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

100% Beef Aminos Tablet 1

Dicalcium phosphate (dihydrate) - 630.71 mg, Water - 
14.95 mg, Microcrystalline cellulose - 341.36 mg, Beef 

protein isolate - 1064.88 mg, Liver powder desiccated 40 
Mesh - 14.2 mg, Stearic acid - 42.6 mg, Magnesium 

stearate - 21.3 mg, Phamaceuitcal glaze

Ayrıca qeyd edilməyib Universal Nutrition ABŞ 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 100% 

Beef Aminos (tablet № 400) adlı məhsul idmançılar üçün 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

b)İstifadə qaydası, "əks göstərişlər" bəndi, saxlanma 
şəraiti rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Acidekzol Tablet 5 x 10

Taraxacum officinale root extract - 126 mg, Glycyrrhiza 
glabra root extract - 120 mg, Coral lime - 120 mg, Shell lime 
- 210 mg, Piper longum fruit extract - 60 mg, Piper nigrum 

fruit extract - 60 mg, Emblica officinalis fruit extract - 60 mg, 
Asperagus racemosus root extract - 30 mg. Zingiber 

officinalis root extract - 30 mg, Cinnamomum iners leaves 
extract - 30 mg, Elettaria cardamomum seed extract - 30 

mg, Aegle marmelos fruit extract - 30 mg

Maize starch, Dibasic 
calcium phosphate, 

Povidone, Demineral water, 
Colloidal silicon dioxide, 

Crospovidone, 
Croscarmellose sodium, 
Purified talc, Magnesium 

stearate

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Acidekzol (tablet № 50) adlı məhsul həzm 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.

Acidekzol Şərbət 200 ml

Carica papaya fruit extract - 30 mg, Piper longum fruit 
extract - 0.5 mg, Terminalia chebula fruit extract - 0.5 mg, 

Asteracantha longifolia seed powder 0.5 mg, Cyperus 
rotundus rhizome extract - 30 mg, Foeniculum vulgare seed 

powder - 50 mg, Emblica officinalis fruit extract - 50 mg, 
Cuminum cymium fruit extract - 20 mg, Zingiber officinale 
rhizome extract - 10 mg, Citrus limon fruit extract - 7.5 mg, 

Elettaria cardamomum seed powder - 1 mg

Sorbitol solution 70%, 
Saccharin sodium, Disodium 
EDTA, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Demineral 
water, Essence pineapple

West-Coast 
Pharmaceutical Works 

Ltd.
Hindistan 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Acidekzol (şərbət, 200 ml) adlı məhsul həzm 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.

Actilac Kapsul -

Bacteria culture (Bifidobacterium lactis W51- 8,0 x 10⁷ 
CFU, Bifidobacterium lactis W52- 4,0 x 10⁷ CFU, 

Enterococcus faecium W54 - 4,0 x 10⁷ CFU, Lactobacillus 
acidophilus W22 - 5,6 x 10⁷ CFU, Lactobacillus paracasei 
W20 - 4,0 x 10⁷ CFU, Lactobacillus plantarum W21- 5,2 x 

10⁷ CFU, Lactobacillus salivarius W24 - 4,0 x 10⁷ CFU, 
Lactococcus lactis W19 - 5,2 x 10⁷ CFU) - 2.82 mg

Maize starch, Maltodextrins, 
Fructo-oligosaccharides 

(FOS)P6, Inulin P2, Maize 
dextrin P9, Vegetable 

protein, Potassium chloride, 
Magnesium sulphate, 

Enzymes (amylases), Vanilla 
flavour, Manganese sulphate

SVUS Pharma a.s. Çex respublikası 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Actilac 

(kapsul, №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.
b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Activemuss Vitamin C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Activemuss Vitamin C 900 (tablet №10) adlı məhsul 
vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Adersil Kapsul 6 x 10
Phospholipids - 300 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Cynara 

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

Microcrystalline cellulose, 
Gelatin

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

Ltd. Şti

Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adersil 

(kapsul № 60) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdrmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

Adetolin Kapsul 3 x 10 Ademetionin (S-adenosyl-L-methionine) - 300 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 75 mg, Inositol - 50 mg

Magnesium stearate, Aerosil, 
Natural gelatin(capsula shell)

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Adetolin(kapsul, № 30 ml) adlı  məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

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

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

Olive oil, Vitamin C 
(antioxidant: ascorbyl 

palmitate)
Komarko Sp. z.o.o Polşa 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiv 
Flora beybi / Active Flora baby (oral damcı, 5 ml) adlı 

məhsul) (Seriya nömrəsi:1280220 , istehsal tarixi: 
01.15.2019, son istifadə tarixi: 01.05.2022)  bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd: yararlıq müddətində texniki səhvə yol verildiyi 
üçün rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy 

dəyişdirilir.

Alfa Neuro Tablet 2 x 15
GABA (Gamma-aminobutyric acid) - 150 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine) - 0.5 mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 
50 mg, L-Glycine - 50 mg, L-Glutamine - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Potato strach, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Pharmacy Laboratories 
s.c Polşa 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa 
Neuro ( tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilsin.

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

Amino 2700 Tablet 1

Whey Protein Concentrate - 2.45 g, Whey Protein 
Hydrolysate - 34.02 mg, Dicalcium phosphate - 790.95 mg, 

Water - 197.6 mg, Stearic acid - 102.1 mg, Magnesium 
stearate - 22.43 mg, Pharmaceutical glaze - 10 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Universal Nutrition ABŞ 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino 
2700 (tablet № 350) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

b)İstifadə qaydası, "əks göstərişlər" bəndi, saxlanma 
şəraiti rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Amino Energy Pineapple toz 270q

Amino blend (Micronized Taurine, Micronized L-Glutamine, 
Micronized L-Arginine, Micronized L-Leucine, Carnosyn 

Beta-Alanine, Micronized Citrulline, Micronized L-
İsoleucine, Micronized L-Valine, Micronized L-Tyrosine, 

Micronized L-Histidine, Micronized L-Lysine, Micronized L-
Phenylalanine, Micronized L-Threonine, Micronized L-
Methionine) – 5 g, Energy blend (Caffeine, Green tea 
extract (Camellia sinensis) (leaves) (standardized for 

EGCG), Green coffee extract (bean)) – 160 mg

Citric acid, Natural And 
Artificial Flavors, Malic acid, 

Silicon dioxide, Calcium 
silicate, Gum blend 

(cellulose gum, xanthan 
gum, carrageenan), 

Sucralose, FD&C Yellow # 5

Optimum Nutrition Inc ABŞ 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən AMINO ENERGY 

PINEAPPLE, toz 270 g (Seriya nömrəsi: 0000984159; 
İstehsal tarixi: 01.12.2019; Son istifadə tarixi: 

01.12.2021) adlı məhsul  idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək 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

Amino Forte Plus Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml

L-arginine – 500 mg, L-carnitine – 350 mg, Taurine – 200 
mg, Acerola fruit extract (Malpighia emarginata) – 180 mg, 

Vitamin C (L-ascorbic acid) – 180 mg

Pure water, Sorbitol (E 420), 
Citric Acid (E 330), 

Raspberry Flavor, Potassium 
sorbate (E 202) 

