikson toz 1 L-arginine HCl (L-arginine 100 mg) - 120.93 mg, Myoinositol - 1500 mg, Folic acid - 
400 mcg, Cholecalciferol (Vitamin D3 10 mcg) - 4 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, İsomalt, Lemon flavor, 
Sucralose TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 29.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nikson (toz, saşe №60) 
adlı məhsul kişilərdə və qadınlarda reproduktiv orqanların 

fəaliyyətini və cinsi fəaliyyəti artıran 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: 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.

Noofedin Şərbət 100 ml Gaba - 100 mg, Vitamin B6 - 1.5 mg (as Pyridoxine hydrochloride)
Citric acid, Xanthan gum, Sucralose, Rasperry flavour, 

Deionized water, Glycerine, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil. 

NorAmin İmuno Şərbət 200 ml Beta D Glucan  - 2.55 g, Ascorbic acid- 0.893 g Purified water, Fructose, Glycerine, Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Strawberry flavor Esensa d.o.o Serbiya 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NorAmin İmuno (şərbət 

200 ml) adlı məhsul immun sistemi gücləndirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadıə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində 

tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd 
edilməsi zəruridir.

Novapol B12 məhlul 10 ml BioDue S.p.A İtaliya 10.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

  “Referans Pharmaceuticals MMC” tərəfindən  
21.05.2020 -ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, 
İtaliyanın “BioDue S.p.A.” şirkətinin istehsalı olan 220319 
seriyalı Novapol B12 (məhlul 10 ml №10) 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. 

Məhlulun xarici görünüşü: 1. sarı rəngli, portağal qoxulu 
maye;2. açıq-narıncı rəngli, narın toz UYĞUN DEYİL 
(analiz sertifikatında çəhrayi rəng olduğu qeyd edilib).

pH: maye: 3,675 (3,9-4,1) UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Novospal Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 15 mg, Selenium (as Sodium selenite - 110 mcg) - 50 mcg, Zinc 
(as Zinc citrate - 16 mg) - 5 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Silicon dioxide (E 551), 
Magnesium stearate (E 470b), Capsule (Gelatin, Titanium 

dioxide (E 171), Iron oxide (E 172)
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novospal (kapsul, 
№30) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan dilində 
tərcümələrinin qeyd edilməsi zəruridir.



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

Nurse Harveys Imujet Şərbət 150 ml
Beta Glucan- 25 mg, Zinc Sulphate Equivalent to 5 mg Zinc-22 mg, Echinacea 

exstract- 20 mg, L-ascorbic acid(Vitamin C)-20 mg;, Propolis extract-15 mgRoseship 
extract-5mg.

Glucose,Üater,Natural Orange fFavour-Citrus 
sinensis;Potassium sorbate,Sodium 

benzoate,Neohesperidine DCİ

HAKS Hamzaoğlu Kimya San. 
ve Tic. A.Ş Türkiyə 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurse Harveys Imujet 

(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul immun sisteminin 
gücləndirilməsi ücün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib, yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)-Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır. Həmçinin, çox 

sayda texniki səhvlər kənarlaşdırılmalıdır.

Oksibenin Damcı 50 ml Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 16.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

“Caspi Group” MMC – nin 10.06.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Bolqarıstanın “Fortex 
Nutraceuticals” şirkətinin istehsalı olan Oksibenin (məhlul, 

50 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı natrium xlorid 

inqredientinin miqdarı -- 1.69%  (NS-ə  əsasən 0.58% 
olmalıdır)  olaraq aşkar edilmişdir.


Həm çinin,

-İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş müşayətedici 
sənədlərdə 1 ml-nin neçə damcıya bərabər olması barədə 

məlumat qeyd edilməyib.Bu səbəbdən BFMQƏ-nin 
dozasını hesablamaq mümkün deyil.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 



Oktava Kapsul 4x15 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 13.07.2020 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 

dərman vasitəsi deyil.

Omega 3 Multi Baby Şərbət 150 ml

Fish oil - 500 mg, Omega-3 - 160 mg, Vitamin C (Ascorboc acid) - 45 mg, Vitamin B3 
(Niacin) - 12 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 5 mg, Vitamin B1(Thiamine) - 1 mg, 

Folic acid - 100 mcg, Manganase - 1 mg, Molybdenum - 25 mcg, Vitamin D3 
(Cholecalciferol) - 10 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin B2 

(Riboflavin) - 1.2 mg

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

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 15.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Multi Baby 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul omega-3 yağ turşuları və bəzi 
vitaminlər, 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Omega 3 Multi Nemo Kapsul 6 x 10 Total Omega-3 - 500 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) Fish oil, Water, Bovine-derived, Gelatin, Glycerin
GH YİLDİZ İLAÇ VE 

KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Multi Nemo 
(kapsul, №60) 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, 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.

Omega 3-6-9 Kapsul 370 mq Omega 3-6-9 fat complex (Refined linseed oil - 150 mg, Fish oil - 100 mg, Refined 
corn oil - 50 mg) - 300 mg

Edible gelatin, Glycerin (E 422), Citric acid (E 330), 0.1% 
Tocopherol mixture, Purified water Mirrolla MMC Rusiya 23.07.2020 Müsbət

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

Omega Lux Kapsul 3 x 10 Fish oil (EPA - 360 mg, DHA - 240 mg, Other fatty acid - 240 mg) - 1000 mg, Vitamin 
E (DL-alpha-tocopheryl acetate) - 7.5 mg Gelatin powder, Distillated water, Glycerine Bereket İlac Kozmetik San. 

Tic.A.Ş Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega Lux (kapsul, 
№30) adlı məhsul yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 

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

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

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

komponentlərin beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan 
dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.



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

Oprenol Krem 100 ml Talc-5g, Zinc Oxide-5%, Calendula Officinalis Oil-1%, Panthenol-0.5%, Tochopheryl 
Acetate-0.5%, Bisabolol-0.1%

Glycerin, Aqua, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, C12-
15 Alkyl Benzoate, Peg-100 Stearate, Hydroxyethyl 

Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Phenoxyethanol, Squalane, Parfum, Disodium EDTA, 

Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin

Esensa d.o.o Serbiya 10.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Oprenol, krem 100ml 
tubda”, adlı məhsul kosmetologiyada zədələnmiş dərinin 

regenerasiyasını sürətləndirmək üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

OptiTect Fışıldayan tablet 1
Vitamin C (L-ascorbic acid) – 900 mg, Zinc sulfate monohydrate (36 % Zinc) – 5 mg, 

MSM (Methylsulfonylmethane) – 40 mg, Vitis vinifera seed dry extract – 50 mg 
(source of bioflavonoids -  Procyanidin)

Maltodextrin, Citric acid, Silica, Sucralose, Orange flavour Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 16.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OptiTect  (tablet №20) 
adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Osteo AK Şərbət 150 ml Calcium (as Calcium carbonate) - 300 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 100 
mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 20 mcg

Water, Sorbitol (E 420), Glycerol (E 422), Sodium 
benzoate (E 211), Potassium sorbate (E 202), Xanthan 
gum (E 415), Citric acid (E 330), Raspberry flavouring

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oste AK (şərbət, 150 
ml) adlı məhsul D vitamini və kalsium mineralının əlavə 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə 

aid sənədə uyğun olaraq qeyd edilm əsi,

b)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.

