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

Ysana Audio İrritacion - İtch Relief 
(Ear Protect) / İsana Audio İrritacion 
Qaşınmanın Ləğvi (Qulaq Müdafiəsi)

Sprey 20 ml
Gülümbaharın duru akstraktı-0,19680 q, minaçiçəyinin duru akstraktı-

0,19680 q, çay ağacının efir yağı-0,02952q, natrium hialuronat-0,03936 
q

Təmizlənmiş su, etanol, kollifor RH 40, EDTA-
nın (Etilendiamintetraasetat turşusu) 

dinatrium duzu dihidrat, benzalkonium xlorid.
Farmalink S.L İspaniya 19.06.2019 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Ysana Audio İrritacion - İtch Relief 
(Ear Protect) / İsana Audio İrritacion Qaşınmanın Ləğvi (Qulaq 

Müdafiəsi) (20 ml sprey, plastik flakonda) adlı məhsul xarici eşitmə 
girişinin diskomfortunun dərhal yüngülləşməsi, xarici eşitmə 

girişinin dərisini zədələyə bilən qurğuların uzunmüddətli istifadəsi 
nəticəsində yaranan diskomfortun aradan qaldırılması üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ysana Audio Limpieza Diaria-Daily 
Clean / İsana Audio Limpieza Diaria 
Gündəlik Təmizlənmə (Free Audio)

Sprey 30 ml Təmizlənmiş su -70%, dəniz suyu-30% Yoxdur Farmalink S.L İspaniya 19.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ysana Audio Limpieza Diaria-Daily 
Clean / İsana Audio Limpieza Diaria Gündəlik Təmizlənmə (Free 

Audio) (30 ml sprey plastik flakonda), adlı məhsul qulağın 
sağlamlığı və gündəlik gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Sleepamin Tablet 4x10 Sodium gluconate - 52 mg, Ginkgo biloba extract - 30 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 2 mg, Melatonin – 1 mg Calcium stearate, Microcrystalline cellulose Saşera-Med MMC Rusiya 07.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sleepamin (kapsul №40) adlı 

məhsul sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

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

deyil.
Qeyd: öncəki müraciətdə melatonin maddəsinin miqdarı çox 

olduğundan mənfi rəy verilmişdir. Melatonin maddəsinin miqdarı 
azaldıldığına görə rəy  dəyişdirilir

Extratop Urological Peroral istifadə üçün 
məhlul 600 ml

Plantago major folium dry extract – 150 mg, Equisetum arvense herb 
extract – 570 mg, Vaccinium vitis-idaea fruit dry extract – 40  mg, 

Rosmarinus officinalis leaf dry extract – 170 mg, Melissa officinalis leaf 
dry extract – 170 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract – 100 

mg, Vitamin C – 100 mg, Zinc – 20 mg

Deionized Water, Xanthan Gum, Raspberry 
Flavour, Citric Acid, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Trisodium Citrate

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 19.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extratop Urological (məhlul 600 

ml) adlı məhsul  sidik ifrazat sistemi xəstəliklərinin profilaktikasında 
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

Renisan Forte Daxilə qəbul üçün məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 600 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) - 400 mg, Sideritis 

clandestine herbs powder - 170 mg, Rosmarinus officinalis spirituous 
liquid extract (1:1) - 170 mg, Cynodon dactylon herbs powder decoct - 

170 mg, Melissa officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg

Potassium sorbate, Prufied water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 10.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renisan Forte (məhlul 600 ml) 

adlı məhsul böyrək və sidik yolları xəstəliklərinin profilaktikası 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Forselen Kapsul 4 x 15 Selenium enriched yeast – 110 mcg Magnesium salts of fatty acids, Fibrex, Gelatin CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 25.06.2019 Müsbət

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

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

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

İndoLife Kapsul 1 Indole - 3 - carbinol - 300 mg, Epigallocatechin 3 - gallate - 125 mg, 
Vitex Agnus castus fruit extract - 75 mg, Soy isoflavones - 25 mg

Maltodextrin, Gelatine,  Silicon dioxide, 
Magnesium stearate

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 24.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İndolife (kapul № 60) adlı 

məhsul  qadınlarda hormonal balansı tənzimləmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə 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” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun 
olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 

bilməz”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”  yazılarının qeyd 
edilməsi zəruridir

Holicin Şərbət 90 ml Cyticoline - 50 mg Purified water, Sucrose, Fructose, Citric Acid 
(E 330), Potassium Sorbate (E202)

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 25.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Holicin (şərbət 90 ml) adlı məhsul 
beynin 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

Xondro Actifort Tablet 3 x 10
Glucosamine sulfate - 700 mg, Chondroitin sulfate - 300 mg, Calcium 

carbonate (Calcium  - 240 mg) - 600 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 
300 mg

Sorbitol, Starch, Magnesium stearate, 
Polyvinyl pyrrolidone, Polyethylene glycol, 

Silicon dioxide, Talc

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 28.06.2019 Müsbət

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

adlı məhsul dayaq - hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Bone Spray məhlul 20 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 500 IU Olive oil
Maximum Sağlık 

Ürünleri San ve Tic Ltd 
Şti

Türkiyə 20.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bone Spray  (məhlul, 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 dərman vasitəsi deyil.



Estiprost Kapsul 3 x 10

Saw palmetto (Serenoa repens) fruits gelatinized d.e - 80 mg, Pumpkin 
seeds (Cucurbita pepo L.semen) soft extract - 200 mg, L - arginin - 200 
mg, Urtica dioica L.herb dry extract - 200 mg, Urtica dioica L.herb dry 
extract - 150 mg, Zinc oxide (Zinc - 10 mg) - 12.5 mg, Sodium selenite 

(Selenium - 10 mcg) - 22 mcg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon 
dioxide, Talc, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 28.06.2019 Müsbət

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

məhsul prostat vəzi 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 dərman vasitəsi deyil

Gepafos Kapsul 3 x 10
Ornithine – 200 mg, Artichoke (Cynara scolymus L. fresh leaves dry 

extract) – 150 mg, Phospholipids – 30 mg, Sylimarin – 70 mg, 
Glycyrrhizic acid – 30 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silicon dioxide, Gelatin

Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 20.06.2019 Müsbət

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

məhsul  qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Fortekebd Kapsul (3 x 10) Cynara scolymus (Artichoke) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum 
fruits dry extract - 70 mg, Glutathione - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silicon dioxide, Talc, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortekebd (kapsul, №30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yol 

verilmiş texniki səhvin (18 yaşdan yuxarı uşaqlar) korrektə edilməsi 
zəruridir

G-Mix (G- Miks) Şərbət 100 ml L-glyicine - 100 mg, Panthothenic acid - 15 mg, Vitamin B6 - 6 mg
Xylitol, Sorbitol, Glycerol, Xanthan gum, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric 
acid, Flavouring banana, Water 

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 20.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən G-Mix (şərbət 100 ml) adlı 
məhsul  beynin 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: istifadə qaydasının rəydə göstərilən kimi tərtib edilməsi, 

qablaşma üzərində istehsalçının adının göstərilməsi, 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 zəruridir

Pastoral məhlul 50 ml Glycine - 100 mg, Magnesium - 3 mg, Vitamin B6 - 1.6 mg Deionized Water, Potassium sorbate, 
Sucralose, Lemon flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 10.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Pastoral məhlul 50 ml” adlı məhsul 
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Forenfol Şərbət 120 ml Choline - 20 mg, Coenzime Q10 - 25 mg, L-carnitine - 100 mg Deionized Water, Potassium sorbate, 
Sucralose, Orange flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 07.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Forenfol şərbət 120 ml” adlı məhsul 
beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «farmakoloji qrup», «farmakoloji 

xüsusiyyət», «xəstələrin istifadəsi üçün təlimat vərəqəsi» , 
"aptekdən buraxılma şərti", " resept əsasında buraxılır" ifadələri 

götürülməlidir

Fental Şərbət 120 ml Ferrous gluconate - 30 mg, Folic acid - 175 mcg, Vitamin B12 - 1.5 
mcg, Vitamin C - 50 mg

Deionized Water, Potassium sorbate, 
Sucralose, Lemon flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 11.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Fental şərbət 120 ml” adlı məhsul 
dəmir və fol turşusunun ələvə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «farmakoloji qrup», «farmakoloji 

xüsusiyyət», «xəstələrin istifadəsi üçün təlimat vərəqəsi» , 
«aptekdən buraxılma şərti», « resept əsasında buraxılır» ifadələri 

götürülməlidir

Ostimol Şərbət 150 ml Calcium citrate - 400 mg (Calcium - 95 mg), Magnesium - 100 mg, 
Phosphorus - 50 mg, Vitamin D3 - 200 IU

Deionized Water, Potassium sorbate, 
Sucralose, Lemon flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 11.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ostimol şərbət 150 ml” adlı məhsul 
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «farmakoloji qrup», «farmakoloji 

xüsusiyyət», «xəstələrin istifadəsi üçün təlimat vərəqəsi» , 
«aptekdən buraxılma şərti», « resept əsasında buraxılır» ifadələri 

götürülməlidir



Mikroflorid toz 1,2 q

Lactobacillus acidophilus - 350 million, Lactobacillus Rhamnosus - 200 
million, Lactobacillus casei - 150 million, Lactobacillus Plantarum - 150 
million, Lactobacillus bulgaris - 150 million, Bifidobacterium longum - 

150 million, Bifidobacterium infantis - 150 million, Bifidobacterium breve 
- 150 million, Streptococcus Thermophilus - 200 million, Streptococcus 

boulardii - 50 million, Zinc - 4 mg, Fructooligosaccharides - 100 mg

Maltodextrin,  Tutti frutti flavour Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mikroflorid (toz, saşedə №15) adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı 

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «farmakoloji qrup», «farmakoloji 
xüsusiyyət», «xəstələrin istifadəsi üçün təlimat vərəqəsi» , 

«aptekdən buraxılma şərti», « resept əsasında buraxılır» ifadələri 
götürülməlidir

Karfasel Kapsul 3 X 10 L-carnitine - 500 mg, Coenzime Q10 - 20 mg, Alpha lipoic acid - 100 
mg, Selenium - 150 mcg, Vitamin E - 10 mg, Zinc - 25 mg Gelatin, Magnesium stearate, Maltodextrin Aktif Farma Kimya 

Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 04.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Karfasel kapsul №30” adlı məhsul 
qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji qrup", "farmakoloji 

xüsusiyyət", "xəstələrin istifadəsi üçün təlimat vərəqəsi" ifadələri 
götürülməlidir. Məhsul hamilələrə tövsiyə olunduğu halda müvafiq 

tədqiqatların protokolları təqdim olunmadığından "istifadə 
göstərişləri" bölməsində bu tövsiyənin götürülməsi zəruridir.

Status Tablet 3 x 10
Glucosamine hydrochloride - 500 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, 

Methylsulfonylmethane - 400 mg, Vitamin D3 - 100 IU, Hyaluronic acid - 
1.75 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 12.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Status tablet №30” adlı məhsul 
oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «farmakoloji qrup», «farmakoloji 

xüsusiyyət», «xəstələrin istifadəsi üçün təlimat vərəqəsi» , 
«aptekdən buraxılma şərti», « resept əsasında buraxılır» ifadələri 

götürülməlidir
istifadə qaydasının rəydə qeyd edilən kimi tərtib olunması 

zəruridir.

Adekvan kapsul, tablet 5 x 12

Capsule composition: Niacin - 16 mg, Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin 
B6 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Folic acid - 200 
mcg, Golden root dry extract (Rhodiola rosea) - 100 mg, Magnesium  - 
75 mg Tablet composition: Valeriana officinalis root extract - 130 mg, 
Chamomillae extract - 25 mg, Passiflora incarnata plant extract - 100 

mg, Melatonin  - 1 mg

Gelatin, Titanium dioxide, Indigotine, 
Microcrystalline cellulose, Tricalcium 

phosphate, Magnesium salts of fatty acids, 
Silicon dioxide, Magnesium silicate, Corn 
maltodextrin, Wheat starch, Reticulated 
sodium carboxymethylcellulose, Polyvinyl 

alcohol, Polyethylene glycol, Yellow iron oxide, 
Talc, Titanium dioxide, Sodium 

carboxymethylcellulose, Magnesium salts of 
fatty acids, Silicon dioxide

Labialfarma-Laboratorio 
de Produtos 

Farmaceuticos e 
Nutraceutico S.A

Portuqaliya 28.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Adekvan (kapsul, tablet № 5 x 12) 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.


Qeyd:Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində "Bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Unkarin Tablet 1 Uncaria tomentosa bark  - 460 mg Starch, Talc, Magnesium stearate, Gelatin, 
Glycerin, Chlorophyll copper complex Artlayf Rusiya 19.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Unkarin (tablet №90) adlı məhsul 
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə 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.