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino 
Forte Plus (məhlul 10 ml №10 ) adlı məhsul  vitamin C 

və bəzi amin turşuların  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 



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

AminoMax 8000™ Tablet 1

AminoMax 8000 blend (Whey protein concentrate, Creatine 
monohydrate, Taurine, Micellar casein, Glutamine, L-

leucine, İsoleucine, L-valine, Whey protein hydrolysate) - 
8276 mg

Microcrystalline cellulose, 
Coating (Sodium 

carboxymethylcellulose, 
Dextrin, Dextrose, Soy 

lecithin, Sodium citrate), 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, Stearic acid, 
Magnesium stearate, Silicon 

dioxide 


Natural Vitamins 

Laboratory (for Gaspari 
Nutrition)

ABŞ 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
AminoMax 8000™ (Tablet, №325) adlı məhsul 

idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Amitram Kapsul 1

Leonurus cardiaca herb dry extract - 45 mg, Valeriana 
officinalis root and rhyzome dry extract - 45 mg, Crataegus 
sanguinea flowers dry extract - 15 mg, Melissa officinalis 

leaf powder - 120 mg, Humulus lupulus strobuli powder - 48 
mg

Corn starch, Capsule 
(Gelatin, Glycerin, Water) Herba Flora MMC Azərbaycan 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amitram 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun tərtib 

edilsin.

Androlife Kapsul 6 x 10

L-arginine - 750 mg, Tongkat ali root powder - 180 mg, L-
carnitine - 240 mg, Lycopene - 21.5 mg, Vitamin E (as 
Tocopherol acetate) - 90 mg, Panax ginseng root dry 
extract - 50 mg, Maca root (0.6 % extract) - 210 mg, 

Fenugreek (Trigonella foenum-graceum seed extract) - 180 
mg, Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg

Cornstarch, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Androlife (kapsul, № 60) adlı məhsul kişilərdə cinsi 
zəiflik 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: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) İstifadə üzrə təlimat elmi ədəbiyyatlara uyğun və 
düzgün tərtib olunsun.

c) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunsun.

Apoksi-L Şərbət -
SUNMED İlaç Kozmetik 
Gida İmalat San.Tic.LTD 

ŞTİ
Türkiyə 12.11.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Xitam 
         “Aylan Pharma MMC” şirkətinin 09.09.2020-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“SUNMED İlaç Kozmetik Gida İmalat San.Tic.LTD ŞTİ” 
şirkətinin istehsalı olan APKS001 seriyalı Apoksi-L 

(məhlul 150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 

təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 
tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Məhlulun həcmi: 140.0 ml  (145.0 -- 155.0ml)  UYĞUN 

DEYİL 
Miqdari təyini: 234.70mq/10ml  (640.0 -- 880.0mq/10ml)  

UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.





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

Arsevit Tablet 10 x 10 Ascorbic acid – 200 mg, Sodium ascorbate – 338 mg (eq.to 
300 mg ascorbic acid)

Sugar, Guar gum, 
Polyvinylpyrrolidone (PVPK 

30), Isopropyl Alcohol, 
Methyl paraben sodium, 
Propyl paraben sodium, 

Color sunset yellow, Talc, 
Magnesium stearate, Orange 
flavour, Aerosil, Aspartame

JMB Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd. Hindistan 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arsevit  
(tablet №100) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

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

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

dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib 
olunması, istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir. Eyni zamanda istifadə üzrə təlimatda 
" farmakoliji xüsusiyyətlər", "müalicəvi göstərişlər", 

"həkimin göstəriş verdiyi qaydada" ifadələrinin 
götürülməsi zəruridir. İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq 

tərtib olunsun.

Artikal Tablet 3 x 10 

Calcium (as Calcium carbonate 1500 mg) - 600 mg, Zinc 
(as Zinc oxide 12.44 mg) - 10 mg, Vitamin K (as 

Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 
5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize 
starch, Arabic gum, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

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

Ltd. Şti

Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artikal 

(tablet №30) adlı məhsul D, K vitaminlərinin, Kalsium və 
Sink minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Askamin Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Omega 3 - 400 mg, Vitamin A (Retinol) - 750 IU, Zinc 
sulfate heptahydrate (contains 2.3 mg Zinc) - 10 mg, 

Vitamin E (
as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 IU, Vitamin D3 

(Cholecalciferol) - 400 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 40 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askamin 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul omeqa-3 

yağ turşularının, sink mineralının və bəzi vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Atoxil Plus toz 1.0 g silicon dioxide- 800 mg, lactulose- 200 mg. istifadə  olunmayıb Orisil-Farm ASC Ukrayna 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Atoxil 

Plus(toz, saşe № 10) adlı  mədə-bağırsaq sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd: Məhsulun üzərində saşelərin sayını göstərmək 

tövsiyə olunur;
        B)"dietik əlavə" və "paket-saşe" yazıları müvafiq 

olaraq "bioloji fəallığa malik olan qida əlavəsi"  və "saşe" 
ilə  əvəz olunsun.

Ayravit D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul

15 ml (1 ml-
30 damcı) Vitamin D3 - 50000 IU Sunflower oil

Reform Pharma İlaç 
Kimya Gida Kozmetik 
Ticaret Sanayi Anonim 

Şirketi 

Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ayravit 
D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul 

D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib 

edilsin.

Berfos Şərbət 200 ml Evolvulus alsinoides - 125.52 mg, Bacopa monnieri - 
121.05 mg, Glycyrrhiza glabra - 97.08 mg

Citric acid, Xanthan gum, 
Sorbitol solution 70%, 

Sodium benzoate, Glycerin, 
Sucrose, Essence orange 
sweet, Demineral water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 19.11.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Berfosn (şərbət 200 ml) 
adlı məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Evolvulus 
alsinoide (Synonym: Convolvulus alsinoides L.) bitkisi 
BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan 
bitkilərinin siyahısına daxildir. (eyni zamanda bu bitki 

ayurvedada istifadə olunur, digər bitkilərin latın dilində 
tam adı (növü ), məhsula daxil olma forması və istifadə 

olunan xammalı göstərilməmişdir)



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

Best-D3 daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), 

Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 18.11.2020 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Bien Şərbət 200 ml

Vitamin A (as a retinol acetate) – 200 mcg, Vitamin D3 – 10 
mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 5 mg, Vitamin C 

(as L-ascorbic acid) – 10 mg, Vitamin B1(as Thiamine 
hydrochloride)  – 0.7 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 0.8 mg, 
Vitamin B3 (as Niacin) – 8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)  – 0.8 mg, Vitamin B5 (as calcium-d-
pantothenate) – 2 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 
2.5 mcg, Folic acid – 100 mcg, lron (as Ferrous Fumarate) 
– 5 mg, Zinc (as Zinc acetate) – 4 mg, Copper (as Соррег 
Sulfate) – 150 mcg, İodine (as potassium iodine) – 40 mcg, 