PBSerum Medical HA 1,5 Low İnyeksiya üçün məhlul
A sterile 5 ml syringe containing 1.5 ml of 0.05% sodium hyaluronate, a sterile 10R 
vial containing a lyophilised enzyme cocktail coadjuvant to hyaluronic acid, one 20R 

sterile vial with 18ml of sterile saline solution
Ayr;ca qeyd edilməmişdir  Proteos Biotech S.L İspaniya 02.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “PBSerum Medical HA 1,5 
Low, ferment kompleksi ilə flakon (liofilizat) + 1.5 ml 

şprisdə antiadhesiv Hialuron turşusu + 18 ml flakonda 
bərpaedici bufer” adlı məhsul kosmetologiyada fibrozla 

əlaqəli şişkinliyi aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

PBSerum Medical HA 1,5 Medium İnyeksiya üçün məhlul
A sterile 5 ml syringe containing 1.5 ml of 0.05% sodium hyaluronate, a sterile 10R 
vial containing a lyophilised enzyme cocktail coadjuvant to hyaluronic acid, one 20R 

sterile vial with 18ml of sterile saline solution
Ayrıca qeyd edilməmişdir  Proteos Biotech S.L İspaniya 02.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “PBSerum Medical HA 1,5 
Medium, ferment kompleksi ilə flakon (liofilizat) + 1.5 ml 
şprisdə antiadhesiv Hialuron turşusu + 18 ml flakonda 
bərpaedici bufer” adlı məhsul kosmetologiyada fibrozla 

əlaqəli şişkinliyi aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

PBSerum Medical HA 1.5 High İnyeksiya üçün məhlul
A sterile 5 ml syringe containing 1.5 ml of 0.05% sodium hyaluronate, a sterile 10R 
vial containing a lyophilised enzyme cocktail coadjuvant to hyaluronic acid, one 20R 

sterile vial with 18ml of sterile saline solution
Ayrıca qeyd edilməmişdir PROTEOS Biotech İspaniya 02.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “PBSerum Medical HA 1,5 
High, ferment kompleksi ilə flakon (liofilizat) + 1.5 ml 

şprisdə antiadhesiv Hialuron turşusu + 18 ml flakonda 
bərpaedici bufer” adlı məhsul kosmetologiyada fibrozla 

əlaqəli şişkinliyi aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Pçelavit Şərbət 190 ml
Vitamin C - 21.6 mg, Niacin B3 - 6.4 mg, Pantothenic acid - 2.4 mg, Vitamin B6 - 0.7 
mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, Vitamin B12 - 0.66 mcg, Vitamin B1 - 0.5 mg, Vitamin A - 

400 mcg, Vitamin D - 5 mcg

Honey, Oligofructose, Orange juice concentrate, Pear juice 
concentrate, Flavor, Natural flavors, Rosemary extract, 

Water 

Medex d.o.o (for Jenzen 
Pharma,Almaniya) Sloveniya 21.05.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit 

(şərbət,  190 ml) adlı  məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi, immun sistemini möhkəmləndirən 

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.

Peppermintpeel Mild İnyeksiya üçün məhlul 5 ml

Palmitoyl hexapeptide-19-0.0001%, Menthol-0.4%, Tetrasodium Glutamate Diacetate-
0.5%, Betaine-1%, Panthenol-1%, Sodium PCA-1%, Polyquaternium-10-1%, 

Salicyliv acid-1%, Lactic acid-3.5%, Glycolic acid-4%, Malic acid-6%, Trichloroacetic 
acid-11%, Propylene glycol-30%, Aqua-39.6%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Marc Medical srl İtaliya 17.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Peppermintpeel Mild , 
inyeksiya üçün məhlul, 5x5ml" adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Perfect Blend toz 4 q

Panax Ginseng root dry extract - 200 mg, Hibiscus sabdariffa flower dry extract - 200 
mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 100 mg, Rosa canina fruit dry extract - 150 mg, 
Propolis - 200 mg, Biotin (D-Biotin) - 0.1 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 0.025 

mg, Zinc (as Zinc citrate) - 14 mg, Iron (as Iron sulphate) - 7 mg, Folic acid (as 
Calcium L-methylfolate) - 0.2 mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 1 mg, Vitamijn B1 

(as Thiamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 6 mg, Vitamin B3 
(Nicotinic acid) - 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 500 mg, Vitamin E (d-alpha-tocopherol acetate) - 100 mg

Maltodextrine, Aroma (Lemon flavour), Sweetener 
(Sucralose E995), Potassium sorbate, Citric acid

Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 08.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənPerfect Blend (toz, 

saşedə 4 q,№30) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 
zəruridir.

Pino Baby Şərbət 125 ml

Vitamin E Acetate 1 million IU liquid - 10.43 mg, Vitamin A Palmitate 500000 IU 
powder - 3.19 mcg, Potassium iodide - 39.25 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 
1.275 mg, Vitamin B1 (as Thiamine HCl) - 0.67 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.42 

mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1 mcg, Vitamin C - 80 mg, Iron sulfate 
monohydrate - 6.37 mg, Zinc sulfate monohydrate - 20.6 mg, Vitamin D3 1 million IU 

liquid - 0.2 mg

Sucralose, Xanthan gum, Orange flavor, Deionized water, 
Sugar, Glycerine, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, 

Sodium benzoate, Potassium sorbate
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 07.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pino Baby (şərbət, 125 
ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

Qeyd: a)Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim 
etdiyi tərkibə aid sənədə əsasən) yazılsın.

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.

Plaga forte Kapsul 2 x 10

External capsule: Lipase - 2.150 FIP, Protease 4.5 - 3.120 HUT, Protease 3.0 - 15 
SAPU, Amylase - 2.150 DU, Glucoamylase - 14 AGU Internal capsule: Amylase - 

4.500 DU, Glucoamylase - 12 AGU, Protease 4.5 - 1.000 HUT, Protease 6.0 - 3.000 
HUT, Neutral Bacteria Protease - 3.000 HUT, Lipase - 9.000 FIP, Alpha 

Galactosidase - 125 GaIU

Sunflower oil, External shell: Bovine gelatin, Titanium 
dioxide, Red Iron oxide, Internal shell: Hypromellose, 

Titanium dioxide, Gellam gum
İndusen S.A İspaniya 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plaga forte (kapsul № 
20) 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: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın.



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

Platinum Hydro Whey turbo chocolate toz 794 g

Hydrolized Whey protein isolate – 30 g, Essential Amino Acids (EAAs) (Triptophan, 
Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 15.5 g, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 

Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 9.8 g, Nonessential Amino Acids (NAAs) 
(Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) – 6.6 g

Cocoa, Natural & Artificial,  Creamer (sulflower oil, 
maltodextrin, modified food starch, dipotassium phosphate, 

tocopherols), Lecithin, Salt, Cellulose gum, Potassium 
chloride, Sucralose, Vanilin, Acesulfame Potassium, 
Enzyme blend  (Aminogen, Maltodextrin, Amylase, 
Protease, Cellulose, Beta-d-galactosidase, Lipase)

Optimum Nutrition ABŞ 09.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platinum Hydro Whey 
turbo chocolate (toz 794 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.