Veviton Kids Şərbət 150 ml

Fish oil - 1250 mg (EPA - 225 mg, DHA - 150 mg), L-Arginin - 50  mg, 
Vitamin E - 6 mg α-TE, Vitamin C -  15 mg, Zinc - 3 mg, Vitamin B3 ( 
Niacin) - 8 mg, Vitamin D - 10 mcg, Vitamin B1 - 1,5 mg, Vitamin A - 

300 mcg, Vitamin B2 - 0,8 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin K - 37,5 mcg

Distilled water, Glycerol, Sorbitol, Polysorbate 
80, Xanthan gum, Banan flavoring agent, 

Potassium sorbate, Sucralose

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 

Ticaret Sanayi Anonim 
Şirketi 

Türkiyə 21.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Veviton Kids (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nexen Baby Şərbət 150 ml İron - 30 mg, Folic acid - 500 mcg, Vitamin C - 160 mg, Vitamin B12 - 5 
mcg

Deionized water, Xanthan gum, Raspberry 
flavour, Citric acid monohydrate, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Tri 
sodium citrate

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nexen Baby şərbət 150 ml” adlı 
məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Onox Şərbət 120 ml
Althaea officinalis - 100 mg, Thymus vulgaris - 100 mg, Plantago major - 
150 mg, Sambuscus nigra - 50 mg, N-acetylcysteine - 50 mg, Vitamin C- 

79 mg, Zinc gluconate - 3 mg 

Deionized water, Xanthan gum, Raspberry 
flavour, Citric acid monohydrate, Sucralose, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Onox  (şərbət 120 ml) adlı 
məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikasında 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



Referol Kapsul (3 x 10) Iron gluconate - 24 mg, Zinc - 12 mg, Copper - 2000 mcg, Folic acid - 
400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg, Vitamin B6 - 5 mcg

Maltodextrin, Gelatin (Capsule shell), Silicon 
dioxide, Magnesium stearate

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 20.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Referol (kapsul,  № 30) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstehsalçının təqdim etdiyi tərkibə aid sənəd və qablaşma 

üzərində "Dəmir qlükonat" göstərildiyi halda, istifadə üzrə 
təlimatda "Dəmir fumarat" yazılmışdır. Bu uyğunsuzluğun aradan 

qaldırılması z əruridir.
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 zəruridir

Erelle Soft Fill inyeksiya üçün gel 2 x 1 ml Crosslinked carboxymethyl Cellulose (grade 1)-2.7g

Water for Injection, Sodium Chloride NaCl, 
Potassium Chloride KCl, Potassium 

Dihydrogen phosphate – KH2PO4, Disodium 
hydrogenphosphate – Na2HPO4

Bioitech S.r.l İtaliya 01.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erelle Soft Fill, 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.

Erelle Refinement inyeksiya üçün gel 2 x 1 ml Crosslinked carboxymethyl Cellulose (grade 2)-2.7g

Water for Injection, Sodium Chloride NaCl, 
Potassium Chloride KCl, Potassium 

Dihydrogen phosphate – KH2PO4, Disodium 
hydrogenphosphate – Na2HPO4

Bioitech S.r.l İtaliya 01.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erelle Erelle Refinement, 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.

Erelle Volume inyeksiya üçün gel 2 x 1 ml Crosslinked carboxymethyl Cellulose (grade 4)-2.7g

Water for Injection, Sodium Chloride NaCl, 
Potassium Chloride KCl, Potassium 

Dihydrogen phosphate – KH2PO4, Disodium 
hydrogenphosphate – Na2HPO4

Bioitech S.r.l İtaliya 01.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erelle Volume, 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.

Erelle Total Action inyeksiya üçün gel 2 x 1 ml Crosslinked carboxymethyl Cellulose (grade 3)-2.7g

Water for Injection, Sodium Chloride NaCl, 
Potassium Chloride KCl, Potassium 

Dihydrogen phosphate – KH2PO4, Disodium 
hydrogenphosphate – Na2HPO4

Bioitech S.r.l İtaliya 01.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erelle Total Action, 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.

Ekzamin Şərbət 50 ml

L-Arginin - 23 mq, L-Fenilalanin - 19 mq, L-Histidin - 17,5 mq, L-
Triptofan - 15,7 mq, L-Leysin - 15,6 mq, L-Metionin- 18,5 mq, L-

İzoleysin - 17 mq, L-Valin - 18 mq, L-Lizin - 14 mq, Vitamin C - 100 mq, 
L-Treonin - 15 mq

Şəkər, Ksantan kitrəsi, Kalium sorbat, Portağal 
aromatizatoru, Natrium benzoat, Deionizə 

olunmuş su

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 20.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ekzamin (şərbət, 50 ml) adlı məhsul 
amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

ABC Kapsul 1
Damian ekstraktı ( Folia Turnera diffusa) - 50 mq, Aqava yarpağının 

ekstraktı (Folia Agavae) - 250 mq, Sink qlükonat (Sink) - 46.3 mq (5.4 
mq), Natrium selenit (Selen) - 100 mkq (35 mkq)

Laktoza və ya zərdab, Fruktoza, MKS və ya 
KMS, aerosil, Kalsium stearat Beauty and Health Ltd Ukrayna 24.06.2019 Müsbət

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

kişi  reproduktiv orqanlarının 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.




Neon Kapsul (2 x 2)
Damian ekstraktı ( Folia Turnera diffusa) - 50 mq, Aqava yarpağının 

ekstraktı (Folia Agavae) - 250 mq, Sink qlükonat (Sink) - 46.3 mq (5.4 
mq), Natrium selenit (Selen) - 100 mkq (35 mkq)

Laktoza və ya zərdab, Fruktoza, MKS və ya 
KMS, Aerosil, Kalsium stearat Beauty and Health Ltd Ukrayna 27.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasənNeon (kapsul № 4) adlı məhsul 

kişi reproduktiv orqanlarının 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.

One S Kapsul (1 x 10)
Damian ekstraktı ( Folia Turnera diffusa) - 50 mq, Aqava yarpağının 

ekstraktı (Folia Agavae) - 250 mq, Sink qlükonat (Sink) - 46.3 mq (5.4 
mq), Natrium selenit (Selen) - 100 mkq (35 mkq)

Laktoza və ya zərdab, Fruktoza, MKS və ya 
KMS, Aerosil, Kalsium stearat Beauty and Health Ltd Ukrayna 27.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən One S (kapsul № 10) adlı məhsul 

kişi reproduktiv orqanlarının 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.

Ocean Microfer Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml
Lipofer (Corn starch - 70.8 mg, Ferric pyrophosphate (Iron - 8.5 mg) - 
32.6 mg, Hydroxypropyl methylcellulose - 4.9 mg, Lecithin - 0.5 mg )- 

108.97 mg

Distilled water, Invert sugar syrup (Beet 
sugar syrup), Cherry flavored, Xanthan gum, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Microfer  ( daxilə qəbul üçün 
məhlul, 30 ml) adlı məhsul dəmir inqredientinin əlavə mənbəyi 

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

vasitəsi deyil.


Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi 
zəruridir





Folclan-B Tablet 3 x 10 Iron gluconate (Iron - 1.24 mg) - 10  mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin 
B6 - 0.1 mg, Vitamin B12 - 1 mcg Microcrystalline cellulose, Talc

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida Turizm 
İth. İhr. San ve Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 19.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folclan-B (tablet, № 30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Elasti-Q Tablet (3 X 10)

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 
140 mcg, İron - 17 mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, 

Selenium - 30 mcg, Natural carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, 
Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 

6 mg, Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 mcg 
(400 İU),  Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 15 mg

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

stearate


KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 19.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elasti-Q (tablet №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Memostim Kapsul (3 x 10) Ginkgo biloba - 120 mg, Brahmi (Bacopa monnieri) - 150 mg Talc, Microcrystalline cellulose, Sodium 
benzoate, Dibasic calcium phosphate Ananta Medicare Ltd Hindistan 24.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Memostim (kapsul №30) adlı 
məhsul yaddaş, diqqət və qavrama qabiliyyətini yaxşılaşdıran 

vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan Gingko biloba 

inqredienti bioloji fəallığa malik qida əlavələrində tövsiyə olunan 
gündəlik dozanı (40-80 mg) aşır(bax Pamela Mason "Dietary 

supplements"-Third edition)

Cranberry HB Tablet 2 x 15 Cranberry extract (10:1) - 300 mg, D-Mannose - 50 mg, Nettle leaf 
extract (20% steroidal saponins) - 50 mg

Croscarmellose sodium, Microcrystalline 
cellulose powder PH 102, Povidone (PVPK - 

30), Magnesium stearate, Glycerine/Glycerol, 
Hydroxy Propyl Cellulose, Purified water

Natures Only, Inc ABŞ 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cranberry (tablet №30) adlı məhsul 
sidik yolları infeksiyalarının 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 dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd:  Qablaşmada "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının 

qeyd edilməsi zəruridir.

Zekolek məhlul 50 ml
Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, Vitamin B6 - 
20 mg, Pantothenic acid (Vitamin B5 ) - 35 mg, İnositol (Vitamin B8) - 

3000 mg

Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-
fructose, Xanthan gum, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekolek (məhlul 50 ml) adlı 
məhsul  MSS-nin, xüsusən beynin fəalliyətini 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.

Young & Beauty Gilameyvə dadı ilə toz 10 q Peptan® collagen hydrolysate – 8.96 g, Ascorbic acid – 60 mg, Sodium 
Hyaluronate - 25 mg 

Dried Blueberry Powder, Raspberries, 
Strawberries, Blackberries and Elderberry 

(berry mixture), malic acid (acidity regulator), 
natural food flavor “Wild berries”, 

steviaglycosides of Sigma-D ™ stevia leaves 
(sweetener ), Anthocyanin (natural dye)

Laboratoriya 
sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 27.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Young & Beauty Gilameyvə dadı 

ilə (toz 10 q №14) adlı məhsul dərinin sağlamlığını qorumaq 
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 üzərində «bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi» və “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin göstərilməsi 
zəruridir

Pure Heart Çiyələk dadı ilə toz 5 q Beta-glucans of oat SweOat® - 1000 mg

Isomalto-oligosaccharide (sweetener), Dry 
strawberry powder, Malic acid (acidity 

regulator), Guar gum (thickener), Natural 
food flavor strawberry, Steviol glycosides of 

sigma-d ™ stevia leaves (sweetener).

Laboratoriya 
sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 27.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pure Heart Çiyələk dadı ilə (toz 5 

q №14) 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. Qeyd : 

Qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və “dərman 
vasitəsi deyil” ifadələrinin göstərilməsi zəruridir.

Trimegavitals DHA Super Concentrate Kapsul 2 x 15 Concentrated DHA extracted from deep water kelp (Life s DHA C53 - 
O100 (DHA - 290 mg)) - 550 mg Gelatin, Glycerine, Water

Laboratoriya 
sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 25.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trimegavitals DHA Super 
Concentrate (kapsul № 30) adlı məhsul DHT doymamış yağ 
turşusunun əlavə mıənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:İkincili qablaşdırma üzərində istifadə edilmiş stikerdə qeyd 
edilən “Döşlə əmizdirmə” yazısının “Laktasiya dövrü” yazısı ilə, 
"Qidaya bioloji aktiv əlavə yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

Synchrovitals VII (Vısıon support) Kapsul 6

Complex 1: Hibiscus dry extract - 160 mg, Bilberry fruit extract - 150 
mg, Aronia extract - 50 mg Complex 2: Acerola extract - 200 mg, Rosa 

canina fruit dry extract - 150 mg, Floraglo Lutein 10% CWS/S -TG 
(Tagetes erecta extract) - 50 mg, Natural beta -carotene - 20% V 

"CaroCare" - 25 mg, Ascorbyl palmitate - 25 mg, Optisharp 
(Zeaxanthin) 5% CWS/S -TG - 20 mg

Gelatin
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 25.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Synchrovitals VII (Vısıon support) 
(kapsul, № 60) adlı məhsul görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq 

üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma üzərində istifadə edilmiş 
stikerdə qeyd edilən "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.



IQ Box Kapsul 2 kapsul x 30

Complex 1: Scutellaria baicalensis dry extract (baicalin - 9.6 mg) - 96 
mg, Ascorbic acid (Vitamin C - 95 mg) - 96 mg, Ginkgo biloba dry 
extract (Flavonoid glycosides - 21 mg) - 86 mg, Ascorbyl palmitate 
(Vitamin C - 29 mg) - 72 mg, Centella asiatica dry extract -  38 mg, 

Vitamin E 50% (Vitamin E - 19 mg) - 38 mg, Complex Vitamin A 
(Vitamin A - 0.6 mg) - 4 mg Complex 2: 75% concentrate of ethyl 

esters of omega-3 polyunsaturated fatty acids (Omega - 3 - 375 mg, 
DHA - 92 mg, EPA - 230 mg) - 500 mg, Vitamin E - 5 mg, Linseed oil -  

45 mg

Gelatin, Glycerine, Water
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 25.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş IQ Box (kapsul, № 2 kapsul x 30 
paket) beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 

tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Essentials by Siberian Health Marine 
Iodine and Siberian Rhodiola (Dəniz 

yodu və Rodiola)
Kapsul 2 x 15 Rodiola kökünün tozu - 250 mq, Fukus ekstraktı (Yod - 150 mkq) - 150 

mq qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 24.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Essentials by Siberian Health Marine 
Iodine and Siberian Rhodiola (Dəniz yodu və Rodiola) (kapsul, 

№30) adlı məhsul maddələr və enerji mübadiləsini yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə yazıların 
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi zəruridir.