Malt extract – 500 mg

Xanthan gum, Sorbitol, Citric 
acid, Sodium benzoate, 

Glycerine, Sucrose, Orange 
Essence Oil, Purified water 

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bien 

(şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

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

dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Bioarginina orale vials / 
Bioarginin daxilə qəbul üçün 

məhlul

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 20 ml L-arginine - 1.66 g

Citric acid, Sucrose, 
Potassium sorbate, Sodium 
benzoate,Flavour,  Lemon 

flavour, Purified water

Farmaceutici Damor 
S.p.A İtaliya 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bioarginina orale vials / Bioarginin daxilə qəbul üçün 
məhlul (məhlul, № 20 x 20 ml) adlı məhsul L-Arginin 
amin 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:"İstifadə qaydası və saxlanma şəraiti" rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Bio-Ferol məhlul 15 ml Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.11.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

LİF.E İnterneyşnl Kompani MMC” şirkətinin 01.10.2020-
ci il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti” şirkətinin 
istehsalı olan İFR 00401 seriyalı Bio-Ferol (məhlul 15 ml) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 
tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Eyniliyin təyini: vitamin D3 -- qeyri-məqbul test  (UYĞUN 

DEYİL)
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

olunmur.


BioZyme Kapsul 2 x 10

Lactobacillus plantarum - 3 billion, Lactobacillus 
sporogenes - 380 mln, Lactobacillus salivarius - 300 mln, 

Lactobacillus casei - 225 mln, Lactobacillus acidophilus - 1 
billion, Bifidobacterium longum - 200 mln, Lactoferrin - 10 

mg, Cynara scolymus leaf extract - 20 mg

Magnesium stearate, 
Dicalcium phosphate 
dehydrated, Gelatin

CJ Labs Inc. ABŞ 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Biozyme  (kapsul  N 20) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
8285 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 

01.07.2023)  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.



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

Bivigam B6 Kapsul 3 x 10

Magnesium (as Magnesium citrate) - 206 mg, Vitamin B1 
(as Thiamine hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin 5-phosphate) - 6 mg, Vitamin B3 (as 
Niacinamide) - 25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 
8 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 mcg, Vitamin C (as 

Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin E (as D-Tocopheryl 
acetate) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 100 mcg

Corn starch, Natural gelatin, 
Slicon dioxide, Sodium 

metabisulfite

SUNMED İlaç Kozmetik 
ve Gıda Ürün San.ve 

Tic. Ltd. Şti.
Türkiyə 17.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bivigam 

B6 (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:a)Məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin 

həm beynəlxalq elmi adı, həmdə Azərbaycan dilində 
tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)Məhsulun istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

c)Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun qeyd edilsin.

Bulardi® Junior / Bulardi® 
uşaqlar üçün toz 2 q x 10 Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 - 250 mg, Zinc 

citrate dihydrate - 16 mg Maltodextrin, Starch (corn) Abela Pharm d.o.o. Serbiya 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bulardi® Junior / Bulardi® uşaqlar üçün (toz 2 q, saşe  
№ 10) adlı məhsul mədə-bağırsaq mikroflorasını 

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.

Butifar® Kapsul 3 x 10 Sodium butyrate 50% in the fat shell with sodium alginate 
(Sodium butyrate granulate - 150 mg) - 300 mg

Completely hydrogenated 
palm oil, Sodium alginate, 
Mono and diglycerides of 

fatty acids, Glycerol 
monolaurate, Cap/body 

composition (Hydroxypropyl 
methylcellulose, Titanium 
dioxide, Purified water)

Sensilab Ltd Sloveniya 19.11.2020 Müsbət

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

kapsul, №30) adlı məhsul bağırsaq 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda "yaş həddi" qablaşma və rəydə qeyd edilən 
yaş həddinə uyğun qeyd edilsin.

C MAX Vitamin C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən C MAX 
Vitamin C 900 (tablet №20) adlı məhsul vitamin C-nin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Calcelux Şərbət 150 ml Calcium lactate - 200 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, 
Cholecalciferol - 200 IU

Deionized water, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose, 
Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcelux 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Caldep Tablet 10 x 3
Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 10 mg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg

Sorbitol, Lactose, Maize 
starch, Arabic gum, 

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate

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

Ltd. Şti

Türkiyə 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caldep 
(tablet №30) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə 

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

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

Calmer Şərbət 120 ml

Tilia cordata dry flower powdered - 250 mg, Matricaria 
recutita dry flower powdered - 250 mg, Menthae piperitae 

dry leave powdered - 200 mg, Vitamin B5 - 10 mg, Vitamin 
B6 - 2 mg 

Sucralose, Glycerol, 
Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium 

sorbate, Orange flavor, 
Deionized water

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 25.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calmer  

(şərbət, 120 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"gül" yazısı "çiçək" yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Centramin Tablet 1

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Cooper (as 
Copper(II) sulfate anhydrous),  - 1000 mcg, Iodine (as 

Potassium iodide) - 140 mcg, Iron (as İron(II) sulfate) - 17 
mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 100 mg, Magnesium 
(as Magnesium carbonate) - 150 mg, Selenium (as Sodium 

selenate) - 30 mcg, Natural mixed carotenoides - 2 mg, 
Zinc (as Zinc oxide) – 15 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, 
Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as 

Sodium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 
6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 
(as Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-

alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, Vitamin K (as 
Menaquinone-7)  - 40 mcg

Sorbitol, Lactose, 
Microcrystalline cellulose, 
Sugar, Corn strach, Gum 

arabic, Magnesium stearate

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

Ltd. Şti

Türkiyə 12.11.2020 Müsbət

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

Ceres Premium Hyaluronic 
Acid 360 inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate-2.0%, 1.4-Butanediol diglycidyl ether-
0.0002%, Sosium Chloride-0.9%, Lidocaine HCl-0.3%, 

Purified Water-96.8%
Ayrıca qeyd edilməmişdir. My Korea Trade Co., Ltd Cənubi Koreya 23.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ceres Premium 
Hyaluronic Acid 360, inyeksiya üçün gel, 1x1.1 ml”, 

əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə 

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

Ceres Premium Hyaluronic 
Acid Filler 120 inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate-2.0%, 1.4-Butanediol diglycidyl ether-
0.0002%, Sosium Chloride-0.9%, Lidocaine HCl-0.3%, 

Purified Water-96.8%
Ayrıca qeyd edilməmişdir. My Korea Trade Co., Ltd Cənubi Koreya 23.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ceres Premium 
Hyaluronic Acid Filler 120, inyeksiya üçün gel, 1x1.1 ml”, 

əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə 

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

Ceres Premium Hyaluronic 
Acid Filler 240 inyeksiya üçün gel 1.1 ml

Sodium Hyaluronate-2.0%, 1.4-Butanediol diglycidyl ether-
0.0002%, Sosium Chloride-0.9%, Lidocaine HCl-0.3%, 

Purified Water-96.8%
Ayrıca qeyd edilməmişdir. My Korea Trade Co., Ltd Cənubi Koreya 23.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Ceres Premium 
Hyaluronic Acid Filler 240, inyeksiya üçün gel, 1x1.1 ml”, 

əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 
kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə 