Platinum Whey 100% cappucino toz 2300 q

Protein - 73.4 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-Tyrosine - 2.5 g, L-Valine - 4.7 g), DigeZyme® (a-amylase, 

protease, lactase, lipase, cellulase) - 100 mg, Fibre - 1.9 g

Whey protein concentrate, Whey protein isolate, Defatted 
cocoa powder, Flavouring, Thickener (carboxymethyl 

cellulose), Sweetener (sucralose), Emulsifier (soy lecithin)
VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 03.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platinum Whey 100% 
cappucino (toz, 2300 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: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 

tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

Platinum Whey 100% cookies & cream toz 2300 q

Protein - 74.8 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-Tyrosine - 2.5 g, L-Valine - 4.7 g), DigeZyme® (a-amylase, 

protease, lactase, lipase, cellulase) - 100 mg, Fibre - 1.2 g

Whey protein concentrate, Whey protein isolate, Defatted 
cocoa powder, Flavouring, Thickener (carboxymethyl 

cellulose), Sweetener (sucralose), Emulsifier (soy lecithin)
VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 03.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platinum Whey 100% 

cookies & cream (toz, 2300 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: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 

tərkibə aid sənədə əsasən) göstərilsin.

Prenalen toz 5 g x14

Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.


Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 

Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 
juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 

Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət


Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN (toz- saşe, 

5 g № 14) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi:004153Q4  , 
istehsal tarixi:15.04.2020 , son istifadə tarixi: 15.04.2022)  

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Prenalen toz 5 g x14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 

juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 
Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN (toz- saşe, 

5 g № 14) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi:004151Q4  , 
istehsal tarixi:15.04.2020 , son istifadə tarixi: 15.04.2022)  

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Prenalen toz 5 g x 14
Garlic (Allium sativum L.) dry extract(  standartized by allicin 1%( 1,440 mg) and alliin 
2 %(2,880 mg)- 144 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) 

- 10 mg.

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, Beetroot powder, 
Raspberry juice reconstituted from concentrated raspberry 

juice, Flavours, Black tea dry extract, Silicon dioxide, 
Sucralose, Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN (toz- saşe, 

5 g № 14) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 004143Q4 , 
istehsal tarixi:14.04.2020 , son istifadə tarixi: 14.04.2022)  

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Primo Kapsul 3 x 10 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silicon dioxide, Gelatine (capsule shell)

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 03.07.2020 Müsbət

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

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

Primon forte Kapsul 3x10

Choline chloride- 200 mg;  İnositol-200 mg; Grape(Vitis vinifera) seed  dry extract-100 
mg; Citrus Bioflavonoids-33,33 mg; Ginkgo biloba leaf  dry extract- 30 

mg;Pantothenic Acid(Vit. B5)-1,667 mg; Riboflavin(Vit.B2)-1 mg; Thiamine 
hydrochloride( 78% Vit. B1 )- 0,427 mg; Pyridoxin hydrochloride(82 % Vit.B6)-0,407 

mg;Cyanocobalamine(Vit.B12)-0,002 mg.

Microcrystallin cellulose, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Bovine gelatine(capsule shell)                                                                                                                              

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

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

30) adlı  məhsul beyin qan dövranı çatışmazlığı və yaş 
dövründən asılı olaraq yaranmış qulaq küyü, baş  

gicəllənməsi və ümumi yorğunluq  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.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Probiocsin Kids toz 15

Bifidobacterium bifidum - 0.25 billion, Bifidobacterium longum - 0.25 billion, 
Lactobacillus acidophilus -  0.25 billion, Lactobacillus casei - 0.25 billion, 

Lactobacillus plantarum - 0.25 billion, Lactobacillus rhamnosus - 0.25 billion, 
Enterococcum faecium - 0.25 billion, Streptococcus thermophiles - 0.25 billion, 

Saccharomyces boulardii - 0.40 billion, Inulin - 1000 mg

Fructose, Dextrose, Aroma, Silica Gricar Chemical SRL İtaliya 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PROBIOCSIN KIDS 
toz, saşedə №15 (Seriya nömrəsi: 0100; İstehsal tarixi: 
01.03.2020; Son istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

ProFiller Hard inyeksiya üçün gel 2,0 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-2ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 23.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ProFiller Hard, 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.

ProFiller Lips inyeksiya üçün gel 1,0 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-1ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 23.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ProFiller 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.

ProFiller SemiHard inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-25mg, Sodium Chloride-6.9mg, Sterile water for injection-1ml Ayrıca qeyd edilməmişdir Zhejiang Jingjia Medical 
Technology Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 23.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ProFiller SemiHard, 
inyeksiya üçün gel, 2x1 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.

Prostatin Kapsul 3x10 SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 10.07.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

  “Lilit MMC” tərəfindən  16.04.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “SUNMED İlaç 

Kozmetik Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ.” şirkətinin istehsalı 
olan PR 00305 seriyalı Prostatin (kapsul №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

Orta çəkisi: 0.72794 q (0.692 -- 0.759 q). tərkibi: 0.48654 
q (0.512 -- 0.579 q). NS-də verilən lim itə uyğun deyildir.

Məhsulun yararlıq müddəti 3 il müddətində yararlı qalması 
hansı köməkçi maddəyə görədi? İstifadə üzrə təliat və 
qablaşmada köməkçi maddələrin siyahısında  silicon 
dioxide maddəsinin olduğu göstərilsə də tərkibə aid 

sənəddə bu m əlum at özünü doğrultm ur.


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 olunm am ışdır.

         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.

Protectalon 1,8% İnyeksiya üçün məhlul 18mg Sodium hyaluronate-18 mg, Sodium chloride-9.0 mg, Di-sodium hydrogen phosphate 
dihydrate-0.28mg, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate-0.045mg, WFI-q.s Ayrıca qeyd edilməmişdir VSY BİOTECHNOLOGY BV Niderland 21.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Protectalon 1.8%, inyeksiya 
üçün məhlul, 1x18mg”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kataraktanın ekstraksiyası və intraokulyar 
linzanın implantasiyası daxil olmaqla, gözün ön 

seqmentinin intraokulyar cərrahiyəsi zamanı tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Protectalon 3% İnyeksiya üçün məhlul 30 mg Sodium hyaluronate-30 mg, Sodium chloride-8.0 mg, Di-sodium hydrogen phosphate 
dihydrate-0.28mg, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate-0.045mg, WFI-q.s Ayrıca qeyd edilməmişdir VSY BİOTECHNOLOGY BV Niderland 21.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Protectalon 3%, inyeksiya 
üçün məhlul, 1x30mg”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, 

adlı məhsul kataraktanın ekstraksiyası və intraokulyar 
linzanın implantasiyası daxil olmaqla, gözün ön 

seqmentinin intraokulyar cərrahiyəsi zamanı tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Prudens D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 UI/10 drops) Olive oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical SRL İtaliya 30.06.2020 Müsbət

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

qəbul üçün məhlul, 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

komponentlərin beynəlxalq elm i adlarının qeyd edilm əsi,

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"pediatriyada istifadəsi" bəndinin ləğv edilməsi, əvəzinə 

"Digər hallarda həkim ilə məsləhətləşməli" yazısının qeyd 
edilməsi zəruridir.