Lymphosan Artro toz 80 q
Rosehip powder – 28.3 g, Peptan® collagen hydrolysate – 21.6 g, 
Helianthus tuberosus – 16 g, Pectin concentrate (sublimated apple 

powder) – 13 g, Willow Bark Extract – 1.1 g
Indian acacia gum

Laboratoriya 
sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 27.06.2019 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Lymphosan Artro (toz 80 q) adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil

Immuno Box Kapsul 1 paket x 3 kapsul

Complex 1: Ascorbic acid - 360 mg, Echinaceae extract (Chicoric acid - 
3.68 mg) - 160 mg, Zinc citrate (Zinc - 24.8 mg) - 80 mg, Complex 2: 

Arabinogalactan extract from the larch tree ResistAid™ - 196 mg, 
Ginseng radix extract (Ginsenosides - 6.2 mg) - 77 mg, Plantago leaf 

extract - 77 mg Complex 3: Arabinogalactan extract from the larch tree 
ResistAid™ - 196 mg, Salviae leaf dry extract - 77 mg, Chamomillae 

flowers extract - 54 mg, Thyme extract - 23 mg

Gelatin
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 27.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Immuno Box (kapsul, № 3 kapsul x 
30 paket) immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Pulse Box Kapsul 1 (3 kapsul)

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
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 27.06.2019 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.

Qeyd : Qablaşma üzərində “dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin 
göstərilməsi zəruridir

Epam 8 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Flores Chamomillae regutitae - 1050 mg, Mumijo - 600 mg, Royal jelly - 
300 mg, Propolis - 219.6 mg, Gemmae betulae - 60 mg, Fructus Rosae - 
60 mg, Flores Calendulae officinalis - 60 mg, Herba Hyperici - 48 mg, 

Folia Plantaginis - 45 mg, Herba Gnaphalii uliginosi - 42 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium 
sorbate (E202), Water

Laboratoriya 
sovremennogo 
zdorovya MMC

Rusiya 27.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 8 (daxilə qəbul üçün məhlul, 
30 ml) adlı məhsul hüceyrələrin regenerasiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, qablaşdırma üzərində istifadə 

edilən stikerdə "əks göstərişlər bəndində" qeyd edilən "Döşlə 
qidalandırma" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz olunması 

zəruridir.

Best Ren Daxilə qəbul üçün məhlul 500 ml

Vaccinium oxycoccus extract - 520 mg, Equisetum arvense herb extract 
- 420 mg, Betula sp.leaf extraxt - 220 mg, Salvia officinalis leaf extract - 
70 mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-

ursi leaf extract - 170 mg, Melissa officinalis leaf extract - 170 mg, 
Matricaria recutita flowers extract - 100 mg, Agropyron repens rhizoma 

extract - 170 mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 100 mg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Water
Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi

Türkiyə 21.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Best Ren (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 500 ml)  adlı məhsul  böyrəklərdə duz əmələ gəlməyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Vitabronx Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althea officinalis root extract - 
85 mg, Plantago lanceolata leaf extract - 45 mg, Zinc sulphate - 12.7 

mg

Ascorbic acid, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Citric acid monohydrate, Xanthan 

gum, Deionize water, Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 20.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitabronx (daxilə istifadə üçün 
məhlul 150 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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: Məhsulun tərkibində olan bitki mənşəli inqredientlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.



Mukosept Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althea officinalis root extract - 
85 mg, Plantago lanceolata leaf extract - 45 mg, Zinc sulphate - 12.7 

mg

Ascorbic acid, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Citric acid monohydrate, Xanthan 

gum, Deionize water, Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 20.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mukosept (daxilə istifadə üçün 
məhlul 150 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını asanlaşdırmaq 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: Məhsulun tərkibində olan bitki mənşəli inqredientlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Fosfon Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Phosphatidylserine - 200 mg, Glutamine - 200 mg, Lecithin - 10 mg, L-
arginine - 800 mg, Coenzyme - 25 mg, Phosphatidylcholine - 200 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Deionize water, Riboflavin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 21.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fosfon (daxilə qəbul üçün məhlul 
100 ml) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Balansfol Tablet 1 x 50 Folic acid - 400 mcg Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 28.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balansfol (tablet, №50) adlı 

məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Spazmag Tablet 1 Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg Maltodextrin, Tri calcium Phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 28.06.2019 Müsbət

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

məhsul B6 vitamini və maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VeNatura Magnesium bisglycinate Tablet 1 Magnesium bisglycinate - 170.56 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 24.06.2019 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 dərman 

vasitəsi deyil.

Ginkovit-B Kapsul (2 x 10)
Hydroethanolic extract of Ginkgo biloba leaves standartized to 24 % 
ginkgo flavonoids and 6 % lactonic terpenes - 80 mg, Vitamin B6 - 2 

mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg
gelatin, titanium dioxyde S.C.Laboratoarele 

Medica S.R.L Rumıniya 24.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkovit-B (kapsul, №20) adlı 

məhsul mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.

Vipomag Tablet 3 x 10
GABA (Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 75 mg, Vitamin 
B6  – 500 mcg, Vitamin B9 (folic acid) – 50 mcg, Glutamine – 50 mg, 

Magnesium – 14.4 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 18.06.2019 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Stress, fiziki və zehni gərginlik, yuxu 
pozğunluqların profilaktikası"yazısı "Stress, fiziki və zehni gərginlik, 
yuxu pozğunluqları hallarının kənarlaşdırılmasında köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ" ilə əvəz olunmalıdır. Qablaşma 
üzərində olan yazılarda texniki səhvə yol verilmişdir. Belə ki, 

məhsul tablet olduğu halda kapsul olduğu yazılmışdır. Yol verilən 
texniki səhvin düzəldilməsi zəruriridr.

XY-MEN Kapsul (6 x 15)

L-arginine - 150 mg, L-carnitine - 100 mg, Saw palmetto (used part: 
berry 45%) - 60 mg, Ginkgo biloba (used part: leaf 24%) - 40 mg, 
Epimedium - 50 mg, Panax ginseng (used part: root 80%) - 50 mg, 

Vitamin C - 30 mg, Carob extract (Ceratonia siliqua used part: seed 100 
%) - 30 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 10 mg, Lycopene (Solanum 

lycopersicum) - 10 mg, Selenium - 0.05 mg, Folic acid - 400   

Gelatin (capsule shell), Silicon dioxide (E551) CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 08.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XY-MEN (kapsul №90) adlı 

məhsul  kişilərdə reproduktiv funksiyanı 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

Yofolit Tablet 4 x 10 Folic acid  - 400 mcg, Potassium iodate (correspond to İodine - 200 
mcg) - 337 mcg

Sorbitol, Magnesium stearate, Starch, 
Polyvinyl pyrrolidone, Polyethylene glycol, 

Silicon dioxide, Talc

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 04.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yofolit (tablet №40) adlı məhsul yod 
və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Omax / Omaks qel 100 ml

Symphytum Officinale Root Extract-5%, Salix Alba Bark Extract-5%, 
Glycerin-1%, Acrylates/C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer-0.75%, 
Aminomethyl propanol-0.20%, Caramel-0.20%, Aqua-up to 100%, 

Alcohol denat.-22%

Ayrıca qeyd edilm əyib Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 21.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Omax/Omaks, xarici istifadə üçün 
gel, 100 ml" adlı məhsul soyuq təravətləndirici və sakitləşdirici 

effektə malik massaj
üçün tövsiyyə olunan kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



Ascorkap məhlul 30 q Vitamin C – 100 mg, Zinc bisglycine (equal. to 5 mg Zn) – 25 mg Glycerol, Water JSC West-pharma-East Litva 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ascorkap məhlul 30 q” adlı məhsul 
vitamin C və sinkin əlavə mənbəyi kimi tövsiyyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib 

olunması zəruri hesab olunur

Heqoliv Tablet 3 x 10
Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum 

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

Magnesium stearate, Sorbitol

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 11.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Heqoliv (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

Ulkasel - SM Tablet 3 x 10 Vitamin C - 80 mg, Zinc (Zinc oxide - 24.8 mg ) - 20 mg, Vitamin E - 10 
mg, Selenium (Sodium selenate - 240 mcg ) - 100 mcg Magnesium stearate, Sorbitol

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ulkasel - SM (tablet №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Noogam B6 Tablet (3 x 10)
GABA (gamma-aminobutyric acid) - 250 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin 
B6 - 500 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 50 mcg, Glutamine - 50 mg, 

Magnesium carbonate (Magnesium) - 50 mg (14.4 mg), 

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

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noogam B6 (tablet № 30) adlı 

məhsul  sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Təqdim olunan qablaşdırma eskizində texniki səhvin 

kənarlaşdırılması zəruridir:"OBATİN" yazısı"NOOGAM B6"ilə əvəz 
olunmalıdır.

İstifadə üzrə təlimatda "Stress, fiziki və zehni gərginlik, yuxu 
pozğunluqların profilaktikası"yazısı "Stress, fiziki və zehni gərginlik, 
yuxu pozğunluqları hallarının kənarlaşdırılmasında  köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ"lə əvəz olunmalıdır.

Dormirin Forte Kapsul 1
Lemon Balm (Melissa officinalis L.) leaf dry extract - 50 mg, Valeriana 
officinalis root dry extract - 50 mg, Melatonin - 1 mg, Zinc gluconate - 

79 mg

Maltodextrin, Magnesium stearate, Titanium 
dioxide, Hydroxypropyl methylcellulose PharmaS Ltd Xorvatiya 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dormirin Forte (kapsul №10) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.


Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda yaş həddində rəyə müvafiq olaraq dəyişiklik edilməsi 

zəruridir.

Apiglukan Baby məhlul 20 ml Hydroglycolic propolis extract - 6.8 g, Solution of concentrated beta-
glucan - 50 mg, Vitamin C - 16 mg, Zinc - 2 mg Flavor: pear, Preservative: potassium sorbate Apipharma d.o.o Xorvatiya 18.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apiglukan Baby  (məhlul 20 ml) 
adlı məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

vasitəsi deyil

Artropem Tablet 3 x 10 Eggshel membrane - 500 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, Crosslinked sodium 
carboxymethyl cellulose, Magnesium salts of 

fatty acids, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 10.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Artropem tablet №30” adlı məhsul 
oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Kartil-MS Super Forte Kapsul 3 x 10

Glucosamine sulphate Potassium - 350 mg, Chondroitin sulphate 
sodium - 150 mg, Ascorbic acid - 2 mg, Methyl sulphonyl methane - 
125 mg, Tocopheryl acetate - 50 50 IU, Essential phospholipids - 100 

mg

Talcum, Magnesium Aluminium silicate 
hydrate, Butylated hydroxy toluene, Sodium 

benzoate
Nabros Pharma Pvt. Ltd Hindistan 13.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kartil - MS Super Forte  (kapsul  
N 30)  adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığını 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası" 
bəndində rəyə müvafiq olaraq dəyişiklik edilməsi zəruridir

MAXİ-D3 məhlul 30 ml Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 11.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “MAXİ-D3 məhlul 30 ml №1” adlı 
məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda vitamin D-nin 

miqdarının göstərilməsində texniki səhvə yol verilmişdir. Belə ki, 
tərkibə aid sənədə uyğun olaraq 30 ml-də 45000 IU kimi düzəliş 

edilməlidir. 