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

Cevitan Vitamin C 900 mg Fışıldayan tablet 10 x 2 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cevitan 
Vitamin C 900 mg (tablet №20) adlı məhsul vitamin C-
nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.v

Cipaton Tablet 1 x 50

Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) – 3 mg, Vitamin B2 
(riboflavin) – 3.4 mg, Vitamin B3 (as nicotinamide) – 25 mg, 

Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) – 5 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 2 mg, Vitamin B7 

(biotin) – 150 mcg, Vitamin B9 (as folic acid) – 400 mcg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 7.5 mcg

Magnezium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Talc, Lactose
Par Pak d.o.o Serbiya 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cipaton 

(tablet №50) adlı məhsul B qrup vitaminlərin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

CoEnzyme Q-10 120 mg Yumşaq gel kapsullar 1 Coenzyme Q10 natural (fermentation derived) - 123.96 mg 
(120 mg CoQ10)

Sunflower seed oil, Aerosil 
300, Modified corn starch, 

Glycerol BP MB, 
Carrageenan (Seagel cap 
101), Red iron oxide paste 
28478, Sodium carbonate 

anhydrous

EuroCaps Ltd (Holland 
& Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

CoEnzyme Q-10 120 mg (kapsul № 30) orqanizmdə 
metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

CoEnzyme Q-10 200 mg Yumşaq gel kapsullar 1 Coenzyme Q10 natural (fermentation derived) - 206.6 mg 
(200 mg CoQ10)

Sunflower seed oil, Aerosil 
300, Modified corn starch, 

Glycerol BP MB, 
Carrageenan (Seagel cap 
101), Red iron oxide paste 
28478, Sodium carbonate 

anhydrous

EuroCaps Ltd (Holland 
& Barrett International 

Limited üçün)
Birləşmiş Krallıq 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

CoEnzyme Q-10 200 mg (kapsul № 30) orqanizmdə 
metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



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

Colispas məhlul-damcı 30 ml Dill seed oil (Anethum graveolens) - 10 mg Olive oil, Alpha tocopherol (E 
307)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Colispas ( daxilə qəbul üçün məhlul- damcıl,30 ml) adlı 
məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibi və yaş həddi, istifadə qaydaları 

və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         b)Məhsulun üzərində olan uşaq mövzusuna aid 

şəkil ləğv olunsun.

Cosakondrin OP Tablet 1

Calcium (as Eggshell Calcium carbonate) – 400 mg, 
Magnesium (as Magnesium citrate) – 80 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate monohydrate) – 5 mg, Vitamin K2 (as Menaquinone 

– 7) – 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of 

fatty acids, Cross-linked 
carboxymethylcellulose 

sodium 

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 18.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Cosakondrin OP (tablet №30) adlı məhsul dayaq-
hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin 
Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları da təqdim 

olunmalıdır.

Da:all Glam fill Hard inyeksiya üçün gel 10 ml

Hyaluronic Acid-20mg, Divinyl Sulfone-0.01mg, Sodium 
Chloride-7.6mg, Sodium phosphate monobasic dihydrate-

0.78mg,  Sodium phosphate dibasic dihydrate-0.89mg, 
Purified water-qs 1ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 29.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Da:all Glam fill Hard, 
inyeksiya üçün gel, 1x10 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.

Daily Formula Tablet 1

Calcium (as Dicalcium phosphate - 697.49 mg) - 170 mg, 
Phosphorus (as Dicalcium phosphate - 697.49 mg) - 140 

mg, Whey - 631.28 mg, Daily preblend (Vitamin A (as 
Vitamin A Acetate 500 - 0.62 mg, Beta carotene - 16.39 
mg) - 310 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid - 84.24 mg) - 

60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol - 5 mg) - 10 mcg, 
Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl succinate - 32.72 mg) - 

20 mg, Vitamin K (as 1% Phytonadione - 2.88 mg) - 25 
mcg, Thiamine (as Thiamin mononitrate - 2.08 mg) - 1.5 
mg, Riboflavin (as Riboflavin - 1.97 mg) - 1.7 mg, Niacin 

(as Niacinamide - 34.59 mg) - 30 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine HCl - 2.69 mg) - 2 mg, Folic acid (as Folic acid 

(1% elemental) - 25 mg) - 200 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalmin 1% - 0.78 mg) - 6 mcg, Biotin (as 1% 

elemental - 1.88 mg) - 15 mcg, Pantothenic acid (as D-
Calcium pantothenate - 12.63 mg) - 10 mg, Iodine (as 
Potassium iodide - 0.22 mg) - 6 mcg, Magnesium (as 

Magnesium oxide - 66.31 mg) - 40 mg, Zinc (as Zinc oxide - 
6.25 mg) - 5 mg, Selenium (as Sodium selenite (0.5% 

elemental) - 3 mg) - 3 mcg, Copper (as Cupric oxide - 2.67 
mg) - 2 mg, Manganese (as Manganese sulfate - 3.07 mg) - 
1 mg, Chromium (as Chromium chloride (0.5% elemental) - 

0.4 mg) - 2 mcg, Potassium (as Potassium phosphate - 
41.31 mg) - 23 mg, Para aminobenzoic acid - 5 mg) - 351.7 
mg, Digestive Enzyme Complex (Papain - 8 mg, Diastase 

malt - 8 mg, Lipase - 8 mg) - 24 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Universal Nutrition ABŞ 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Daily 

Formula (tablet № 100) adlı məhsul Vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

b)İstifadə qaydası, "əks göstərişlər" bəndi, saxlanma 
şəraiti rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Danil daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 41.66 mcg, per 30 ml: 50000 

IU

Distilled water, Potassium 
sorbate, Glycerol esters of 

wood rosin E445

Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş Türkiyə 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Danil 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd: a) Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda 
inqredientlərin elmi adları rəyə uyğun olaraq qeyd 

edilsin. 
b) Əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.



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

DeCa Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Calcium citrates (content Calcium - 48 mg) - 200 mg, 
Magnesium sulphate heptahydrate (content Magnesium - 

9.8 mg) - 100 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 200 IU, 
Calcium glycerophosphate (content Phosphorus - 7.1 mg) - 

50 mg

Peppermint oleum, Tri 
calcium phosphate, Guar 
gum, Glycerine, Titanium 

dioxide, Citric acid 
monohydrate, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Deionize 

water

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən DeCa 
(daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml) adlı məhsul kalsium 

və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Deflüksa/Defluxa Göz üçün damcı 0,4 ml

Hyaluronic acid sodium salt-0.075%, Polyvinyl alcohol-
0.6%, Methyl beta cyclodextrin-7.5%, 

Palmitoylethanolamide-0.05%, Tribasic potassium citrate 
monohydrate-0.25%, Sodium chloride-0.065%, Vegetable 

glycerol-0.85%, Citric acid monohydrate-0.019%, 
Monobasic sodium phosphate dehydrate-0.063%, Dibasic 
sodium phosphate dodecahydrate-0.28%, Purified Water-

q.s 100 (87.80)

Ayrıca qeyd edilməmişdir. Medivis Srl İtaliya 13.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Deflüksa/Defluxa, Göz 
üçün damcı, 0.4ml/15 ml” adlı məhsul kompyuter və 

telefondan uzun müddət istifadə zamanı göz 
yorğunluğunu aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan 

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

Defromax Kapsul 3 x 10
Ferric III Ammonium citrate - 175 mg (eq. to 20 mg Iron), 
Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 120 mg, Folic acid - 0.3 

mg, Cyanocobalamin - 3.7 mcg

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin
Verteks MMC Ukrayna 17.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Defromax (kapsul, № 30) adlı məhsul dəmir, fol turşusu 
və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunsun.