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

PULMOLİZİN Şərbət 125 ml SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 10.07.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

        “Lilit MMC” tərəfindən 13.04.2020-ci il tarixli məktuba 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “SUNMED İlaç 

Kozmetik Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ” şirkətinin istehsalı 
olan PULMOLİZİN (şərbət, 125 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, məhsul açıq sarımtil qəhvəyi rəngli, 
qeyri-şəffaf, meyvə qoxulu şərbət (NS-ə əsasən şərbət 

şəffaf olmalıdır)) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 
uyğun gəlm ir.

         Bundan başqa məhsulun sənədlərində də, 
uyğunsuzluqlar aşkar edilmişdir. Belə ki, məhsul 12 

yaşdan tövsiyə olunduğu halda tərkibində olan bitkilərə 
əsasən bu məhsul 18 yaşdan aşağı şəxslər üçün uyğun 
deyil. 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 olunmamışdır. İstifadə üzrə 
təlimatda məhsula dair farmakoloji xüsusiyyətlər qeyd 

olunub ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik ola 
bilməzlər.

         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

Pulse Box Kapsul 3x30

Complex number 1 (510 mg red capsules): Betaine hydrochloride – 494.19 (Betain - 
378,4 mg), Vitamin В12 – 9 mcg, Vitamin В6 – 6 mg, Folic acid – 600 mcg; Complex 
number 2 (550 mg yellow capsules): Omega-3 fatty acid concentrate from marine fish 
oil MEG-3 ™ - 550 mg (Omega-3 fatty acids – 385 mg, DHA – 121 mg, EPA – 181.5 
mg); Complex number 3 (500 mg orange capsules): Omega-3 fatty acid concentrate 
from marine fish oil MEG-3 ™ - 450 mg (Omega-3 fatty acids – 315 mg, DHA – 99 

mg, EPA – 148.5 mg), Likopin - 5 mg

Gelatin, Glycerine, Water Muasir Sağlamlıq Laboratoriyası 
MMC Rusiya 16.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pulse Box (paket (3 

kapsul) №30) adlı məhsul qan dövranını yaxşılaşdırmaq və 
xolesterinin yaranmasının qarşısını almaq 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.

QURDASON Şərbət 100 ml Herba Flora MMC Azərbaycan 06.07.2020 Xitam verilən 
müraciətlər

Ranogab Şərbət 150 ml Gaba (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Inositol - 50 mg, Glycine - 80 mg
Xanthan gum, Glycerine, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Citric acid, Orange flavor, Aspartam, Deionized 
water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.07.2020 Müsbət

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

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

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

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

Rehidron Bio toz 6.4 q
Glucose - 3020 mg, Sodium citrate - 580 mg, Sodium chloride - 360 mg, Potassium 
chloride - 300 mg, Maize maltodextrin - 1900 mg, Lactobacillus rhamnosus GG 350 

mld UFC/g - 100 mg
Strawberry flavouring, Silicon dioxide, Sucralose S.İ.İ.T SRL İtaliya 20.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən REHİDRON BİO  (toz 
6.4 q, saşe №10) adlı məhsul   (Seriya nömrəsi:TS316 , 

istehsal tarixi: 24.10.2019 , son istifadə tarixi: 24.10.2021) 
böyük maye itkisi zamanı peroral rehidratasiya üçün, eləcə 

də normal bağırsaq mikroflorasının bərpa olunması və 
qorunub saxlanması 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: 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. Belə ki, təqdim 

olunan nümunənin qablaşma və istifadə üzrə təlimatı 
göstərilən  qaydalara görə tərtib olunmamışdır.

Rehidron Bio toz 6.4 q
Glucose - 3020 mg, Sodium citrate - 580 mg, Sodium chloride - 360 mg, Potassium 
chloride - 300 mg, Maize maltodextrin - 1900 mg, Lactobacillus rhamnosus GG 350 

mld UFC/g - 100 mg
Strawberry flavouring, Silicon dioxide, Sucralose S.İ.İ.T SRL İtaliya 20.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən REHİDRON BİO  (toz 
6.4 q, saşe №10) adlı məhsul   (Seriya nömrəsi:DS473 , 

istehsal tarixi: 16.12.2019 , son istifadə tarixi: 16.12.2021) 
böyük maye itkisi zamanı peroral rehidratasiya üçün, eləcə 

də normal bağırsaq mikroflorasının bərpa olunması və 
qorunub saxlanması 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: 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. Belə ki, təqdim 

olunan nümunənin qablaşma və istifadə üzrə təlimatı 
göstərilən  qaydalara görə tərtib olunmamışdır.

Renokaps Şərbət 100 ml

Calendula(Calendula officinalis) flower extract –11,21 ml; Yarrow (Achillea 
millefolium)  herb liquid extract  – 10 ml; Birch(Betula verrucosa) leaf liquid extract – 
7,85 ml;  Fennel(Foeniculum vulgare)  fruit distillate  – 5,6 ml; Nettle (Urtica dioica)   

leaf liquid extract  – 5,6 ml; horsetail(Equisetum arvense) herb liquid extract – 5,6 ml.

Saccharose, Glycerin,  Citric acid,Pectin, Sodium 
benzoate, Purified distilled water Herba Flora MMC Azərbaycan 06.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

RENOKAPS(şərbət,100 ml) adlı  məhsul maddələr 
mübadiləsini tənzimləyən, sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Renurol Tablet 3 x 10
Vaccinium vitis-idaea fruit dry extract - 150 mg, Equesetum arvense plant dry extract - 
200 mg, D-Mannose - 120 mg, Curcuma longa root dry extract - 100 mg, Coriandrum 
sativum seed dry extract - 100 mg, Potassium citrate - 30 mg, Sodium citrate - 30 mg

Cornstarch, Magnesium stearate Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 20.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul böyrək və sidik 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: 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 üzrə təlimatdan farmakoloji xüsusiyyətlər 
(diuretik, uroseptik, spazmolitik, litolitik, iltihabəleyhinə və 

s.) götürülsün, belə ki, BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətlərə malik 
ola bilməzlər.

Rinogel spray Burun üçün sprey 20 ml
Tinctura Calendulae (1:10) 1 g/100 g, Tinctura Echinaceae (1:4) 1 g/100 g, Oleum 

eucalypti 0.2 g/100 g, Oleum Abietis 0.15 g/100 g, Oleum Menthae piperitae 0.2 
g/100 g, Oleum Hippophaes 0.15 g/100 g

Purified water, Ethanol, Glycerin, Sodium chloride, 
Gelatine, Sodium carboxymethylcellulose Silvanols Latviya 17.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Rinogel,burun üçün 
sprey,20 ml, flakonda N1", zökəm zamanı burunla nəfəs 
almanı asanlaşdırmaq üçün, həmçinin rinitin profilaktikası 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Rolly multivitamin Şərbət 150ml

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 48 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12.75 mg, Vitamin E (D-α-
tocopherol Acetate) - 6.7 mg, Pantothenic Acid – 3.68 mg, Vitamin B6 -1.44 mg, 

Vitamin B1 – 1.18 mg, Vitamin B2 – 1.17 mg, Folic acid - 140 mcg, Biotin - 100 mcg, 
Vitamin A - 50 mcg, Vitamin B12 – 1.4 mcg, Calcium (from Calcium Citrate) – 15.12 
mg, Magnesium (from Magnesium Citrate) – 6.96 mg, Iron (from Ferrous Gluconate) -  

88 mcg, Royal Jelly - 30 mg

Fructose, Xanthan gum, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Orange flavor, Purified wated  Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 

Herseqovina 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ROLLY 

MULTIVITAMIN  şərbət 150 ml (Seriya nömrəsi: 2380320; 
İstehsal tarixi: 01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2023) 

adlı məhsu 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.