OsteoCal-D Tablet 3 x10 Calcium citrate - 800 mg, Magnesium oxide - 150 mg, Cholecalciferol – 
10 mcg, Zinc oxide – 5  mg, Vitamin K1 – 30 mcg Tri Calcium Phosphate, Magnesium Salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “OsteoCal-D tablet №30” adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdımaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən 

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

Noxvin Forte Tablet 1 Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg Maltodextrin, Tri Calcium Phosphate, 
Magnesium Salts

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Noxvin Forte tablet №30” adlı 
məhsul fol turşusu və vitamin B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Kidnegton Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml

Vaccinium oxycoccos leaf, fruit extract - 520 mg, Equisetum arvense 
herb extract - 420 mg, Betula sp.leaf extraxt - 220 mg, Salvia officinalis 

leaf extract - 70 mg, Rosmarinus officinalis leaf extract - 170 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 170 mg,  Melissa officinalis leaf 

extract - 170 mg, Matricaria recutita flowers extract - 100 mg, 
Agropyron repens rhizoma extract - 170 mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 

100 mg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Water
Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi

Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

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

üçün məhlul, 150 ml)  adlı məhsul  böyrəklərdə duz əmələ 
gəlməyə meyillik zamanı tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi" bəndində "Hamiləlik və 
laktasiya dövründə həkimlə məsləhətləşin" yazısının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Calcigreen Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Calcium citrates (eq to Calcium - 140.3 mg) - 400 mg, Magnesium 

sulphate (eq to Magnesium 43.76 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Phytin - 100 mg

Peppermint oleum, Guar gum, Glycerin, Food 
color agent (white), Citric acid monohydrate, 
Deionize water, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calcigreen (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul kalsium mineralının əlavə mənbəyi 

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

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

Osteosan Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Calcium citrates (eq to Calcium - 140.3 mg) - 400 mg, Magnesium 

sulphate (eq to Magnesium 43.76 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Vitamin B8 (Inositol) - 100 mg

Peppermint oleum, Guar gum, Glycerin, Food 
color agent (white), Citric acid monohydrate, 
Deionize water, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Osteosan (daxilə qəbul üçün məhlul, 
150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Sedamix PRO Tablet 3 x 10
Valeriana officinalis root extract - 250 mg, Mellissa officinalis leaf extract 
- 100 mg, Magnesium hydroxide - 200 mg, Hypericum perforatum herb 

extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedamix pro (tablet №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:ADA-nın (EMEA)tövsiyələrinə görə dazıotunun  preparatları 
18 yaşdan yuxarı tövsiyə olduğu üçün, qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş həddinin rəyə 

müvfiq olaraq 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Nemokal Şərbət 150 ml

Magnesium hydroxide –  90 mg (equiv. to 37.5 mg magnesium), 
Calcium carbonate – 375 mg (equiv. to 150 mg calcium), Zinc sulfate 

monohydrate – 5.5 mg (equiv. to Zinc 2 mg), Vitamin D3 
(cholecalciferol) – 0.005 mg (200 IU), İnositol – 5 mg, Potassium citrate 

– 29 mg (equiv. to 11 mg potassium), Glycine – 50mg

Deionized water, Glycerine, Xanthan gum, 
Carboxymethyl cellulose, Microcrystalline 
cellulose, Sucralose, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Orange flavour, Citric acid

Aksuvital Food Products 
Co Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nemokal şərbət 150 ml” adlı məhsul 
kalsium mübadiləsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 
549.898 mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, 
Potassium chloride (Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 
mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate 

(Iron - 14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E - 10 
mg) - 26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, Zinc oxide 
(Zinc - 7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 
mg) - 8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 
7.834 mg, Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine 

mononitrate (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 
5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol (Vitamin D3 - 5 mcg) - 

2.4 mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, 
Cyanocobalamine (Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone 

(Vitamin K - 30 mcg) - 0.7 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 
200 mcg) - 0.240 mg, Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, 
D-biotin (Biotin - 150 mcg ) - 0.18 mg, Chromium chloride (Chromium - 
25 mcg) - 0.125 mg, Sodium selenite (Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, 

Ammonium molybdate (Molybdenium - 25 mcg) - 0.046 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, 

Vegetable magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Titanium dioxide, Ethylcellulose, 

Vegetable stearic acid, Riboflavin, Iron oxide 
red

Laboratorios Basi-
İndustria Farmaseutica 

S.A
Portuqaliya 10.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reviforce Adulto (tablet, №60) 
adlı məhsul  vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vista Kapsul 2 x 15

Beta carotene 30% (corresponds to pure beta - carotene - 6.7 mg) - 
22.5 mg, Lutein 20% (corresponds to pure lutein - 3 mg ) - 16.5 mg, 

Bilberry extract (Vaccinium Myrtillus), fruit (25% anthocyanin) 
(corresponds to pure anthocyanin - 1 mg) - 4 mg

Soybean oil refined, Gelatin bovine, Glycerol 
85% (E422), Sorbitol 70% (E420). Titanium 

dioxide (E 171), Iron oxide red (E 172), 
Purified water

Noventis s.r.o Çex respublikası 10.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vista (kapsul №30) adlı məhsul 
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil



Nemoliv Tablet 3 x 10
Lesitin (equivalent  Phospholipids 300 mg) - 353 mg, Alpha lipoic acid - 
100 mg, Milk Thistle Extract (standardized to Silymarin 70 mg) - 87,5 

mg, Cynara extractum  - 100mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
Phosphate, Polyvinylpyrrolidone, 

Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, 
Magnesium Stearate, Orange Coating 

Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 14.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoliv (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

Nemoten-L Tablet 2 x 10

Tryptophan - 300 mg, Melatonin - 1 mg, Extractum Valeriane 
(Valeriana officinalis) - 100 mg, Extractum Passiflore (Passiflora 

incarnate) - 100 mg, Extractum Lemon balm (Melissa officinalis) - 100 
mg, Extractum Crataegus - 40 mg, Magnesium hydroxide (eq to 
Magnesium - 100 mg) - 240 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq to 

Magnesium  - 100 mg) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
phosphate, Polyvinylpyrrolidone, 

Croscarmellose sodium, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Green coating

Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nemoten-L (tablet №20) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Livcap-S Kapsul 3 x 10 L-ornithine L-aspartate – 200 mg, Choline - 80 mg, Vitamin B6 - 1 mg, 
Vitamin B2 - 0.8 mg, Vitamin B1 -  0.7 mg

Cornstarch, Natural Gelatin Capsules  Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 07.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Livcap-S kapsul №30” adlı məhsul 
qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

Zinkovit-BG Kapsul 3 x 10 Beta glucan - 180 mg, Zinc - 5 mg, Vitamin C - 60 mg Corn starch, Natural gelatin
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 04.06.2019 Müsbət

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

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Pantefluks 5% Sprey 100 ml Dekspantenol-5.0 q Su, Kalium sorbat, Limon turşusu, Hidrolizə 
olunmuş kollagen Fitofarm Plus DOO Makedoniya 03.06.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pantefluks 5% (100 ml sprey) adlı 
məhsul dəriyə sakitləşdirici, yumşaldıcı və bərpa edici təsir 

göstərən dərman vasitəsidir. Belə ki, tərkibində olan 
"Dekspantenol" aktiv maddəsi terapevtik effektə malikdir. Və bu 
tərkiblə dərman vasitələri Azərbaycan Respublikasının Dərman 
Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatına alinib və Dövlət reyestrında 

mövcuddur

Kidovito Şərbət 200 ml

Choline - 170 mg, Vitamin A - 200 mcg RE (666 IU), Vitamin B6 - 0.6 
mg, Vitamin B12 - 4 mcg, Vitamin C - 30 mg, Vitamin D - 15 mcg (600 
IU), Vitamin E - 10 mg, Selenium - 15 mcg, Iron - 6 mg, Vitamin K - 15 

mcg, Vitamin B1 - 0.8 mg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin B3 - 6 mg, 
Vitamin B5 - 4 mg, Folic acid - 70 mcg, Biotin - 15 mcg, Calcium - 150 
mg, Phosphorus - 120 mg, Magnesium - 85 mg, Iodine - 70 mcg, Zinc - 
4 mg, Copper - 0.5 mg, Manganese - 0.5 mg, Molybdenum - 10 mcg, 
Chromium - 10 mcg, Bilberry extract (Vaccinum myrtillus L.) - 200 mg, 

Citrus bioflavonoids - 100 mg 

Aqua, Apple flavour, Sodium 
carboxymethylcellulose, Trisodium citrate 

dihydrate, Xanthan gum, Stevia rebaudiana 
Bertoli extract, Citric acid

Vivatinel Ltd İngiltərə 15.06.2019 Müsbət

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

məhsul  uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Məhsulun tərkibində Vaccinum myrtillus L. bitkisi olduğu 

üçün  "istifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq 
verilsin.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 Şüyüd, razyana, aptek çobanyastığı əsasında hazırlanmış 

məhsullar istisna olmaqla, digər dərman bitkiləri əsasında 
hazırlanan BFMQƏ- lər 4 yaşa qədər uşaqlar üçün istifadə edilmir.

Free Nose İsotonic sea (Free Nose 
İzotonik Dəniz Suyu) Sprey 120 ml Purified water-84 g, Sea water-36g Qeyd edilməyib Farmalink S.L İspaniya 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Free Nose İsotonic sea (Free Nose 
İzotonik Dəniz Suyu)  (120ml sprey, şüşə flakonda №1), adlı 

məhsul burun böşluğunun yuyulması və təmizləməsi üçün, burun 
tutulması zamanı istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Free Nose Anty Allergy (Free Nose 
Anti Allerqik) Sprey 20 ml

Aloe vera-0.10300g, Xanthan gum-0.06180, Ascorbic acid-0,05150 g, 
Lemon essential oil-0,00618 g, Eucalyptus essential oil-0,00515 g, 
Niaouli essential oil-0,00515 g, Peppermint essential oil-0,00103 g

Purified water, Glycerin, Sodium chloride, 
Kolliphor RH 40 (hydrogenated castor oil), 

Potassium dihydrogen phosphate, 
Dipotassium hydrogen phosphate, EDTA 
disodium salt dehydrate, Benzalkonium 

chloride, Sodium hydroxide

Farmalink S.L İspaniya 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Free Nose Anty Allergy (Free Nose 
Anti Allerqik) (20ml sprey, plastik flakonda №1), adlı məhsul 

burunun selikli qişasını aloe və efir yağları ilə nəmləndirməklə onu 
sağlam saxlamaqla, burunun selikli qişasında rinitinin 

simptomlarına səbəb olan allergenlərin təmasının qarşısını almaq 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.


Throat Protect (Ysana Garganta-İsana 
Qarqanta) məhlul 30 ml Calendula fluid extract - 0.201 g , Erysimum fluid extract - 0.132 g , 

Sodium hyaluronate - 0.06 g

Purified water, Propylene glycol, Kolliphor 
RH40, Orarez W, Potassium sorbate, Mint 

aroma SC397979, Sodium benzoate, 
Sucralose

Farmalink S.L İspaniya 14.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Throat Protect (Ysana Garganta-
İsana Qarqanta) (məhlul, 30 ml) adlı məhsul boğazda qıcıqlanma 
ilə əlaqədar yaranan diskomfortu aradan qaldırmaq üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



Nonflat Damcı 30 ml Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 13.06.2019 Xitam verilən 
müraciətlər

“Esam Ltd” şirkətinin 02.05.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Böyük Hindistanın “Bion Corporation Ltd” 

şirkətinin istehsalı olan SE17035 seriyalı Nonflat (məhlul 30 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda ph göstəricisi 
istehsalçı tərəfindən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 

deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı ph 5.72 (istehsalçı 
tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 6.5-7.5 intervalında olduğu 
qeyd olunmuşdur) olaraq aşkar edildi.  Qablaşma və istifadə üzrə 

təlimat BFMQƏ tələblərinə uyğun deyil. Qablaşma üstündə 
məhsulun dərman vasitəsi olduğu və həkim təyinatı ilə istifadə 

olunması barədə məlumat vardır. İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 
farmakoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilmişdir. Məhsul 

uşaqlara tövsiyə olunduğu halda müvafiq tədqiqatların protokolları 
təqdim olunmamışdır.

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

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma 
texnologiyası, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün 

adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab 
olunmur.

         

Nuzartro Tablet 30
Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 400 mg, 

Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 10 mg 
(69.7 mg)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 08.06.2019 Müsbət

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

məhsul sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Anisim Şərbət 120 ml L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 5 mcg

Deionized water, Glycerol (E422), Orange 
flavoured, Xanthan gum (E412), Sodium 

benzoate (E211), Potassium sorbate (E202), 
Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 10.06.2019 Müsbət

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

məhsul orqanizmin bəzi metabolik proseslərini tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

El Uno Gastrogel Şərbət 250 ml

Aloe Vera dried juice of leaves - 400 mg, Digestive enzymes - 100 mg, 
Black elder (Sambuscus nigra) flowers liquid extract - 30 mg, Liquorice 

(Glycyrrhiza glabra) soft dry extract - 15 mg, Peppermint (Mentha 
piperita) aetheroleum - 6 mg, Anise (Pimpinella anisum) fruits 

aetheroleum – 2 mg, Pineapple juice – 4.46 g, Artichoke extract – 100 
mg, Papaya juice – 1.70 g

Fructose, Xanthan gum, Glycerol, Saccharin, 
Sodium benzoate, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 12.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən El Uno Gastrogel (şərbət 250 ml) 

adlı həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib 

olunması zəruri hesab olunur

Menolitin advans suspenziya 125 ml

Hypericum perforatum - 180 mg, Soy (Glucine max L.) 40% isoflavones 
- 36 mg, Maca root dry extract DER10:1 (Lepidium meyenii) - 80 mg, 

Linum dry extract 4:1 dry extract - 50 mg, Cimicifuga racemose 
rhizome dry extract (2.5% Glycosides) - 0.25 mg

Xanthan gum, Polyethylene glycol 400 (PEG 
400), Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Citric acid anhydrous, Sucralose EP, Vanilla 

flavour, Hazelnut flavour, Purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 12.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Menolitin advans( oral 

suspenziya, 125 ml) adlı məhsul  qadınlarda premenopauza 
dövründə  yaranan simptomlarını yüngülləşdirən 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:İstifadə üzrə təlimatda "İstifadəyə dair göstərişlər bəndində"  

" qismində döş qəfəsində diskomfort hissi ilə " ifadəsi ləğv 
olunsun, "köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunur" ifadəsi "köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", 
"perimenapauza" sözü  isə "premenopauza" yazısı ilə əvəz 

olunsun. Bitkilərin adları düzgün tərcümə olunsun:"Mədəni soya"  
və  "Lepidium meyenii kökü"  müvafiq olaraq "Əkilən soya"  və 

"Maka kökü" ilə əvəz olunması zəruridir."Qidaya bioloji aktiv əlavə" 
yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" kimi yazılmalıdır

Urozed Kapsul 1 Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Uva ursi 
(Arctostaphylos Uva Ursi) herb dry extract - 80 mg, Vitamin C - 50 mg, 

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin capsule

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 08.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urozed (kapsul, №30) adlı 
məhsul sidik yollarının iltihab xəstəliklərinin müalicəsi 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: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırma üzərində 
inqredientlərin dozaları rəyə uyğun (istehsalçının təqdim etdiyi 

sənədə əsasən) yazılsın.