Dekas məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1 ml=25 dropsı, 1 drop=133 IU) Olive oil Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dekas 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 15 ml) adlı  məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.

Demor Kapsul 1 Fish oil - 1000 mg (Omega-3 fatty acids - 350 mg, EPA - 
180 mg, DHA - 120 mg)

Beef gelatine, Glycerine 
E422, Aqua

Botafarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve San. 

Ltd.Şti
Türkiyə 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Demor 

(kapsul № 30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Depronax D3 məhlul-damcı 15 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 50000 IU (1 drop=166.65 IU)
Sunflower seed oil, Aerosil 

200, Dimethylparaben, 
Banana flavor

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Depronax D3 (məhlul 15 ml) adlı Vitamin D-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Dostanol forte Tablet 1

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 150 mg, Glycine max seed dry 
extract - 150 mg, Helichrysum arenarium flower dry extract - 
50 mg, Alpha lipoic acid (10%) - 30 mg, Vitamin E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Dostanol forte (tablet, № 60) adlı məhsul həzm 

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

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

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

deyil.



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

Dr. Santuss Şərbət 120 ml Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 04.11.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Healty Life” MMC – nin 01.10.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Farmabest İlaç Kozmetik Medikal LTD.ŞT.” şirkətinin 
istehsalı olan Dr. Santuss (şərbət, 120 ml) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı flavonoidlər, aşı 
maddələri, saxaridlər -- aşkar edilm əm işdir.




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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 



Dr. Vitt İmmunity Lollipop - Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 80 mg, Rosehip extract 
(Rosa canina L) – 200 mg

Sugar, Glucose syrup, 
Raspberry juice powder, 

Citric acid, Flavours, 
Anthocyanins

Polski Lek S.A. Polşa 17.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Vitt 
İmmunity (lollipop № 100) 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. 

Dr. Vitt Multivitamin Lollipop 1

Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 80 mg, Niacin (as nicotinic 
acid amide) – 16 mg, Vitamin E (as D-alpha tocopheryl) – 
12 mg, Pantothenic acid (as D- calcium pantothenate) – 6 

mg, Vitamin B6 (as Prydoxine hydrochloride) – 1.4 mg, 
Folic acid – 200 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 

2.5 mcg, Riboflavin – 1.4 mg, Thiamin (as Thiamine 
monohydrate)  – 1.1 mg

Sugar, Glucose syrup,  Citric 
acid, Flavours, 

Anthocyanins, Carotenes
Polski Lek S.A. Polşa 17.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dr. Vitt 

Multivitamin (lollipop №100) adlı məhsul vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

EasyFishoil Çeynəmə jel tablet 2 x 15 Vitux AS Norveç 19.11.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“AZRE” MMC –nin 15.09.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Norveçin “Vitux AS” şirkətinin 
istehsalı olan EasyFishoil (tablet, №30) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı  tabletin blisterə yapışdığı 
və ayrılm adığı aşkar edilm işdir.




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

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

olunmur. 

Eleskam Kapsul 2 x 15

Agnes castus (Vitex agnus-castus L.) dried fruits powder - 
150 mg, Indol-3-carbinol extracted from Broccoli (Brassica 
oleracea) leaves - 63 mg, Green Tea (Camellia sinensis) 

dried leaves dry extract (4:1)(standardized to 38% of 
Epigallocatechin gallate) - 100 mg, Soybean (Glycine max) 
dried extract, standartized for 40% isoflavones (Isoflavones 

- 30 mg) - 75 mg

Magnesium salts of fatty 
acids, Capsule shell (Beef 
gelatine, Red iron oxide, 

Titanium dioxide)

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Eleskam (kapsul, №30) adlı məhsul qadın sağlamlığını 
qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Məhsulun tərkibi rəyə (təkibə aid sənədə) uyğun 
tərtib edilsin.

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş üzrə 
təlimatda komponentlərin həm beynəlxalq elmi adları, 
həm də Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilsin.



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

Enzilife Kapsul 3 x 10 Pancreatin - 150 mg, Bromelain - 100 mg, Papain - 30 mg Corn starch, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enzilife 
(tablet, №30) adlı məhsul həzm sistemininin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Enzimax Şərbət 120 ml

Enzymix (mix of enzymes )(Amylase - 1800 DU, Protease - 
3600 HUT, Glucoamylase - 2.4 AGU, Lipase - 135 FCC 

FIP, Cellulase - 360 CU, Lactase - 600 ALU, Pectinase - 7 
endo-PGU) - 60 mg, Concentrated Papaya juice - 600 mg, 

Fennel (Foeniculum vulgare) dry extract - 85 mg, Bromelain 
- 25 mg, Papain - 25 mg

Water, Fructose, Potassium 
sorbate, Citric acid ValueMed Pharma SrL San-Marino 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Enzimax (şərbət, 120 ml) adlı məhsul həzm sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun istifadə qaydası rəyə müvafiq qeyd 

edilsin.

EPActive Yumşaq gel kapsullar 3 x 10 Fish oil concentrate (EPA 330 mg, DHA 220 mg, other 
omega-3 fatty acids 100 mg) - 1000 mg Gelatine, Glycerol, Water Tan İlaç ve Kozmetik  

San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

EPActive (kapsul № 30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq inqredientlərin 
Azərbaycan dili ilə yanaşı elmi adları da təqdim 

olunmalıdır.

Epam 1000 daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Valerianae officinalis rhisomata cum radicibus  - 0.48 g, 
Rhodiolae roseae rhizomata et radices - 0.45 g, 

Eleutherococci senticosi rhizomata et radices - 0.45 g, 
Leonuri herba  - 0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, Propolis - 

0.2529 g, Chamomillae recutitae flores - 0.051 g, Equiseti 
arvensis  herba - 0.051 g, Calendulae officinalis flores - 
0.045 g, Menthae piperitae folia - 0.045 g, Vaccinii vitis - 

idaea folia - 0.042 g, Betulae pendulae  gemmae - 0.042 g

Glycerin (E422), Ethyl 
alcohol, Potassium sorbate 

(E202), Potable water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 

1000 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul MSS-
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd:a)Məhsulun tərkibi və "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan 

dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adı qeyd 
edilsin."Vaccinium vitis - idaea" bitkisi "Mərcangilə" kimi 

tərcüm ə edilsin.

c)"BAƏ" yazısı "BFMQƏ" yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Epam 24 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Glycyrrhiza glabra L. rhisomata et radices - 0.6 g, Fructus 
Crataegi - 0.45 g, Eleutherococci senticosi rhizome et radix -  
0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, Propolis - 0.2106 g, Rhizomata 
Bergeniae crassifoliae - 0.06 g, Viburni opuli fructus - 0.06 

g, Urticae dioicae folia - 0.06 g, Flores Chamomillae 
recutitae - 0.06 g, Herba Polygonum aviculare - 0.06 g, 
Herba Achilleaea millefolii - 0.06 g, İnonotus obliquus  

(Fungus betulinus) - 0.06 g, Fructus Rosae majalis - 0.06 g

Glycerin (E422), Ethyl 
alcohol, Potassium sorbate 

(E202), Potable water
Qeonek-Sib MMC Rusiya 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 

24 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul klimaks 
dövründə hormonl disbalansın nəticəsində yaranan 
əlamətləri aradan qaldırmaq 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:a)Məhsulun tərkibi və "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan 

dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adı qeyd 
edilsin."Achilleaea millefolium" bitkisi "Adi boymadərən" 

kimi tərcüm ə edilsin.

c)"BAƏ" yazısı "BFMQƏ" yazısı ilə əvəz edilsin.