Rolly multivitamin Şərbət 150 ml

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 48 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12.75 mg, Vitamin E (D-α-
tocopherol Acetate) - 6.7 mg, Pantothenic Acid – 3.68 mg, Vitamin B6 -1.44 mg, 

Vitamin B1 – 1.18 mg, Vitamin B2 – 1.17 mg, Folic acid - 140 mcg, Biotin - 100 mcg, 
Vitamin A - 50 mcg, Vitamin B12 – 1.4 mcg, Calcium (from Calcium Citrate) – 15.12 
mg, Magnesium (from Magnesium Citrate) – 6.96 mg, Iron (from Ferrous Gluconate) -  

88 mcg, Royal Jelly - 30 mg

Fructose, Xanthan gum, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Orange flavor, Purified wated  Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 

Herseqovina 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ROLLY 

MULTIVITAMIN  şərbət 150 ml (Seriya nömrəsi: 2400320; 
İstehsal tarixi: 01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2023) 

adlı məhsu 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.

SanDe daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (1000000 IU oily vitamin D3/g) - 3 mg (75 mcg) Medium chain tryglycerides, Vitaheess E HC CLOVER İspaniya 14.07.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SanDe (daxilə qəbul 
üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 vitamininin 
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 
D3 vitamini gündəlik istehlak həddini (max. 1200 TV (30 

mkq)) aşır.

Sedalife Tablet 3 x 10
Passiflora incarnata leaf dry extract - 150 mg, Crataegus oxyacantha fruit dry extract - 
150 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

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

Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2020 Müsbət

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

Qeyd: : a) "Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

c) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi 
tərkibə dair sənədə əsasən) göstərilsin və bitkilər 

Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə edilsin (Melissa 
officinalis - Dərman limonotu və ya bədrənc, Passiflora 

incarnata -Qonaqotu və ya Passiflora).

Sedapren Kapsul 3 x 10

Magnesium (as Magnesium carbonate) - 100 mg, Passiflora incarnata flower and leaf 
dry extract - 100 mg, Valeriana officinalis dry root extract - 75 mg, Leonurus cardiaca 
dry herb extract - 50 mg, Melissa officinalis dry leaf extract - 10 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg

Magnesium carbonate (E 504), Magnesium stearate (E 
470b), Silicon dioxide (E 551), Capsule (Gelatin, Titanium 

dioxide (E 171), Iron oxide (E 172))
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 22.07.2020 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Sefalin Şərbət 100 ml Lecithin (Phosphatidilcholine - 32.9%, Lyso-phosphatidilcholine - 2.6%, Phosphatidil-
inositol - 0.7%, Phosphatidil-ethanolamine - 3.4%, Phosphatidic acid - 0.5%) - 12 g

Fructose, Propylenglycol, Potassium sorbate, Disodium 
EDTA, Polysorbate 80, Lemon flavour, Purified water Laropharm S.R.L Rumıniya 15.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sefalin  (şərbət, 100 ml) 
adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan köməkçi 
maddlərin beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.



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

Selamin B8 daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

L-carnitine - 60 mg, Vitamin B8 (İnositol) - 50 mg, L-arginine - 1.3 mg, L-leucine - 4 
mg, L-histidine - 1.1 mg, L-lysine - 4 mg, L-threonine - 1 mg, L-methionine - 2 mg, L-
phenylalanine - 1.3 mg, L-tryptophane - 0.9 mg, L-valine - 4 mg, L-glutamine - 2 mg, 

Selenium - 25 mcg

Deionized water, Potassium sorbate, Sucralose, Orange 
flavor Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selamin B8 (daxilə 
qəbulu üçün  məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul bəzi 

aminturşular və selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır, 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) Məhsul 4 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə 
olunmadığından istifadə üzrə təlimatda 

"Yenidoğulmuşlarda hipoksiya əlamətləri" göstərişi ləğv 
edilsin və "Göstərişlər" bəndi "Aşağıdakı hallarda köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunur" bəndi ilə əvəz olunsun.

Serious Mass toz 2.72 kg

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Calcium Caseinate, 
Egg Albumin, Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta carotene) – 5000 IU, 

Vitamin C (as Ascorbic acid) – 60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 IU, 
Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU, Thiamin (as Thiamine mononitrate) 
- 4.8 mg, Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as Niacinamide) – 50 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 400 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic 

Acid (as d-calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium citrate) – 590 mg, 
Iron (as Ferrous Fumarate)– 8 mg, Phosphorus (as Dicalcium phosphate) – 430 mg, 
Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium (as Magnesium aspartate) – 140 
mg, Zinc (as Zinc citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 mcg, Copper 
(as Copper gluconate) – 1.6 mg, Manganese (as Manganese amino acid chelate) - 2 

mg, Chromium (as Chromium polynicotinate) – 120 mcg, Molybdenum (as 
Molybdenum amino acid chelate) - 75 mcg, Sodium - 410 mg, Potassium (as 

Dipotassium phosphate)  – 1560 mg, Creatine Monohydrate - 1 g, L-Glutamine – 500 
mg, Glutamine Peptides – 500 mg, Choline (As Choline Bitartrate) – 250 mg, Inositol 

– 250 mg, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) – 5 mg)

Cocoa, Natural and Artificial flavors, Medium chain 
triglyceries, Acesulfame Potassium Optimum Nutrition ABŞ 30.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious Mass (toz 2.72 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Silimart Hepa Tablet 3 x 10

Silybum marianum fruit dry extract tit. 70% in total silimarin - 142.86 mg, Cynara 
scolymus leaf dry extract tit. 7% in caffeoylquinic acids as chlorogenic acid - 100 mg, 

Soy lecithin - 100 mg, Taraxacum officinale root dry extract tit. 2% in fructans as 
inulin - 50 mg, Phyllanthus niruri aereal parts dry extract tit.15% in total tannins as 

gallotannic acid - 20 mg, Camellia sinensis leaf dry extract tit.40% in total polyphenols 
- 20 mg

Cellulose, Calcium phosphate, Magnesium stearate, 
Hydroxypropyl cellulose, Silicon dioxide, Tablet coating 

(Hydroxypropylmethyl cellulose, Tiatnium dioxide, Glycerol)
BioDue S.p.A İtaliya 29.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİLİMART HEPA 

(tablet, №30) (Seriya nömrəsi: 210420 , istehsal tarixi: 
01.04.2020, son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul 
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Gələcək seriya istehsalı zamanı qablaşma və 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 
adla yanaşı Azərbaycan dilində tərcümələrinin də qeyd 

edilməsi zəruridir.