Lavien-L Kapsul 4 x 15 Alpha Lipoic acid - 50 mg, Ginkgo biloba extract - 40 mg, N-acetyl L- 
carnitine HCl - 125 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose Grand Medical Poland 

Sp. z o.o. Polşa 10.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lavien- L (kapsul №60) adlı məhsul 
yaddaş, diqqət və görmə pozğunluqları zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 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” 6-cı bəndinin 
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına 
dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə 
istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 

yazılarının qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində yaş 
həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Lessel Kapsul 2 x 15
Fish oil - 338.31 mg, Magnesium citrate - 82.92 mg, Hops ( Humulus 
lupulus) cone dry extract (DER 4-6:1) - 62.19 mg, Vitamin B6 - 1.16 

mg, Vitamin E (50%) - 9.95 mg
Magnesium stearate Grand Medical Poland 

Sp. z o.o. Polşa 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lessel (kapsul №30) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 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” 6-cı bəndinin 
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına 
dair tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə 
istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”  

yazılarının qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində yaş 
həddinin 12 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Probiolyte toz 14

Galacto-oligosaccharides – 80 mg, Zinc (as zinc gluconate) – 2 mg, 
Lactobacillus (L. acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum, L. reuteri, L. 
paracasei, L. casei) – 6 billion, Bifidobacterium (B. Lactis, B. Bifidum, B. 

Longum, B. Breve, B. İnfantis) – 4 billion

Glucose anhydrous, Banana powder, 
Trisodium citrate dihydrate, Sodium chloride, 
Potassium chloride, Steviol glycosides, Banana 

flavor

Chrispa alpha 
Pharmaseuticals S.A Yunanıstan 24.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Probiolyte (toz, saşedə №14) 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.Qeyd: istifadə qaydası və yaş həddinin rəydə 

göstərilən qaydada tərtib olunması zəruridir.

Gladiator Delicious High Protein Bar 
(vanilla cream flavoured bar) Baton 60 q

White chocolate coating with sweetener (sweetener - maltitols; cocoa 
butter,  whole milk powder, emulsifier - lecithins (from soy), 0.02 % 

natural vanilla flavouring) - 23,3%, milk protein - 18,9%, vanilla 
flavoured layer (bulking agent - polydextrose; vegetable oil (soy), 

skimmed-milk powder, sweetener - xylitol;  flavourings, salt, emulsifier 
– citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids$ colour – 
titanium dioxide), hydrolysed wheat gluten, humectant – glycerol - 
18,3%, soy crisp (soy protein, fat-reduced cocoa, tapioca starch), 
vegetable oil (soy) - 7,6%, cream powder (contains milk) -  0,7% 

flavourings (contain milk), salt, vegetable oil 
(sunflower), sweetener – sucralose; colour – 

carotenes.

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 19.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gladiator Delicious High Protein Bar 
(baton 60 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Olimp Protein Bar Baton 64 q

Milk Chocolate Coating With Sweetener (Sweetener – Maltitols; Cocoa 
Butter, Whole Milk Powder, Cocoa Mass, Emulsifier – Lecithins (Soy); 
Natural Vanilla Flavour) - 31%, Protein Blend (Milk Protein, Collagen 
Hydrolysate, Soy Protein Isolate) - 26,3%,  Caramel Layer (Bulking 
Agent – Polydextrose; Condensed Milk, Cocoa Butter, Humectant – 

Sorbitols; Emulsifier - Mono And Diglycerides Of Fatty Acids; Flavouring, 
Water, Salt, Colour - Plain Caramel) - 18%, Soy Crispies (Soy Protein 

Isolate, Rice Flour, Barleymalt Extract (Gluten), Salt) - 8,6%

humectant – glicerol; water, coconut oil, 
flavouring, 0,5% fat-reduced cocoa, 

sunflower oil.

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Olimp Protein Bar (baton 64 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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

Anabolic Amino 9000 Tablet 1

Anabolic Amino 9000 blend – 1231.1 mg, Whey protein hydrolysate 
(from milk) – 896.4 mg, Chicken protein hydrolyzate) – 335.7 mg, Beef 
protein hydrolysate – 782.1 mg (Model amino acid profile per 6 tablet: 
L-Glutamic acid - 1596 mg,  L-Leucine - 749 mg, L- Aspartic acid - 928 
mg,  L-Lysine - 735 mg, L-Proline - 1026 mg,  L-Valine - 455 mg,  L-
Isoleucine - 388 mg,  L-Threonine - 491 mg, L-Alanine - 821 mg, L-

Serine- 463 mg,  L-Phenyloalanine - 299 mg, L-Thyrosine - 197 mg, L-
Arginine - 607 mg, L-Glycine - 1410 mg, L-Methionine - 163 mg, L-

Histidine - 150 mg, L-Cysteine - 121 mg, L-Tryptophan - 81 mg)

Collagen protein hydrolysate, Bulking agent - 
Calcium Carbonate; Firming Agent - Calcium 
Phosphate; Anti-Caking Agents - Magnesium 
salts of fatty acids, Silicon dioxide; Flavouing

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 19.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Anabolic Amino 9000 (tablet №300) 
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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

CLA with Green Tea plus L-Carnitine Kapsul 2 x 30
Conjugated linoleic acid CLA 80% - 500 mg (of which CLA 400 mg), 

Green tea extract - 200 mg (of which EGCG -  66 mg), L-carnitine - 100 
mg

Capsule (gelatine, glycerin, water, colour: 
E172)

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 19.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş CLA with Green Tea plus L-Carnitine  
(kapsul №60) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil



Equilink Oral spray Sprey 10 ml
Echinacea purpurea extract - 63 mg, Propolis extract - 17,5 mg, 

Vitamin B6 - 1,1 mg, Vitamin B12 - 1,9 mcg Water, Lemon flavour, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sucralose, Sodium Benzoate Pharmalink,S.L İspaniya 13.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Equilink (sprey 10 ml) adlı 

məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib 

olunması zəruri hesab olunur


Glukolife Complex Tablet 1
Glucosamine Sulfate – 300 mg, Calcium Carbonate – 250 mg, 

Chondroitin Sulfate - 200 mg, MSM (Methyl Sulfanyl Methane) - 100 
mg, Vitamin D3 - 200 IU

Microcrystalline Cellulose, Modified Corn 
Starch, Silicone Dioxide, Magnesium salts of 

fatty acids

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.06.2019 Müsbət

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

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

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 
6) uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

(istifadə üzrə təlimatda "tablet" əvəzinə "kapsul" yazılmışdır, 
düzəliş edilməsi zəruridur)

Lizaflor-C Kapsul 15

Lactobacillus sporogenes - 200 mill, Lactobacillus rhamnosus - 200 mill, 
Lactobacillus casei - 210 mill, Lactobacillus bulgaricus - 150 mill, 

Bifidobacterium longum - 200 mill, Bifidobacterium infantis - 80 mill, 
Streptococuss termophilus - 150 mill, Saccharomyces boulardii - 200 

mill, Lysozyme - 20 mg, Inulin - 120 mg, FOS - 100 mg, Zinc - 10 mg, 
Lactoferrin - 5 mg, Mix of enzymes (Amylase, Protease, Glucoamylase, 

Lipase, Cellulase, Lactase, Pectinase) - 20 mg 

Calcium phosphate (E341), Silica (E551), Talc 
(E553b), Vegetal magnesium stearate 

(E470b), Capsule, Gelatin, color: Titanium 
dioxide (E171)

Gricar Chemical SRL İtaliya 08.06.2019 Müsbət

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

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırma üzərində istifadə 

qaydaları rəyə uyğun göstərilsin

Propolink Boğaz üçün sprey 30 ml Honey Powder - 63 mg, Propolis - 63 mg, Thyme (dry extract of 
Thymus vulgaris L.) - 16,78 mg, Vitamin C - 12,6 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate Pharmalink,S.L İspaniya 12.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Propolink (sprey 30 ml) adlı 

məhsul qıcıqlanmış boğazı 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.
Qeyd: İstifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada tərtib 

olunması zəruri hesab olunur
Antimetil Tablet 2 Tilman s.a. Belçika

İronlink Adult (İronlink 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 12.06.2019 Müsbət

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

üçün)(məhlul, 8 ml № 10 ml) adlı məhsul  Dəmir inqredientinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Vitalink D3 Damcı 20 ml Vitamin D3 - 200 IU (5 mcg) Tocobiol, Virgi olive oil Pharmalink,S.L İspaniya 20.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitalink D3 (məhlul 20 ml) adlı 
məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil


Effex Forte Tablet 6 x 10

L - arginine - 500 mg, Panax ginseng dry extract DER 7:1 extraction 
solvent ethanol 35% - 200 mg, Epimedium - 200 mg, Ginkgo biloba 
leaf powder - 60 mg, Lepidium mejenii - 150 mg, Zinc sulphate - 50 

mg, Sodium selenite - 0.2 mg, Ceratonia siliqua fruit powder - 250 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Effex forte ( tablet № 60) adlı 
məhsul reproduktiv funksiyanı 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

Simde Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol - 45000 IU ( 1 damcı 75 BV) Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.06.2019 Müsbət


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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.






Estical kids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml
Calcium citrates (eq to Calcium - 140.3 mg) - 400 mg, Magnesium 

sulphate (eq to Magnesium 43.76 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Vitamin B8 (Inositol) - 100 mg

Peppermint oleum, Guar gum, Glycerin, Food 
color agent (white), Citric acid monohydrate, 
Deionize water, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Estical kids (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

Detrip Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol - 45000 IU ( 1 damcı 75 BV) Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.06.2019 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.




Simfer Tablet 1 Ferrous fumarate (eq to Iron - 40 mg) - 125 mg, Folic acid - 300 mcg, 
Ascorbic acid - 80 mg, Vitamin B12 - 3 mcg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simfer (tablet, № 30) adlı məhsul 
dəmir inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

məhsulun qeydiyyat statusunun (Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi) 
qeyd edilməsi zəruridir.

Herba İmmun Baby məhlul 150 ml Beta-glucan - 150 mg, Vitamin E - 30 mg, Selenium - 125 mcg, Zinc 
sulphate - 20 mg, Vitamin C - 60 mg

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

gum, Guar gum

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 11.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Herba İmmun Baby məhlul 150 ml” 
adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Sedablis Kapsul 3 x 10
Valeriana officinalis standardized dry extract (valerenic acid - 0.5-0.8%) 
- 87.5 mg, Mellissa officinalis standardized dry extract (rosmarinic acid - 

4-7%) - 35 mg

Polysorbate 80, Beeswax, Sunflower oil, 
Gelatin, Moisture-retaining agent glycerin 

E422, Purified water, Sodium  benzoate E211, 
Iron oxide yellow E172, Iron oxide black 

E172, Iron oxide red E172, Titanium dioxide 
E171

Minskinterkaps Belarus 10.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedablis  (kapsul №30) adlı məhsul 
sinir-sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Dolpin Gold Kapsul 5 x 10 Fish oil rich with vitamins (Vitamin A - 500 IU, Vitamin D - 50 IU) - 500 
mg

Gelatin, Glycerin E422, Purified water, 
Sodium benzoate Minskinterkaps Belarus 04.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dolpin Gold (kapsul, №50) adlı  
məhsul doymamış yağ turşularının, A və E vitaminlərinin 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

İstelio Kapsul 5 x 10 Fish oil rich with vitamins (Vitamin A - 500 IU, Vitamin D - 50 IU) - 500 
mg

Gelatin, Glycerin E422, Purified water, 
Sodium benzoate Minskinterkaps Belarus 04.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İstelio (kapsul, №50) adlı  

məhsul doymamış yağ turşularının, A və E vitaminlərinin 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

Dehavit Kapsul 5 x 10 Fish oil rich with vitamins (Vitamin A - 500 IU, Vitamin D - 50 IU) - 500 
mg

Gelatin, Glycerin E422, Purified water, 
Sodium benzoate Minskinterkaps Belarus 04.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dehavit (kapsul, №50) adlı  

məhsul doymamış yağ turşularının, A və E vitaminlərinin 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

Urosfer Oral məhlul  10 ml  x 14

Ortosiphon stamineus root dry extract - 80 mg (80-110 %), Vaccinium 
myrtillus fruit dry extract - 40 mg (80-110 %), Rosmarinus officinalis 

leaf dry extract - 150 mg (80-110 %), Echinacea angustifolia leaf 
extract - 125 mg (80-110 %), Uva Ursi (Arctostaphylos)  leaf dry extract 