Epam 31 Damcı 30 ml

Fruits of yellow Hawthorn (Fructus Crataegi) - 0.45 g, Leaf 
of Lingonberry (Folia Vaccinii vitis - idaea) - 0.45 g, 

Rhizomes and roots of Licorice (Glycyrrhiza glabra L. 
rhisomata et radices) -  0.42 g, Royal jelly - 0.30 g, Propolis 
- 0.2529 g, Roots of Wolly burdock (Arctium tomentosum 
Mill.radices) - 0.063 g, Herb of Common yarrow (Herba 

Achillea millefolii) - 0.054 g, Fruits of Lingonberry (Fructus  
Vaccinii vitis idaea) - 0.051 g, Fruits of Guelder rose 

(Fructus Viburni opuli) - 0.048 g, Leaves of Common Nettle 
(Folia Urticae dioicae) - 0.048 g, Ghaga mushroom 

(Fungus betulinus,İnonotus obliquus) - 0.045 g, Buds of 
Silver birch (Gemmae Betulae) - 0.042 g, Herb of Common 

Horsetail (Herba Equiseti arvensis) - 0.033 g, Mumijo - 
0.015 g

Purified glycerin (E422), 
Rectified ethyl alcohol from 

food raw material, Potassium 
sorbate (E202), Water

Qeonek-Sib MMC Rusiya 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 
31 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul dayaq-
hərəkət 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:a)Məhsulun tərkibi və "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan 

dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adı qeyd 
edilsin."Vaccinium vitis - idaea" bitkisi "Mərcangilə" kimi, 
"Arctium tomentosum" bitkisi "Tükcüklü atpıtrağı" kimi, 

"Achillea millefolii" bitkisi "Adi boymadərən" kimi tərcümə 
edilsin.

c)"BAƏ" yazısı "BFMQƏ" yazısı ilə əvəz edilsin.

Epaxan Softgel kapsul 10x3
Omega-3 polyunsaturated fatty acids -800 mg; 

Docosahexaenoic acid(DHA)- 480 mg;  Eicosapentaenoic 
acid(EPA)- 280 mg.

gelatine, deonized water, 
glycerrine(vegetable based)

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epaxan 

(kapsul, № 30) adlı məhsul omega 3-doymamış yağ 
turşularının əlavə mənbəsi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda"Omega 3-doymamış yağ 
turşuları geniş spektrli kliniki- farmakoloji effektlərə 

malikdir" yazıs "Omega 3-doymamış yağ turşularının 
əlavə mənbəsi kimi istifadə oluna bilər" yazısı ilə əvəz 

olunsun.

Erex Sper Kapsul 6 x 10

L-arginine - 400 mg, Acetyl L-Carnitine - 200 mg, Eurycoma 
longifolia - 40 mg, Epimedium grandiflorum - 50 mg, Ginkgo 
biloba leaf dry extract - 15 mg, Sodium selenite - 0.05 mg, 
Zinc oxide - 15 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Folic 

acid - 200 mcg, Cyanocobalamin - 2 mcg

Starch, Gelatin DSZ Doğal Sağlık Gıda 
ve Kozmetik Ürünleri Türkiyə 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Erex 
Sper (kapsul, № 60) adlı məhsul kişilər və qadınlarda 
reproduktiv orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Esobiotik toz 5 q x 15
Lactobacillus acidophilus - 0.5 billion CFU, Lactobacillus 

Rhamnous - 0.25 billion CFU, Bifidobacterium bifidum - 0.5 
billion CFU, Streptococcus Thermophillus - 0.25 billion CFU

Maltodextrin, Strawberry 
flavor, Isomalt

Alisa İlaç Gıda  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Esobiotik (toz, saşe № 15) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

vasitəsi deyil. 



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

Essential Fatty Acids Nordic 
Omega-3 / Essential Fatty 

Acids Şimali Omeqa-3
Kapsul 1

Complex of polyunsaturated omega-3 fatty acids from the 
fat of marine fish (Omega-3 PUFAs - 330 mg, including 

Docosahexaenoic acid - 121 mg, Eicosapentaenoic acid - 
181.5 mg ) - 550 mg

Gelatin (Gelatin, Glycerin, 
Purified water, Sorbitol, 

Ethylvanillin)

Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essential Fatty Acids Nordic Omega-3 / Essential Fatty 
Acids Şimali Omeqa-3 (kapsul, №60) adlı məhsul 

omeqa-3 doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adı qeyd edilsin.

Estevit C Tablet 3 x 10

Vitamin A (as Retinol) - 1 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic 
acid) - 80 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 200 IU, 

Vitamin E (as D-alpha-tocopherol) - 10 mg, Vitamin K1 (as 
Phytomenadione) - 0.07 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, 
Vitamin B3 (as Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Biotin (as D-
Biotin) - 0.05 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 
5 mg, Calcium carbonate (content Calcium - 120 mg) - 300 

mg, Iron fumarate (content Iron - 16 mg) - 50 mg, 
Potassium Iodide (content Iodine - 0.05 mg) - 0.06, 

Magnesium sulphate heptahydrate (content Magnesium - 
9.9 mg) - 100 mg, Zinc oxide (conten Zinc - 20 mg) - 25 

mg, Sodium selenite ( content Selenium - 0.06 mg) - 0.15 
mg, Copper gluconate (content Copper - 0.42 mg) - 3 mg, 
Manganase sulphate (content Manganese - 3 mg) - 8.25 
mg, Chromium picolinate (content Chromium - 12 mcg) - 

0.1 mg, Calcium hydrogen phosphate (content Phosphor - 
48 mg) - 210 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Estevit 

C (tablet, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Extratop Urological / Ekstratop 
Uroloji

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract 
(1:9) - 600 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, Purified 
water

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extratop 
Urological / Ekstratop Uroloji (daxilə qəbul üçün məhlul, 
600 ml) adlı məhsul Sidik ifrazat sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"Dəmləmə" yazısı "bişirmə" yazısı ilə əvəz edilsin.