Sistoless Tablet 3 x 10
Vaccinium macrocarpon fruit dry extract - 80 mg, Magnesium citrates - 80 mg, Dried 

Zea mays silk powder - 80 mg, Matricaria recutita flower dry extract - 80 mg, 
Ortosiphon stamineus leaf dry extract - 100 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 09.07.2020 Müsbət

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

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

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Smartex Kapsul 2 x 15

Lutein (from Tagetes erecta) - 10 mg, Zeaxanthin (from Calendula officinalis) - 2 mg, 
Ginkgo biloba - 80 mg, Vitamin E (as Dl-alpha tocopherol acetate) - 60 mg, Vitamin 

B1 (as Thiamine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 3 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, vitamin D3 - 15 mcg, Chromium (as Chromium 
picolinate) - 0.05 mg, Vitamin A (as Trans beta carotene) - 80 mg, Selenium (Sodium 
selenite) - 0.04 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 0.015 mg, Vaccinium myrtillus L. - 100 mg, 

Ascorbic acid (Vitamin C) - 50 mg

Gelatine, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Rad Gida Laborotuvari ve İlaç 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 14.07.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smartex (kapsul, №30) 
adlı məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran 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 
A vitamini gündəlik istehlak həddini (m ax. 3 m q) aşır.

Qeyd: Bundan başqa tərkibə aid sənəd düzgün tərtib 
olunmamışdır.

Soltux Daxilə qəbul üçün məhlul 200ml  №  1 

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 (Difass 
International S.r.l. üçün) İtaliya 17.07.2020 Müsbət

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

üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 
140420 , istehsal tarixi: 01.04.2020, son istifadə tarixi: 
01.04.2023)  bəlğəmi durulaşdırıb, tənəffüs yollarından 

asanlıqla xaric olması və immunitetin möhkəmləndirilməsi 
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.

Sommelin Tablet 6x10

Magnesium Lactate – 300 mg (equiv. to 36 mg Magnesium), Hypericum perforatum  
(herb) extract 4:1 – 140 mg, Valerian officinalis (root) extract 4:1 – 138 mg, Passiflora 

incanata (herb) extract 4:1 – 100 mg, Griffonia simplicifolia (seed) extract – 20 mg, 
Vitamin B6 – 2 mg (as pyridoxine hydrochloride)

Microcrystalline cellulose (E460), Magnesium stearate 
(E572), Sillicone dioxide (E551) 

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 06.07.2020 Müsbət

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

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

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

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



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

Stresonorm Kapsul 6x10

Capsule “day”: Hypericum perforatum L. herba dry extract - 40 mg, Leonurus 
cardiaca L. herba dry extract - 40 mg, Mentha x piperita L dry extract - 20 mg, Vitamin  
B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B1(as thiamine hydrochloride) - 1.5 

mg , Rutin (as rutoside trihydrate) - 8 mg
Capsule “night”: Eschscholzia californica Cham.herba dry extract - 100 mg, 

Passiflora incarnata L.herba dry extract - 55 mg, Rutin (as rutoside trihydrate)  - 5 
mg

Corn starch, Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose MM Vitapharm-Com MMC Moldova 06.07.2020 Müsbət

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

60) 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. 

Supli-B Şərbət 100 ml Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 02.07.2020 Xitam verilən 

müraciətlər

“MƏSUD-TL" MMC” tərəfindən 18.05.2020-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Medicure 

İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Supli-
B (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, 

məhsulun pH-ı 4.38 (4.5 - 6.5), sıxlığı 1.1995 q/ml  (0.95 -
1.05 q/ml) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 

gəlm ir.             

       Bundan başqa məhsulun sənədlərində də, 
uyğunsuzluqlar aşkar edilmişdir. Belə ki, 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 olunmamışdır. Məhsulun tərkibində şəkərli 

maddə olmadığına baxmayaraq məhsul “şərbət” kimi 
göstərilm işdir.

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

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

olunmur.


Surface Clean məhlul 5000 ml Sodium hypochlorite, 12.5% Cl active solution yoxdur PPH Cerkamed Polşa 13.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Surface Clean, məhlul 
5000ml”, adlı məhsul tibb müəssisələrində istifadə üçün 

nəzərdə tutulmuş dezinfeksiyaedici məhlul tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Surface Clean məhlul 400 ml Sodium hypochlorite, 12.5% Cl active solution yoxdur PPH Cerkamed Polşa 13.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Surface Clean, məhlul 
400ml”, adlı məhsul tibb müəssisələrində istifadə üçün 

nəzərdə tutulmuş dezinfeksiyaedici məhlul tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Swiss Energy Hello Kitty Çeynəmə tablet 1x12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 - 0.110 
mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 0.077 mg, Vitamin 
E - 1mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C 

- 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Natural orange 
flavour, Magnesium stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon dioxide
Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Hello 

Kitty (çeynəmə tablet № 12) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
00122007 , istehsal tarixi: 01.02.2020, son istifadə tarixi: 

01.08.2022) sink  mineralı 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.

Swiss Energy Spongebob Square Pants Çeynəmə tablet 1x12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 - 0.110 
mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 0.077 mg, Vitamin 
E - 1mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C 

- 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Natural orange 
flavour, Magnesium stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon dioxide
Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy 

Spongebob Square Pants (çeynəmə tablet № 12) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi:00122007 , istehsal tarixi: 

01.02.2020, son istifadə tarixi: 01.08.2022) sink mineralın 
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.

Swiss Energy Teenage Mutant Ninja Turtles Çeynəmə pastili 1x12

Niacin, Vitamin B3 - 0.802 mg, Biotin, Vitamin H - 2.745 mcg, Vitamin B12 - 0.110 
mcg, Vitamin B6 - 0.091 mg, Vitamin B1 - 0.070 mg, Vitamin B2 - 0.077 mg, Vitamin 
E - 1mg, Pantothenic acid, Vitamin B5 - 0.329 mg, Folic acid - 10.937 mcg, Vitamin C 

- 4.280 mg, Zinc - 0.8 mg

Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Natural orange 
flavour, Magnesium stearate, Polyethylenglycol 6000, 

Citric acid anhydrous, Talc, Silicon dioxide
Stojanovic Pharm d.o.o. Serbiya 13.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Teenage 
Mutant Ninja Turtles (çeynəmə tablet № 12) adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi:00122007 , istehsal tarixi: 01.02.2020, 

son istifadə tarixi: 01.08.2022) sink mineralı 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.

T-Dol Kapsul 15x2

Feverfew aerial part dry extract – 300 mg (title of parthenolides 1.5 mg), White Willow 
bark dry extract - 240 mg (title salicin 72 mg), Ginkgo leaves dry extract - 75 mg, (title 
ginkgoflavonoids 18 mg), Magnesium - 57 mg, Coenzyme Q10 -  11 mg,  Vitamin B2 - 

9 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Bulking agent: cellulose; maltodextrin, anti-caking agent: 
magnesium salts of fatty acids (vegetable). Shell: acid-

resistant vegetable capsule (hydroxy propyl methyl 
cellulose; firming agent: gellan gum)

Erba Vita Group S.p.A San-Marino 15.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-DOL kapsul № 30 
(Seriya nömrəsi: 11120; İstehsal tarixi: 25.05.2020; Son 
istifadə tarixi: 30.04.2023) 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. 