- 150 mg (80-110 %), Vaccinium macrocarpon fruit extract - 100 mg 
(80-110 %), Levisticum officinale plant dry extract - 50 mg (80-110 %), 
Equiesetum arvense plant dry extract - 40 mg (80-110 %), Magnesium 

citrate - 40 mg (80-110 %), Kalium citrate - 30 mg (80-110 %), 
Natrium citrate - 20 mg (80-110 %), D-mannose - 500 mg (80-110 %)

Sodium Benzoate, Kalium Sorbate, Citric acid 
monohydrate, Glucose, Raspberry, Xanthan 

Gum, Deionized water

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 15.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urosfer( saşe № 14) adlı məhsul 
böyrək və sidik yollarının iltihabi xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada  Vaccinium 

macrocarpon bitkisinin adı Azərbaycan dilində düzgün yazılsın- 
irimeyvəli mərcani;İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 

xüsusiyyətlərində göstərilən farmakoloji xüsusiyyətlər ləğv olunsun, 
belə ki BFMQƏ-lər bu xüsiyyətlərə malik ola bilməz;məhsulun 

tərkibində  Arctostaphylos Uva Ursi bitkisi olduğu üçün və onun 
xammalının  standartlaşdırmasını nəzərə alaraq "istifadə qaydaları 

və doza"  bəndi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 




Tenat məhlul 30 ml Vitamin D3 - 15000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Deionize water

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 07.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Tenat məhlul 30 ml №1” adlı 
məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Maxalim məhlul 100 ml İron fumarate - 35 mg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, 
Vitamin C - 80 mg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Water, 
Xhantan gum, Glycerin

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 10.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Maxalim məhlul 100 ml” adlı məhsul 
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Almun məhlul 100 ml Cynara scolymus leaf extract - 150 mg, Silybum marianum extract - 175 
mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionize water

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 11.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Almun (məhlul №100) adlı 

məhsul qaraciyər və öd kisəsinin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Akvit İmmuno Tablet 1

Immune supporting complex (blend of lypopolysaccharide, 
lypopeptides) - 7 mg, Vitamin C - 80 mg, Niacin - 8 mg NE, Vitamin E - 
7 mg α-TE, Pantothenic acid - 3 mg, Vitamin B6 - 0.8 mg, Vitamin B1 - 
0.6 mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, Beta - carotene - 0.5 mg, Vitamin A - 250 

mcg RE, Folic acid - 200 mcg, Vitamin K - 15 mcg, Biotin - 15 mcg, 
Vitamin D3 (cholecalciferol) - 2.5 mcg, Vitamin B12 - 1.2 mcg, Zinc (as 

Zinc sulphate - 14 mg) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic calcium 
phosphate dihydrate, Silicon dioxide, 

Magnesium stearate
Natstim Ltd Bolqarıstan 03.06.2019 Müsbət

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

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Ferrofiks Şərbət 150 ml
Ferrum gluconate – 80 mg (İron - 10 mg), Folic Acid – 200 mcg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin C (Ascorbic Acid) 
- 30 mg

Calcium Sorbate, Sodium Benzoate, D-Alpha-
Tocopherol, Citric Acid, Xanthan Gum, Steviol 

Glycoside, Aqua, Caramel

Akson İlaç ve Tıb. 
Ürünler San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 24.06.2019 Müsbət

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

Qeyd: istifadə yaş həddinin rəydə göstərilən qaydada tərtib 
olunması zəruridir.

Relayfin Kapsul (3 x 10)

Parsley leaves (Petroselinum crispum folium) dry extract - 35 mg, 
Chamomilla officinalis herb dry extract - 22 mg, D-mannose - 210 mg, 

Uva Ursi (Arctastaphylos Uva Ursi) herb dry extract (DER 2.5:1); 
Extracted by water (equal of 21.1% of hydroquinone derivatives 

calculated as anhydrous arbutin) - 160 mg, Vitamin C - 50 mg, Zinc (as 
Zinc monohydrate) - 2.5 mg (6.9 mg), 

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin capsule

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 08.06.2019 Müsbət

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

məhsul sidik yollarının iltihabi xəstəliklərinin 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.

Liberon Tablet 60

Vitamin E acetate standardized 50% - 120 mg of which Vitamin E - 60 
mg, Silybum marianum dry extract standardized 15% as silymarin - 100 

mg, Glutathione - 75 mg, Ornithine chloridrate - 75 mg, Inositol - 75 
mg, Choline bitartrate - 56.25 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic calcium 
phosphate, Hydroxypropyl cellulose, Silica, 
Vegetal magnesium stearate, Stearic acid 

Gricar Chemical SRL İtaliya 08.06.2019 Müsbət

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

məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkibin rəyə uyğun (istehsalçının 

təqdim etdiyi sənədə əsasən) yazılması zəruridir.

Ak-Uro Complex (Ak-Uro Kompleks) Tablet 1

Specific uro -immune supporting complex (a blend of 
lypopolysaccharide, lypopeptides) - 12 mg, Zinc (as sulphate) - 5 mg, 
Nettle extrcat - 250 mg, Natural Vitamin D3 (cholecalciferol) - 3.3 mcg 

(132 IU)

Microcrystalline cellulose, Sodium starch 
glycollate, Silicon dioxide, Magnesium 

stearate
Natstim Ltd Bolqarıstan 03.06.2019 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 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 dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"istifadəsinə aid göstərişlər bəndində" müalicə xarakterli tövsiyənin 
ləğv edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində rəyə uyğun olaraq 

müvafiq dəyişiklik edilməsi zəruridir.

MC-Gelenk Kapsul 3 x 20
Glucosamine sulphate – 600 mg, Chondroitin sulphate – 50 mg, Vitamin 

C – 50 mg, Vitamin E – 6 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg
Capsul shell (Gelatine, Demineralized Water, 
Titanium dioxide), Magnesium salts of fatty 

acids

C.Hedenkamp GmbH & 
Co.KG Almaniya 29.05.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “MC-Gelenk kapsul №60” adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

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





Water Out Wonderful Kapsul 1

Juniperus communis fruit powder - 50 mg, Taraxacum officinale extract 
- 225 mg, Camellia sinensis extract - 100 mg, Vaccinium macrocarpon 

extract - 75 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi - 25 mg, Petroselinum crispum extract - 25 mg, 

Fucus vesiculosus - 25 mg

HPMC, Tripotassium citrate soluble powder Provero Pharma Niderland 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Water Out Wonderful (kapsul № 
60) adlı məhsul orqanizmdə yığılan artıq mayenin xaric olunmasına 

kömək edən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 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 eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində istifadə 
üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 6-cı 
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi və "əks 
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Carb Blocker Catchy Kapsul 1 Phaseolus vulgaris extract - 400 mg, Chromium picolinate - 20 mcg Calcium phosphate, HPMC Provero Pharma Niderland 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carb Blocker Catchy (kapsul № 
60) adlı məhsul qəbul olunan karbohidratların piyə çevrilməsini 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində istifadə 
üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 6-cı 
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi və "əks 
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Carb Blocker For Men Kapsul 1 Phaseolus vulgaris extract - 400 mg, Chromium picolinate - 20 mcg Calcium phosphate, HPMC Provero Pharma Niderland 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carb Blocker For Men (kapsul № 

60) adlı məhsul qəbul olunan karbohidratların piyə çevrilməsini 
ləngitmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində istifadə 
üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 6-cı 
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi və "əks 
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Crazy Crush Cleanser Kapsul 1 Pueraria lobata extract - 350 mg, Yerba mate extract - 100 mg,  
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg HPMC Provero Pharma Niderland 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Crazy Crush Cleanser (kapsul № 
60) adlı məhsul piy yandırıcı xüsusiyyətə malik BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində istifadə 
üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 6-cı 
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi və "əks 
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.



Water Out For Men Kapsul 1

Juniperus communis fruit powder - 50 mg, Taraxacum officinale extract 
- 225 mg, Camellia sinensis extract - 100 mg, Vaccinium macrocarpon 

extract - 75 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi - 25 mg, Petroselinum crispum extract - 25 mg, 

Fucus vesiculosus - 25 mg

HPMC, Tripotassium citrate soluble powder Provero Pharma Niderland 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Water Out For Men (kapsul № 

60) adlı məhsul orqanizmdə yığılan artıq mayenin xaric olunmasına 
kömək edən BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 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 eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində istifadə 
üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 6-cı 
bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 
tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi, "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin (böyüklərə) qeyd edilməsi və "əks 
göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Feroglobin B12 Kapsul 2 x 15

İron (as Ferrous fumarate - 73 mg) - 24 mg, Zinc (as Zinc sulphate 
monohydrate - 33 mg ) - 12 mg, Copper (as Copper sulphate dried - 

5.6 mg ) - 2 mg, Folic acid - 500 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 
(Vitamin B12) coated 0.5% - 2 mg) - 10 mcg, Vitamin B6 HCl (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Purified talc, Magnesium silicate Prep., Potato 
starch, Sucrose, Non Pareil (Sugar) seeds, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Gelatin
IVC Brunel Healthcare Böyük Britaniya 04.06.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Feroglobin B12 (kapsul, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B12 vitamini 

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 
gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. B12 
vitamininin gündəlik istehlak həddi 6- 9 mkq miqdarında tövsiyə 

olunur

Neurozan Plus Tablet (4 x 14)

Each tablet contains: Vitamin D - 25 mcg, Vitamin E - 36 mg, Thiamin 
(Vitamin B1) - 25 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 3 mg, Vitamin B6 - 10 

mg, Vitamin B12 - 100 mcg, Folic acid - 400 mcg, Niacin (Vitamin B3) - 
32 mg, Vitamin C - 80 mg, Pantothenic acid - 36 mg, İron - 8 mg, Zinc - 

15 mg, Magnesium - 75 mg, Manganese - 2 mg, Copper - 0.25 mg, 
Selenium - 110 mcg, Chromium - 40 mcg, Iodine - 150 mcg, L-

Glutamine - 10 mg, L-Glutathione - 5 mg, Co Q10 - 10 mg, 
Betacarotene - 2 mg, L-arginine - 40 mg, Phosphatidylserine - 10 mg, 
Phosphatidylcholine - 10 mg, Ginkgo biloba - 120 mg, 5-HTP - 20 mg; 
Each capsule contains: Omega 3 fish oil - 600 mg, (DHA - 300 mg, EPA 

- 40 mg)

Dibasic calcium phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Syloid-(Colloidal silica,Silicon 

dioxide), Magnesium stearate, Purified talc, 
Magnesium silicate prep., Starch, Ethyl 

cellulose, Polyvinylpolypyrrolidone, 
Polyvinylpyrrolidone, Stearic acid, veg., Potate 
starch, Tablet coating-(İnsta moistshield İC-
MS-5950, Wincoat WT-1930 brown); Gelatin 

150 Bloom, Glycerin, Lemon oil.

VİTABİOTİCS Birləşmiş krallıq 01.06.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurozan Plus (tablet № 56) adlı 

məhsul omega-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya 
Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş 

“Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində  

mövcud olan Vitamin B1 (maksimum yol verilən həddi – 4.5 mg), 
Vitamin B6 (maksimum yol verilən həddi – 6 mg), Vitamin B12 

(maksimum yol verilən həddi –6  mcg), Pantoten turşusu 
(maksimum yol verilən həddi – 12- 21mg)nqredientlərinin miqdarı 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır, Ginkgo biloba  
bitkisinin dozası(120 mg) BFMQƏ- lərə(30-80 mg) uyğun deyil.

High Protein Bar Baton 100 q Fibres - 13.5 mg

Chocolate with sweetener (maltitol, cocoa 
mass, coca butter, milk fat, emulsifier (soy 

lecithin), vanilla), bulking agent 
(polydextrose), gelatine hydrolysate, milk 

protein, humectant (glycerol),hydrolised milk 
protein, soy protein, olive oil, cocoa nibs, 

flavours (contain milk), emulsifier (soy 
lecithin)  sweetener (sucralose)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş High Protein Bar (baton 100 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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

Krosh Şərbət 100 ml
L-carnitine tartrate - 1.2 g, Vitamin B1 - 0.01 g, Vitamin B2 - 0.01 g, 
Vitamin B3 - 0.11 g, Vitamin B6 - 0.012 g, Vitamin B12 - 0.014 mg, 

Biotin - 0.15 mg
Sugar, Sodium benzoate, Quince juice Solepharm  

Pharmaceuticals Ltd Latviya 11.06.2019 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan 
dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində 

yaş həddində rəyə müvafiq olaraq dəyişiklik edilməsi zəruridir.