Eyebest Kapsul 3 x 10
Taurine - 250 mg, Lutein - 10 mg, Zeaxanthin - 3 mg, 

Crocus sativus L.flower dry extract - 25 mg, Vitamin A (as 
Retinyl palmitate) - 1.5 mg

Sorbitol, Magnesium 
stearate, Talc

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eyebest 

(kapsul, №30) adlı məhsul görmə qabiliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Fat Metaboliser / Yağ 
Metabolizatoru Tablet

Green Tea(Camellia sinensis) leaf extract  4:1 (40% 
Polyphenols, max 10% Caffeine) - 31.5 mg , Uva Ursi 

(Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract 8:1(20% Arbutin) - 
12.5  mg, L-Carnitine L-Tartrate( 68.2% L-Carnitine, 31.8% 
L-Tartrate)- 5.1 mg, Kola Nut(Cola acuminata) seed extract 

5:1(Standardised to contain 10% Caffeine) - 5  mg, 
Cayenne Pepper (Capsicum annuum) fruit extract 8:1 - 2.6 
mg, Pyridoxine Hydrochloride (81.4% Pyridoxine - 1.25 mg) 
- 1,71 mg, Chromium Picolinate (12.18% Chromium - 100 

mcg) - 0.822 mg

Dicalcium Phosphate, 
Microcrystalline Cellulose, 

Silicon Dioxide, Magnesium 
Stearate, 

Hydroxypropylmethylcellulos
e, Glycerine, 

Hydroxypropylcellulose

Park Acre Enterprises 
Ltd (for Holland & 

Barrett Retail Limited)
Böyük Britaniya 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fat 
Metaboliser / Yağ Metabolizatoru (Tablet, №56) adlı 

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

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

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

deyil.
Qeyd:a) "Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilsin.
b) İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.



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

Femilife Kapsul 3 x 10 Indole-3-carbinol - 300 mg, Epigallocatechin-3-gallate - 60 
mg

Rice starch, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 
Capsule (Natural gelatin)

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 04.11.2020 Müsbət

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

edilsin.
b)"Antiestrogen və antiproliferativ" yazıları ləğv edilsin.

Fibramix / Fibramiks Yumşaq jelatin kapsul 1
Evening primrose (Oenothera biennis L.) oil std. 10%  of 

which GLA - 1000 mg, Chastetree (Vitex agnus-castus L.) 
d.e. std. 0,5% - 324 mg, D-Alpha-Tocopherol - 20 mg

Sunflower oil, Mono-and 
diglycerides of fatty acids, 
Sunflower lecithin, Gelatin, 
Glycerol, Titanium dioxide, 

Iron oxides, Water

Gricar Chemical SRL İtaliya 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fibramix / Fibramiks(yumşaq jelatin kapsul № 60) adlı 
məhsul qadın sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Filteron Tablet 2 x 15
Phospholipids soy lecithin( L-α-lecithin) - 200 mg, L-

glutathione reduced - 200 mg, Ademethionine - 100 mg, 
Vitamin E - 15 mg

Microcrystalline cellulose, 
Potato starch, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Pharmacy Laboratories 
s.c Polşa 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Filteron 

( tablet, №30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilsin.

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

Fitogaz məhlul-damcı 50 ml

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 27.11.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“"BİON MEDİCAL" MMC” şirkətinin 22.10.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin 

Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım Ürünleri 
Gıda Turizm İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti” şirkətinin 

istehsalı olan EXPFTG-0920 seriyalı Fitogaz (məhlul 50 
ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

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

təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 
tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
pH: 4.59  (5,0 -- 6,0) Uyğun deyil

Məhsulun tərkibinə əsasən bu məhsulun 12 yaşdan 
aşağı istifadə olunm ası yol verilen deyil.

Köməkçi m addələrin m iqdarı verilm əm işdir.

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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.



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

FizioBrain Şərbət 150 ml
GABA - 100 mg, Glycine - 50 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B5 (as Calcium 
pantothenate) - 2 mg, Vitamin B8 (Inositol) - 2.5 mcg

Deionized water, Xanthan 
gum, Raspberry flavor, Citric 

acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fizio 

Brain (şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

Flaxseed  Oil 1000 mg /  
Kətan toxumu yağı 1000 mq Yumşaq gel kapsullar

1 plastik 
flakonun 

içərisində 60 
kapsul

Flaxseed oil-1000 mg
capsule shell: bovine 

gelatine; glycerine(Palm 
kernel oil); aqua.

Bee Health Limited 
(Holland and Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

Flaxseed  Oil 1000 mg /  Kətan toxumu yağı 1000 mq 
(yumşaq gel kapsullar, № 60) adlı  məhsul  omega 3,6,9  

yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır rəyin 
məlum atlarını əks etdirm əlidir.

Flegamix daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Thymus vulgaris herb liquid extract - 85 mg, Althea 
officinalis root liquid extract - 85 mg, Plantago lanceolata 
leaf dry extract - 45 mg, Zinc (as Zinc sulfate - 12.7 mg) - 

5.1308 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, 

Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Flegamix (şərbət,150 ml) adlı məhsul  Tənəffüs sistemi 
orqanalarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Flodox Forte Tablet 3 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 150 mg, Glycine max seed dry 
extract - 150 mg, Helichrysum arenarium flower dry extract - 

50 mg, Vitamin E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate(TCP), 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.11.2020 Müsbət

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

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda: məhsulun ümumi 
xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq əlavə olunsun; ənginar 
və alaqanqal tərkibli inqredientinin xüsusiyyətlərinə dair 

istifadə olunan "preparat"sözü ləğv olunsun.
b) "Silybum marianum" bitkisi "Adi alaqanqal" kimi 

tərcümə olunsun.

Floramax Kapsul 3 Cosval S.P.A İtaliya 02.11.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Fogenalin Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q10 (Ubiquinone) - 200 mg

Sun flower oil, Natural 
gelatin, Purified water, 

Glycerin, Soya lecithin, Cera 
alba, Iron oxide red, Iron 

oxide black

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 17.11.2020 Müsbət

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

prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.



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

Folikulon Kapsul 2 x 15 Folic acid - 400 mcg
Magnesium salts of fatty 

acids, Maltodextrin, Silicon 
dioxide

APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Folikulon (kapsul №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Fomiks Kapsul 2 x 10

Lactobacillus acidophilus - 1.3 x 10⁹ CFU, Bifidobacterium 
bifidum - 1.3 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 1.0 x 
10⁹ CFU, Streptococcus thermophilus - 0.4 x 10⁹ CFU, 

Maltodextrin - 398.93 mg

Gelatin, Potato starch, 
Magnesium stearate, 

Titanium dioxide, Silicon 
dioxide

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 25.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomiks (kapsul, №20) 
(Seriya nömrəsi: 00108200, istehsal tarixi: 01.08.2020, 

son istifadə tarixi: 01.08.2022) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının 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.