Telgine Vaginal-rektal şam 2 x 5 Chlorophyllipt dense extract in recalculation to dry substance-1.786%, Chlorhexidine 
bigluconate-0.357%, Polysorbate-8.57% (Tween-80), Polyethyleneoxide-up to100%. Ayrıca qeyd edilməmişdir Verteks Əczaçılıq Firması Ukrayna 17.07.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Telgine, vaginal-rektal şam, 
10x1.4q”, adlı məhsul ginekologiyada cinsiyyət 

orqanlarının iltihabı xəstəliklərinin müalicəsi zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



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

Tempus Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 1 Mio / liquid  - 100 mg (100.000 IU), (1 damcıda 200 IU)
Deionized water, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Glycerin, Sugar, Polyoxyl 40 Hydragenated castor 

oil, Liquid banana flavor
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 08.07.2020 Müsbət

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

üçün məhlul-damcı, 20 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: 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.

Tenat Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionize water Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tenat (şərbət, 150 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.
Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi zəruridir.

Thermo Çay konsentrat 50 q
Green tea (Camellia sinensis) extract - 0.1125 g, Black tea (Camellia sinensis) extract 

- 0.0875 g, Guarana (Paullinia cupana) - 0.075 g, Caffeine - 0.0625 g, Chitosan - 
0.0375 g

Maltodextrin, Lemon aroma
Pharma Rosso Gida İlaç 

Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 
Ltd. Şti. 

Türkiyə 02.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thermo çay 

(konsentrat, 50 q) adlı məhsul orqanizmin toksinlərdən 
təmizlənməsi məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə 

aid sənədə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, məhsulun 
tərkibində olan bütün komponentlərin beynəlxalq adla 

yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi 
zəruridir.

Tribiotik toz 1 Saccharomyces boulardii - 250 mg (7.5 billions CFU), Lactobacillus rhamnosus - 35 
mg (3.5 billions CFU), Lactobacillus reuteri - 10 mg (100 millions CFU) Maltodextrins, Sucralose, Flavor ValueMed Pharma SrL San-Marino 03.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TRİBİOTİK, toz, saşedə 

№8 (Seriya nömrəsi: 0009; İstehsal tarixi: 01.01.2020; 
Son istifadə tarixi: 01.01.2022) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Sonuncu verdiyimiz rəydə qablaşma və istifadə üzrə 
təlimata dair bir sıra qeydlər etməyimizə baxmayaraq, yeni 
seriyalı məhsulda bunlara əməl olunmamışdır.Deyilənləri 

nəzərə alaraq aşağıda göstərilən qeydlərə  əməl olunması 
zəruridir.

a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 

bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 
keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 

yazıları qeyd edilsin.
b)"Həkim tərəfindən xüsusi göstəriş olmadıqda", 

"yenidoğulmuş körpələrdə sancılar" yazıları ləğv edilsin.
c)"İstifadə qaydası" bəndi rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin,

d)Qablaşma və təlimatda köməkçi maddələrin beynəlxalq 
elmi adlarının qeyd edilsin.

Tridrop Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 15000 IU Glycerol (E 422), Potassium sorbate (E 202), Sodium 
benzoate (E 211), Citric acid (E 330), Purified water Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 16.07.2020 Müsbət

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

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

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə   yanaşı 
beynəlxalq elm i adlarınin qeyd edilm əsi, 

b)"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq tərtib 
edilməsi zəruridir.

Ultra Co-Q10 / Ultra Ko-Q10 Tablet 4 x 15 Co-Q10 (as Co-Enzyme Q10 - 50 mg) - 50 mg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Potato starch, 
Croscarmellose sodium, Gum acacia BP, Syloid (Colloidal 
silica, Silicon dioxide), Purified Talc, Magnesium Silicate 

Prep., Magnesium stearate, Tablet coating (Insta 
Moistshield IC-MS-5950, lnstacoat universal; ICE-U-0105 

Brown 

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 20.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Co-Q10 / Ultra Ko-

Q10 (tablet, №60) adlı məhsul koenzim Q10-un əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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



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

Ultra Glucosamine & Chondroitin / Ultra 
Qlukozamin və Xondroitin Tablet 4 x 15

Glucosamine sulphate (as D-glucosamine sulphate 2KCl (5% PVP) DC 710 mg) - 
500 mg, Chondroitin sulphate (as Chondroitin sulphate sodium (shark) 435 mg) - 400 

mg

Microcrystalline cellulose, Syloid-(Colloidal silica, Silicon 
dioxide), Stearic acid, veg., Magnesium stearate, Opadry II 

yellow ochre, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin
Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 20.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Glucosamine & 

Chondroitin/Ultra Qlukozamin və Xondroitin  (tablet №60) 
adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

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

Ultra Vitamin C Fizz Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 900 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc Citrate Trihydrate 16.2 
mg)

Citric acid, Sorbitol, Sodium Bicarbonate, Natural Orange 
Flavour, Redbeet Powder, Sucralose, Maize strach, 

Betacarotin Lucarotin WD/Y, (NAT) Juicy Orange Flavour 


Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 17.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Vitamin C Fizz 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

UroFit Kapsul 3 x 10

Solidago virgaurea herb powder - 75 mg, Equisetum arvense herb powder - 75 mg, 
Zea mays styli cum stigmatis L. powder - 15 mg, Phaseolus vulgaris L. valvae fructus 
powder - 30 mg, Sambucus nigra L. leaf and flower powder - 30 mg, Betula pendula 

Roth. leaf powder - 45 mg, Daucus carota L. fructus powder  - 30 mg

Gelatin Ximfarmzavod "Krasnaya 
Zvezda" Ukrayna 15.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən UROFİT (kapsul, № 30) 
(Seriya nömrəsi: 010520 , istehsal tarixi: 12.05.2020, son 

istifadə tarixi: 12.05.2022) adlı məhsul sidik - ifrazat sistemi 
xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Uroseptin N Kapsul 3x10

Oxycoccus quaadripetalus dry fruit extract-300 mg;Orthosiphon stamineus dry leaf 
extract-100 mg; Rosa canina dry fruit extract-30 mg;Centaurium erythraea dry herb 

extract-18 mg; Levisticum officinale dry root extract(4:1)-18 mg;Rosmarinus officinalis 
dry leaf extract-18 mg.

Magnesium stearate(E 470b), Silicon dioxide( E 551), for 
capsule:gelling agent gelatin, colors titanium dioxide( E 

171), iron oxide(E 172)
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 21.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uroseptin N(kapsul № 
30) adlı məhsul sidik- ifrazat orqanlarının 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)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
          2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilm iş 

            “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun 

olaraq  tərtib olunmalıdır.

Venatura Ester-C Vitamin C Kapsul 60 Vitamin C - 500 mg (as Calcium L-ascorbate) Hydroxypropyl methyl cellulose (E 464), Maltodextrin, 
Magnesium Stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 551)   Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 17.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Venatura Ester-C 

Vitamin C  (kapsul № 60) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd : istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması, İstifadə üzrə təlimatda "bioloji xüsusiyyətlər" 
ifadəsini "məhsulun xüsusiyyətləri" ilə əvəz olunması 

zəruridir.