Power Zn Tablet 30 Zinc( Zn glukonat şəklində) - 15 mg Sorbitol, Cellulose microcrystalline, 
Magnesium stearate Wallmark a.s Çex respublikası 03.06.2019 Müsbət

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

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

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

Qeyd: Istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 
(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən) göstərilsin

Magtripin Tablet (2 x 10)

Magnesium (Magnesium hydroxide) - 75 mg (200 mg), California poppy 
(Eschscholtzia californica Cham., maltodextrin) herb d.e. 0.2 % 
Protopine - 110 mg, Griffonia (Griffonia simplicifolia (D.C.) Baill., 

maltodextrin) seeds d.e. 20% 5-HTP - 100 mg, L-Tryptophan - 80 mg, 
Valerian (Valeriana officinalis L., maltodextrin) root d.e. 0.8% Valerenic 
acid - 55 mg, Hawtorn (Crataegus oxyacantha Medicus, maltodextrin) 

flowers and leaves d.e 3% Vitexin - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Coating agents: 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, 
Colorants: Titanium dioxide, İndigotine, 

Dibasic calcium phosphate, Silicon dioxide, 
Vegetable magnesium salts of fatty acid, 

Hydroxypropyl cellulose

Erbozeta S.p.A San-Marino 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magtripin (tablet, №20) adlı 

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

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

vasitəsi deyil



Nigellass Black Seed Oil Kapsul 1 Black cumin seed oil (Nigella sativa) - 500 mg Gelatin, Glycerol Eurocaps limited Birləşmiş krallıq 04.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Nigellass Black Seed Oil kapsul 
№120” adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Qeyd: "qida əlavəsi" ifadəsinin "bioloji fəalliğa balik qida əlavəsi" 
ifadəsi ilə əvəz olunması, qablaşma və istifadə üzrə təlimatda 

istehalçının adının düzgün göstərilməsi zəruridir (istehsalçı kimi 
sifarişçi şirkət göstərilmişdir)

Preginor Kapsul 1
Magnesium lactate dihydrate - 112.5 mg (equal. to 11.5 mg 

magnesium), Ginger root extract - 67 mg (gingerol not less than - 3.35 
mg), Vitamin B6 - 1.4 mg

Lactose, Talc, Calsium stearate, Gelatin, 
Titanium dioxide, Glycerin Artlayf Rusiya 14.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Preginor  (kapsul №10) adlı 

məhsul ürəkbulanma və qusma 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

HydraMed night Sensitive gel 5 q Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g) Liquid paraffin, White soft paraffin Farmigea SpA İtaliya 18.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş HydraMed night Sensitive (gel 
tubda, 5q) adlı məhsul göz quruluğunda uzunmüddət gözlərin 
rahatlığını təmin edir, xarici amillərin və ya uzunmüddətli vizual 

stresin təsiri və ya kontakt linzaların istifadəsi nəticəsində yaranan 
qıcıqlanmanı, yanma hissini və qızartını aradan qaldırmaq üçün 

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

Omega 3 Multi Nemo (Omega 3 Multi 
Forte) Kapsul (6 x 10) Total Omega-3 - 500 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg) Fish oil, Water, Bovine-derived, Gelatin 

capsules, Glycerin

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Multi Nemo (Omega 3 

Multi Forte) (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 dərman vasitəsi deyil

RibeFOL Kapsul 60
Polyunsaturated fatty acids - 1000 mg, EPA - 300 mg, DHA - 200 mg, 
Alfa tocopherol (Vitamin E) - 15 IU, Folic acid (Vitamin B9) - 400 mcg, 

İodine - 100 mcg 
Gelatin, Glycerol E422, Water Fortex Nutraceutical 

LTD Bolqarıstan 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RibeFOL (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 dərman vasitəsi deyil.

Fitostimoline proctogel gel 35 q

Rigenase (Triticum vulgare extract + 2% of phenoxyethanol) - 5.1 g, 
Glycerin - 5 g, PEG 400 - 6 g, Phenoxyethanol - 0.9 g, Mucosave CG 

(Opuntia ficus indica extract, Olea europea leaves extract, maltodextrin) 
- 3 g

Hydroxyethylcellulose, Purified water Farmaceutici Damor 
S.p.A İtaliya 04.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitostimoline proctogel  (gel, 35 
q) adlı məhsul düz bağırsağın selikli qişasında qoruyucu baryer 
əmələ gətirən tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "müalicənin tezliyi" yazısının ləğv 

edilməsi zəruridir

Balıq Yağı Vitamin A, D, E ilə Kapsul 1 Fish oil - 298.918, Vitamin E - 0.62 mg, Vitamin A - 0.055 mg, Vitamin 
D3 - 0.062 mg Jelatin, Gliserin, Limon turşusu Mirrolla MMC Rusiya 01.06.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balıq Yağı Vitamin A, D, E 

ilə(kapsul N 30) adlı  məhsul  omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub,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  tərkibində olan  D3 
vitaminin dozası ( 0.062 mg - 62 mkq- 1 kapsulda) gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini( 1200 İU- 30 mkq) aşır( nəzərə 
alınsa ki,  gün ərzində  məhsulun  10 kapsulunu qəbul etmək 
tövsiyə olunur, bu  hədd daha  yüksəkdir). Deyilənləri nəzərə 
alaraq məhsul  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir.
Qeyd: qablaşdırmada  göstərilən dozalar, istehsalçının təqdim 

etdiyi tərkib haqqında  sənədlə uyğunlaşmır


Balıq Yağı Sarımsaq Yağı ilə Kapsul 100 Balıq yağı - 270 mq, Sarımsaq yağı - 30 mq Jelatin, Qliserin, Limon turşusu Mirrolla MMC Rusiya 01.06.2019 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.

Qeyd:istifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib və istifadə 
sahəsi  rəyə uyğun olaraq yazılsın, belə ki, təqdim olunan  forma  
originaldan   düzgün tərcümə olunmayıb.Həmçinin, istifadə üzrə 

təlimatda rəyə uyğun olaraq "əks göstərişlər" əlavə olunsun.



Balıq Yağı Laminariya Kapsul 1 Balıq yağı - 285 mq, Laminariya tallomlarının konsentratı - 15 mg Jelatin, Qliserin, Limon turşusu Mirrolla MMC Rusiya 01.06.2019 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.

Qeyd:istifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib və istifadə 
sahəsi  rəyə uyğun olaraq yazılsın, belə ki, təqdim olunan  forma  
originaldan   düzgün tərcümə olunmayıb.Həmçinin, istifadə üzrə 

təlimatda rəyə uyğun olaraq "əks göstərişlər" əlavə olunsun.

Balıq Yağı Plyus Kapsul 100 Balıq yağı - 300 mg Jelatin, Qliserin, Limon turşusu Mirrolla MMC Rusiya 01.06.2019 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.

Qeyd:istifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib və istifadə 
sahəsi  rəyə uyğun olaraq yazılsın, belə ki, təqdim olunan  forma  
originaldan   düzgün tərcümə olunmayıb.Həmçinin, istifadə üzrə 

təlimatda rəyə uyğun olaraq "əks göstərişlər" əlavə olunsun.

Omega 3-6-9 Kapsul 100 Omega 3-6-9 yağ kompleksi - 300 mg Qida jelatini, Qliserin, Limon turşusu, 0.1% 
tokoferolların qarışığı, Təmizlənmiş su Mirrolla MMC Rusiya 01.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3-6-9 (kapsul, №100) 

adlı  məhsul Omega 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.

Qeyd:Qeyd:istifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada tərkib və 
istifadə sahəsi  rəyə uyğun olaraq yazılsın, belə ki, təqdim olunan  

forma  originaldan   düzgün tərcümə olunmayıb.Həmçinin, istifadə 
üzrə təlimatda rəyə uyğun olaraq "əks göstərişlər" əlavə olunsun.

Folifix (Folifiks) məhlul 12 ml Folic Acid - 2.40 mg (each drop contains 80 mcg folic acid)

Propylene Glycol, Glycerol, Raspberry, 
Sodium Hydroxide, Sodium Cyclamate, 

Sodium Saccharine, Potassium Acesulfame, 
Rebaten 97%, Sorbic Acid, Purified Water     

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 24.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folifix (məhlul, 12 ml) adlı 

məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: məhsulun istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada 
tərtib olunması tövsiyə olunur

Reduksin-Layt Kapsul 30 konyuqəolunmuş linol turşusu (Conjugated linoleic acid-)-625mg Kapsulun tərkibi: jelatin, qliserin, təmizlənmiş 
su, limon turşusu Polyaris MMC Rusiya 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reduksin - Layt(kapsul №  30) 
adlı  məhsul böyüklərdə bədənin piy kütləsinin azaltması üçün 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkibində hər hansı komponentə 
qarşı yüksək həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndi əlavə 

olunsun

Reduksin - Layt Kapsul 90 conjugated linoleic acid- 625 mg kapsulun tərkibi:jelatin, qliserin, təmizlənmiş 
su, limon turşusu Polyaris MMC Rusiya 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reduksin - Layt(kapsul №  90) 
adlı  məhsul böyüklərdə bədənin piy kütləsinin azaltması üçün 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkibində hər hansı komponentə 
qarşı yüksək həssaslıq" məzmunlu "əks göstərişlər" bəndi əlavə 

olunsun

BenoProst Tablet 3 x 10

Epilobium parviflorum plant dry extract (stand. polyphenols - 4%) - 200 
mg, Cucurbita moschata fruit dry extract (stand.Beta sitosterol - 13%) - 
100 mg, Zinc gluconate - 25 mg, Pygeum Africanum Bark dry extract 
(stand.phytosterols - 12%) - 50 mg, Saw Palmetto fruit dry extract 

(stand. Beta sitosterol - 0.1%) - 350 mg, Urtica dioica root dry extract 
(stand. Beta sitosterol - 0.01%) - 150 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose, 
Gelatine

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.06.2019 Müsbət

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

məhsul prostat vəzi 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 dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"istifadə qaydası" bəndindində yaş həddinin qeyd edilməsi 

zəruridir



Pinku Şərbət 120 ml

Purified Sarjikakshara (Sodium Bicarbonate) - 45.0000 mg, Sowa Tel 
(Anethum Sowa) - 0.0009 ml, Shatapushpa Tel (Pimpinella Anisum) - 
0.0007 ml, Pudina Tel (Mentha Arvensis) - 0.0002 ml, Sharkara IH, 

Sodium Benzoate BP, Sodium Metabisulfite BP, Disodium Edetate BP, 
Sodium Propyl Hydroxybenzoate BP, Docusate Sodium BP, Propylene 

Glycol BP, Purified Water , Purified Talc BP , Hyflo Supercel IH

Ayrıca göstərilməyib Adjanta Farma Limited Hindistan 12.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pinku (şərbət,120 ml) adlı məhsul 
ilk günlərindən uşaqlarda  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi  

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İzonasal (İngesan) Sprey 20 ml

Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate-0.3%, Sodium Phosphate 
Monobasic Monohydrate-0.066%, Sodium Chloride-0.8%, Levocarnitine-

0.25%, Zinc Chloride-0.0025%, Castor oil-0.01%, Tween 80-1.0%, 
Sodium Hyaluronate-0.4%, Water-As needed 100%

Ayrıca qeyd edilməyib NTC S.r.L İtaliya 13.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İzonasal (20 ml sprey, şüşə flakonda 
№1), adlı məhsul ağız və boğaz boşluğunun xroniki və kəskin 

xroniki xəstəlikləri zamanı gigiyenası, onların  iltihabının kompleks 
müalicəsi və profilaktikası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Boneca Şərbət 150 ml
Magnesium (as Magnesium lactate)  - 150 mg, Calcium (as Calcium 

gluconate) - 300 mg, Zinc (Zinc oxide) - 6 mg, Vitamin D 
(Cholecalciferol) - 3.6 mcg

Distilled water, Sucralose, Xanthan gum, 
Banana aroma, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 12.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Boneca (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan 

inqredientlərin dəqiq dozalanmasının (neçə ml-də) qeyd edilməsi 
zəruridir.

Miomag Tablet 3 x 10 Magnesium oxide - 75 mg, Vitamin B6 - 5 mg
Dicalcium phosphate, Croscarmellose sodium, 
Magnesium stearate, Silica, Microcrystalline 

cellulose, Stearic acid

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.06.2019 Müsbət

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

məhsul Maqnezium və B6 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: Qablaşma eskizi üzərində məhsulun istifadə qaydasının 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimata və rəyə 

uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

L-Donator Kapsul (2 x 15)
Phospholipids - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Cynara scolymus 

(Artichoke) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum dried fruit extract - 
70 mg, İnosit - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 
Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 03.06.2019 Müsbət

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

məhsul  qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinin kompleks 
müalicələrində 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:istifadə üzrə təlimatda tərkib  rəyə uyğun olaraq 

yazılsın(tərkib haqqında  istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş  
sənədə uyğun olaraq) 

Vomitos məhlul 50 ml Ginger ((Zingiber officinale Rosc.) Rhizome d.e 1% Gingerols) - 262.5 
mg, Vitamin B6 - 1.4 mg

Apple Juice, Linden Honey, Fructose, 
Wildflowers Honey, Vanilla Flavor, Malic Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric 

Acid

Erbozeta S.p.A San-Marino 04.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Vomitos məhlul 50 ml №1” adlı 
məhsul müxtəlif mənşəli ürəkbulanma və qusma kimi əlamətlərin 

aradan qaldırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Qeyd: məhsul hamilələrə tövsiyə olunduğu halda müvafiq 
tədqiqatların protokolları təqdim olunmadığından "istifadə 

göstərişləri" bölməsində bu tövsiyənin götürülməsi zəruridir.