VeNatura Magnesium bisglycinate Tablet 1 Magnesium bisglycinate - 1702.56 mg (equivalent to 240 mg Magnesium) Cellulose (E 460), Talc (E 553), Magnesium Stearate (E 
470b), Silicon dioxide (E 551) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Magnesium 
bisglycinate (tablet №60) adlı məhsul maqneziumun əlavə 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

VeNatura Omega 3 Yumuşaq jelatin kapsullar 5 x 10 Fish oil  - 950 mg, Omega 3 - 608 mg, EPA - 304 mg, DHA - 219 mg Bovine gelatin, Deionized water, Glycerol (E422), Orange 
flavour 1207774, Tocopherol rich extract (E306) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Omega-3 

(kapsul, № 50) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Venatura Sink & Mis Kapsul 1 Zinc picolinate - 71,01 mg (15 mg Zinc), Copper sulphate - 5,905 mg (1500 mcg 
Copper)

Brown rice, Hydroxypropyl methylcellulose (E 464), 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Venatura Sink & Mis  

(kapsul № 60) adlı məhsul sink və mis elementlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

VeNatura Vitamin D3 daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 25 mcg Olive oil Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 29.06.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin D3 
(daxilə qəbul üçün məhlul - damcı, 20 ml) adlı məhsul D3 

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

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

VeNatura Vitamin D3 və Menaquinon 7 daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml / 500 damcı
Menaquinone (Vitamin K2) mixture (Olive oil 4.42 mg, Menaquinone 7 0.02 mg) - 

4.44 mg (Vitamin K - 20 mcg), Cholecalciferol - 0.025 mg (Vitamin D - 25 mcg (1000 
IU))

Olive oil, Mixed tocopherol (E 306) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin D3 

və Menaquinon 7 ( daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 20 ml) 
adlı  məhsul D və K 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: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 

tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin Azərbaycan dili ilə 
yanaşı elmi adları da təqdim olunmalıdır.

Venomed Tablet 1x15 Diosmin - 300 mg, Aesculus hippocastanum seeds dry extract - 100 mg, Rutin - 50 
mg, Hesperidin - 50 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 24 mg

Polyvinylpyrrolidone, Polyvinylpolypyrrolidone, 
Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Fatty 

acid magnesium salts

Naturmed İlaç Kimya ve 
Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 14.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Venomed (tablet № 15) 

adlı məhsul aşağı  ətraf venalarının möhkəmlənməsi və 
kiçik damarlarda mikrosirkulyasiyanın normallaşdırılması 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Məhsulun hamilələrə təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq 
tədqiqat protokolları təqdim edilmədiyi üçün Azərbaycan 

dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "İstifadə sahəsi 
və əsas göstərişlər" bəndində qeyd edilən "Hamilə 
qadınlarda uşaqlıq venalarının varikoz genəlməsi" 

tövsiyəsinin ləğv edilməsi zəruridir.

Vita Balance Tablet 3 x 10

Vitamin C - 60 mg, Vitamin E acetate std. 50% (of which Vitamin E - 10 mg) - 20 mg , 
Vitamin B3 - 18 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin A acetate 500000 IU/g (of which 

Vitamin A - 800 mcg) - 5,33 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin B2 - 
1,6 mg, Vitamin B1 - 1,4 mg, Vitamin K1 - 20 mcg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 150 

mcg, Vitamin B12 - 1 mcg, Ferrous fumarate (of which Iron - 14 mg) - 42,5 mg, 
Chromium chloride std. 1% (of which Chromium - 100 mcg) - 30 mg, Zinc oxide (of 
which Zinc - 12,5 mg) - 15,5 mg, Manganese sulphate (of which Manganese - 1,1 

mg) - 3,1 mg , Sodium selenite (of which Selenium - 23 mcg) - 50 mcg, Dibasic 
calcium phosphate (of which Calcium - 200 mg, of which Phosphorus - 143 mg ) - 
622 mg, Magnesium hydroxide (of which Magnesium - 120 mg) - 324 mg, Cupric 

gluconate (of which Copper - 700 mcg) - 5 mg, Potassium iodide (of which Iodine - 
150 mcg) - 200 mcg, Lutein std. 20% from Tagetes (of which Lutein - 1 mg ) - 5 mg, 

Resveratrol std. 98% from Polygonum (of which Resveratrol - 0,98 mg) - 1 mg 


Microcrystalline cellulose E460, Hydroxypropyl cellulose 
E463, Silica E551, Vegetable magnesium stearate E572, 

Cross-linked sodium carboxy methylcellulose E468 Gricar Chemical SRL İtaliya 27.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita Balance (tablet, № 
30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin Azərbaycan 

dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd 
edilməsi zəruridir.

Vitaboron Tablet 2 x 15
Calcium carbonate (Calcium - 600 mg) - 1500 mg, Zinc oxide (Zinc - 10 mg) - 12.44 
mg, Phytomenadione (Vitamin K) - 50 mcg, Magnesium oxide - 1.5 mg (Magnesium - 

900 mcg), Cholecalciferol (Vitamin D3) - 5 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpolypyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Rad Gida Laborotuvari ve İlaç 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 20.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul D vitamini və kalsium mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda əsas təsiredici maddələrin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adlarının qeyd edilməsi, köməkçi maddələrin isə 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Vitacoff məhlul 100 ml
Tilia cordata flower extract – 25 mg, Plantago lanceolate leaf extract – 25 mg, Althaea 
officinalis leaf extract – 20 mg, Rosa canina L. fruit extract – 20 mg, Thymus vulgaris 

herb extract – 20 mg, Salvia officinalis leaf extract – 20 mg

Deionized water, Xanthan gum, Potassium sorbate, Cherry 
flavour

Universe Pharma İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ Türkiyə 07.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitacoff (məhlul 100 ml) 
adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəlilərində köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır. 
Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda bitkilərin tərcümələri 

düzgün verilməm işdir.

Tilia cordata - xırdayarpaq cökə
Plantago lanceolate - lansetşəkilli bağayarpağı

Althaea officinalis - dərm an gülxətm isi

Rosa canina - it itburnusu
Thymus vulgaris - adi kəklikotu

Salvia officinalis - dərman adaçayı və ya sürvə kimi 
tərcüm ə olunm alıdır.

Vitamin C Bio Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 900 mg
Tartaric acid, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, 
Sodium carbonate, Sucralose, Polyethylene glycol, Beta-

carotene, Sorbitol, Orange flavor
TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 28.07.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Bio 

(fışıldayan tablet, № 20) adlı məhsul C vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Vitarest immuno Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 140 mcg, 
Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 
(as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol 
acetate) - 20 mg, Vitamin K2 (as Menaquinone-7) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 12 

mg 

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

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 16.07.2020 Müsbət

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

Vitmakol Tablet 6 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 140 mcg, 
Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, 

Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 
(as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol 

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

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

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

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 23.07.2020 Müsbət

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

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

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

Vomita Kapsul 3 x 10
Magnesium (as Magnesium oxide) - 100 mg, Valeriana officinalis dry root extract - 60 

mg, Ginger (Zingiber officinale) dry root extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Silicon dioxide (E 551), 
Magnesium stearate (E 470b), Capsule (Gelatin, Titanium 

dioxide (E 171), Iron oxide (E 172))
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 22.07.2020 Müsbət

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

adlı məhsul  MSS-ni sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.


	Hesabat