Bio Calma Tablet  500 mg x 30

Nanə - 70 mq, Dazıotu - 53.65 mq, Bədrənc - 50 mq, Pişikotu kökü - 25 
mq, Kartof nişastası - 100 mq, Şəkər - 97 mq, Pivə mayası avtolizatı - 50 
mq, Maqnezium oksid - 20 mq, Kalsium stearat - 15 mq, KMS - 10 mq, 

Askorbin turşusu - 5 mq, Dəmir sulfat - 3 mq, Sink oksidi - 1.25 mq, 
Vitamin premiksi (vitamin A, vitamin E, tiamin monohidrat, riboflavin, 
piridoksin hidroxlorid, kalsium D-pantotenat, fol turşusu, nikotinamid, 

vitamin B12) - 0.1 mq

ayrıca göstərilməyib PTF Farmakon LTD Ukrayna 08.06.2019 Müsbət

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

məhsul sinir sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.


Natural Nest Multi Şərbət 150 ml

Fish oil - 600 mg, Vitamin A - 500 mcg RE, Vitamin B1 - 1.1 mg, 
Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg NE, Vitamin B5 - 6 mg, 

Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin 
D - 10 mcg, Vitamin E - 12 mg α-TE , Folic acid - 300 mcg, Biotin - 50 

mcg, L-arginine - 250 mg, Zinc - 7.5 mg, Manganese - 1 mg, Selenium  
- 100 mcg, Molybdenum - 50 mcg, İodide - 75 mcg

Natural flavors (Orange), Honey, Distilled 
water, Glycerol, Potassium sorbate, Inverted 
sugar, Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium 

benzoate

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 31.05.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural Nest Multi (şərbət,150 

ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının, vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda L arginin inqredientin miqdarında, 
qablaşma eskizində isə ölçü vahidində yol verilmiş texniki səhvin 
aradan qaldırılması zəruridir.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda  

"əks göstəricilər" bəndinin əlavə olunması zəruridir.
Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun istehsal, son 
istifadə tarixi və seriya nömrəsində texniki səhvə yol verildiyi üçün 

rəy dəyişdirilmişdir.



Pregnacare Tablet 2 x 15

Betacarotene (as Carocare Nat. Betacarotene 20% V - 10 mg) - 2 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate - 3.7 mg) - 3 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin - 2 mg) - 2 mg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM 

(100.000 IU/G) - 4 mg) - 10 mcg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin K (as 
Dry Vitamin K1 5% SD - 1.4 mg) - 70 mcg, Vitamin B12 - 6 mcg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride - 12.2 mg ) - 10 mg, 
Pantothenic acid (as Calcium D-pantothenate - 6.5 mg) - 6 mg, Biotin - 
150 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin E - 20 mg, Vitamin B3 - 20 mg, 
Zinc - 15 mg, Iron - 17 mg, Selenium - 30 mcg, Magnesium 150 mg, 

Copper - 1 mg, Iodine - 140 mcg

Dibasic calcium phosphate, Microcrystalline 
cellulose, Syloid (Colloidal silica, Silicon 

dioxide), Stearic acid, Magnesium stearate, 
Croscarmellose sodium, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Opadry red 
powder

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 04.06.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pregnacare (tablet, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini 

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 
gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. B6 
vitamininin gündəlik istehlak həddi 6 mq miqdarında tövsiyə 

olunur

Feroglobin Fızz Tablet 1

Vitamin C (as Vit C Ascorbic acid Ultra Fine Powder - 80.1 mg) - 80 mg, 
Iron (as Ferrous sulphate - 52.9 mg) - 17 mg, Zinc (as Zinc citrate 

Trihydrate - 32.4 mg) - 10 mg, Vitamin B12 (as Vitamin B12 0.1% WS 
(Cyanocobalamin Prep.) - 10 mg) - 10 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride - 6.2 mg) - 5 mg, Copper (as Copper sulphate Anhydrous 
Fine Powder - 2.8 mg) - 1 mg, Folic acid  - 200 mcg

Citric acid, Sorbitol, Sodium bicarbonate, 
Natural orange flavour, Starch, Sucralose, 

Betacarotene Lucarotin 1 CWD/Y

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 04.06.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Feroglobin Fızz (tablet, №30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

vasitə olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B12 vitamini 

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 
gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır. B12 
vitamininin gündəlik istehlak həddi 6- 9 mkq miqdarında tövsiyə 

olunur

Stonpin toz 15 q

Herba Lysimachiae root extract – 1 g, Achillea millefolium herba extract 
– 1 g, Polygoni Avicularis herba extract – 1 g, Arctostaphylos uva-ursi 

leaf extract – 0.75 g (not more than arbutin 25 mg/100 g), Usnea 
borodata herba extract – 0.75 g, Matricaria chamomilla flower extract – 

0.75 g, Betula alba bud extract – 0.75 g, Equisetum arvense herba 
extract – 0.5 g, Cordyceps extract – 0.3 g, Zea mays stick extract – 0.3 

g, Sisymbrium officinale herba extract – 0.3 g, Olygofructose – 2 g, 
Lactulose – 2 g, Mannoza – 1 g, Maltodextrine – 2.5 g, Stevia glycoside 

– 0.1

ayrıca göstərilməmişdir Saşera-Med MMC Rusiya 07.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stonpin (toz, saşe №20) adlı 

məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: istifadə qaydasının və əks göstərişlər bölməsinin rəydə 
göstərilən qaydada tərtib olunması zəruridir  

Fetus toz 5 q

L-Carnitine – 300, L-Arginine – 100 mg, Glutathione – 300 mg, 
Coenzyme Q10 – 30 mg, Epimedium grandiflorum leaf extract – 150, 
Panax Ginseng root extract – 15 mg, Lepidium meyenii root extract – 
150 mg, Ptychopetalum olacoides bark extract – 250 mg, Ceratonia 

siliqua fruit extract – 5 mg, Pausinystalia johimbe bark extract – 35 mg, 
Zinc lactate – 12 mg, Selexen- 70 mcg, Tokopherol acetate – 15 mg, 

Folic acid - 300 mcg

Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 03.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fetus (toz, saşe №40) adlı 

məhsul kişilərə cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Visionlux Plus Oftalmoloji məhlul 10 ml

Sodium hyaluronate - 0.3%, P-plus (PEG - 400) - 0.3%, Boric acid - 
0.82%, Sodium tetraborate - 0.08%, Vitamin B12 - 0.002%, Potassium 

chloride - 0.062%, Calcium chloride dihydrate - 0.02%, Magnesium 
chloride hexahydrate - 0.0025%, SCO - 0.06

Purified water Novax Pharma Monako 11.06.2019 Müsbət

Visionlux Plus (oftalmoloji məhlul, 10 ml) adlı məhsul gözlərdə 
quruluq hissi zamanı nəmləndirici və yumşaldıcı təsirə malik tibbi  
vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Dermo XEN Bactor Şam 1 Sodium hyaluronate-0.2%, Aloe barbadensis leaf extract-0.1%, 
Chlorhexidine dihydrochloride-0.5%

C10-18 triglycerides (semi-synthetic 
glycerides), Tocopheryl acetate, Lactic acid Ekuberg Pharma s.u.r.l İtaliya 11.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dermo XEN Bactor (vaginal şam, 
№7) adlı məhsul ginekologiyada yerli müalicə üçün tövsiyyə 

olunan, uşaqlıq yolunun təbii müdafiəsini təmin edən, qoruyucu, 
regenerasiyaedici, nəmləndirici  və sakitləşdirici təsirlərə malik tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 

Perlatus Sprey 30 ml Cetraria islandica-64.2mq, Uncaria tomentosa-0.6mq, Propolis-0.6mq, 
Drosera rotundifolia-0.6mq, Aloe barbadensis gel-1.9mq

water, flavor, polysorbate 20, alcohol, citric 
acid, colloidal Silver, potassium sorbate, 

Eucalyptus essential oil, steviol glycosides 
(Stevia rebaudiana), preservative: colloidal 

silver

Promo Pharma İtaliya 11.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Perlatus (sprey, 30 ml) adlı məhsul 
boğaz ağrısı zamanı yerli istifadə üçün ağrıkəsici, iltihab əleyhinə, 
antiseptik təsirə malik tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Curcumine Mit Oleuropein Qranulalar 21 q
Curcuma extract – 52.6 mg (curcumin – 50 mg), Olive leaf extract – 

21.1 mg (oleuropein – 4 mg), Black pepper extract – 2.1 mg (piperine 
– 2 mg)

Gelatine, Water, Vegetail oil (palm oil), 
Vegetail oil (palm kernel oil) DR.Dünner AG İsveçrə 28.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Curcumine Mit Oleuropein 

(qranul 21 q) adlı məhsul  orqanizmin biri sıra metabolik 
proseslərini yaxşılaşdırmaq üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: məhsulun istifadə yaş həddinin rəydə göstərilən "istifadə 
qaydaları və doza" bölməsində göstərildiyi kimi tərtib olunması, 

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, qablaşma üzərində olan 

informasiyaların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, «bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi» və “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin 

göstərilməsi zəruridir.




Rosskastanie Weinlaub Kapsul 3 x 20
Red grape leaves extract - 60 mg, Horsechestnut extract - 20 mg, 
Ascorbic acid - 20 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, 

Nicotinamide - 16 mg NE, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Soy oil refined, Soy oil partially hydrogenated, 
Soy lecithin, Besswax, Gelatin, Glycerol, 

Sorbitol, Water, Iron oxide red, Iron oxide 
black

DR.Dünner AG İsveçrə 20.06.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rosskastanie Weinlaub (kapsul, 
№60) adlı məhsul qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

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

tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasında yaş 
həddinin 18 yaşdan yuxarı qeyd edilməsi zəruridir.

Fitosedin Damcı 30 ml

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

Incarnata) - 5 mq, İgnatiya amara (Ignatia Amara) - 5 mq, Pişikotu 
(Valerian) - 5 mq

Kalium fosfat (Kali Phosphoricum)            0.1 mq
Kaliforniya eşşolsiyası (lal əsi) (Eschscholzia Californica)   5 mq

İnkarnat qonaqotu (Passiflora Incarnata)               5 mq
İgnatiya amara(Ignatia Amara)                                     5 mq

Pişikotu (Valeriana)5 mq

Şəkər, Askorbin turşusu, Limon turşusu, 
Ksantan qətranı. Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 08.06.2019 Müsbət

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

məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul sinir sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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



Plusssz Classic Zurawina suda həll olunan tablet 20

Vitamin C - 40 mg, Vitamin E - 6 mg, Niacin - 8 mg, Pantothenic acid - 
3 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 0.7 mg, Vitamin B1 - 0.55 mg, 
Folic acid - 50 mcg, Biotin - 25 mcg, Vitamin B12 - 1.25 mcg, Extract of 
cranberry fruit (Vaccinium macrocarpon L.) - 50 mg, elaVida olive fruit 

extract (Olea europaea) - 1000 mcg

Citric acid, Sodium carbonate, Sorbitol, 
Flavour, Polyethylene glycol, 

Polyvinylpyrrolidone, Aspartame, Cyclamates, 
Acesulfame K 

Polski Lek S.A Polşa 08.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plusssz Classic Zurawina(tablet 
№ 20) adlı məhsul sidik yollarının iltihab xəstəliklərinin müalicəsi 
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 təlimatda ""Cranberry fruit" 
komponentinin adı Azərbaycan dilinə düzgün, yani "mərcani 

meyvəsi" kimi tərcümə olunsun;
Qablaşdırmda aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün 

olmayan formada çap olunmuş “Dərman vasitəsi deyildir” sözləri 
yazılmalıdır.

istifadə üzrə təlimatda  “Dərman vasitəsi deyildir”;“Xəstəliklərin 
müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən 

sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz 
etmir”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 

istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”yazıları əlavə olunmalıdır

Revelact məhlul 5.5 ml x 8 Fiberaid AG (Arabinogalactan - 275 mg) - 305.58 mg, Lactobacillus 
reuteri Lr -92 - live cells not less than 4 billion CFU

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium salts 
of fatty acids, Fructose, Concantrated mango 
juice, Malic acid, Potassium sorbate, Mango 

flavour,  Demineralized water

Erbozeta S.p.A San-Marino 20.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Revelact (məhlul № 5.5 ml x 8) 

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

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırma üzərində istifadə 
qaydasının rəyə uyğun göstərilməsi zəruridir

Help Mannosa Tablet 3 x 10 Cranberry - 250 mg, D-mannose - 200 mg, Vitamin C - 50 mg, İnulin - 
128 mg

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 04.06.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Help Mannosa (tablet №30) adlı 
məhsul sidik yolları xəstəliklərinin profilaktıkasında istifadə 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: "Cranberry" bitkisinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi düzgün 
edilməmişdir, belə ki, "quşüzümü" deyil "mərcanı" kimi tərcümə 

olunmalıdır. İstifadə qaydası rəydə göstərilən qaydada tərtib 
olunmalıdır
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