Forever A-Beta-CarE Yumşaq gel kapsullar
1( içərisində 
100 yumşaq  
gel kapsul)

Refined Soybean oil - 321.80 mg, D-Alpha-Tocopherol - 
95.45 mg (100 IU-67 mg), Beta-Carotene - 25 mg (12,500 
IU-7.5 mg), Rosemary Powder - 25 mg, Carrot Oil - 14 mg, 

L-Selenomethionine - 5.75 mg (25 mcg)

Beeswax, Soy Lecithin, 
Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Dark Carob extract

Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

A-Beta-CarE(kapsul, № 100) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi:130120A  , istehsal tarixi: 13.01.2020, son 

istifadə tarixi: 13.01.2024)    antioksidant təsirli vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin 
məhsula daxilolma miqdarları, mötərizədə isə qida 

dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının tərkibə aid             
sənədə əsasən);

        b)Təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan 
dilində yazılr mövcud deyil.

Forever Absorbent-C Tablet 1 Natural Oat Bran - 550.1 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 
68.71 mg (60 mg)

Sorbitol powder, Honey, 
Stearic acid, Silicon dioxide, 
Natural orange flavor, Citrus 
bioflavonoids, Papaya fruit 

powder

Fine Living 
Pharmanaturals ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Absorbent-C 

(tablet, № 100) (Seriya nömrəsi: 210420A , istehsal 
tarixi: 21.04.2020, son istifadə tarixi: 21.04.2024) adlı 

məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin həm Azərbaycan dilində tərcüməsi , 

həm  beynəlxalq elm i adı qeyd edilsin.

b)İstehsalçının adı düzgün qeyd edilsin.

Forever Absorbent-C Tablet 1 Natural Oat Bran - 550.1 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 
68.71 mg (60 mg)

Sorbitol powder, Honey, 
Stearic acid, Silicon dioxide, 
Natural orange flavor, Citrus 
bioflavonoids, Papaya fruit 

powder

Fine Living 
Pharmanaturals ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Absorbent-C 

(tablet, № 100) (Seriya nömrəsi: 280520A , istehsal 
tarixi: 28.05.2020, son istifadə tarixi: 28.05.2024) adlı 

məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin həm Azərbaycan dilində tərcüməsi , 

həm  beynəlxalq elm i adı qeyd edilsin.

b)İstehsalçının adı düzgün qeyd edilsin.



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

Forever Absorbent-C Tablet 1 Natural Oat Bran - 550.1 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 
68.71 mg (60 mg)

Sorbitol powder, Honey, 
Stearic acid, Silicon dioxide, 
Natural orange flavor, Citrus 
bioflavonoids, Papaya fruit 

powder

Fine Living 
Pharmanaturals ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Absorbent-C 

(tablet, № 100) (Seriya nömrəsi: 200320A , istehsal 
tarixi: 20.03.2020, son istifadə tarixi: 20.03.2024) adlı 

məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin həm Azərbaycan dilində tərcüməsi , 

həm  beynəlxalq elm i adı qeyd edilsin.

b)İstehsalçının adı düzgün qeyd edilsin.

Forever Active Pro-B / 
Forever Aktiv Pro-B Kapsul 1

Bifidbacterium animalis ssp. lactis - 30 mg (5.2 billion CFU), 
Lactobacillus rhamnosus - 20 mg (1.15 billion), 
Lactobacillus reuteri - 10 mg (580 million CFU), 

Lactobacilus acidophylus - 8 mg (580 million CFU), 
Bifidobacterium longum - 5 mg (200 million CFU), 
Bifidobacterium bifidum - 5 mg (290 million CFU)

Corn dextrin, 
Fructoooligosaccharides, 

Hydroxypropyl 
methylcellulose, Silicon 

dioxide, Magnesium 
stearate, Titanium dioxide 

Biofarma S.p.A İtaliya 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Active Pro-B / Forever Aktiv Pro-B  (kapsul № 30) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

komponentlərin həm Azərbaycan dilində tərcüməsi , 
həm  beynəlxalq elm i adı qeyd edilsin.

b)İstehsalçının adı düzgün qeyd edilsin.

Forever Aloe Berry Nectar daxilə qəbul üçün gel 1000 ml
Stabilized Aloe vera gel - 90.3027 %, Natural Cranberry 

and apple juice concentrates 1.77%, Ascorbic acid 0.16%, 
Tocopherol 0.004%

Fructose,  Natural Cranberry 
and apple juice 

concentrates, Ascorbic acid, 
Tocopherol, Sorbitol, Citric 
acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Xanthan 

gum

Aloe Vera of America, 
Inc ABŞ 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Aloe Berry Nectar ( daxilə qəbul üçün gel, 1000 ml) adlı  

məhsul(Seriya nömrəsi: 100320 , istehsal tarixi: 
10.03.2020, son istifadə tarixi: 10.03.2024)    immuniteti 

möhkəmləndirmək üçün, vitaminlər, aminturşuları və 
fermentlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində Cranberry bitkisinin 
tərcüməsi "yanlış" olaraq "Quşüzümü" kimi tərcüməsinin 

ləğv olunması zəruridir.

Forever Bee Pollen Tablet 1(içərisində 
100 tablet)

Bee pollen, granular - 504.15 mg (500 mg), Royal jelly - 
0.18 mg

Honey, Stearic acid, Silicon 
dioxide

Aloe Vera of America, 
Inc ABŞ 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Bee Pollen (tablet, № 100) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 
300620A , istehsal tarixi: 30.06.2020, son istifadə tarixi: 

30.06.2024)  orqanizmdə gedən əsas metabolik 
prosesləri yaxşılaşdırmaq, immun sistemini 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a) Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin 
məhsula daxilolma miqdarları, mötərizədə isə qida 

dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının tərkibə aid             
sənədə əsasən);

         b)Təqdim olunan nümunənin üzərində  
Azərbaycan dilində yazılar mövcud deyildir.



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

Forever Calcium Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 1000 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide, Dimagnesium malate) - 400 mg, Vitamin 
C (as Calcium ascorbate) - 60 mg, Zinc (as Zinc Glycinate 

chelate) - 6 mg, Manganese (as Manganese Glycinate 
chelate) - 2 mg, Copper (as Copper Glycinate chelate) - 1 

mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 20 mcg (800 IU)

Silicified Microcrystalline 
cellulose, Croscarmellose 

sodium, Stearic acid, Sodium 
Carboxymethylcellulose, 
Dextrin, Natural vanilla 

flavor,Dextrose, Medium 
chain triglycerides, Trisodium 

citrate

Forever Nutraceutical, 
LLC ABŞ 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Calcium (tablet № 90) 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:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

edilsin.
b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlim atda tərkib rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.

c)Məhsulun istehsalçısı düzgün qeyd edilsin.

Forever Supergreens toz 4,4 q x 30 
Magnesium carbonate - 125 mg, Ascorbic acid - 80 mg, 

Grape seed powder (Vitis vinifera) - 100 mg, Green tea leaf 
powder (Camellia sinensis L. Kuntze.) - 100 mg, 

Berry flavor, Maltodextrin, 
Gum Acacia, Flavor 

(raspberry and strawberry), 
Citric acid, Silicon dioxide, 

Spirulina, Stevia

Aloe Vera of America, 
Inc ABŞ 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Supergreens(toz, 4.4 q x 30 saşe) adlı məhsul (Seriya 

nömrəsi:141019L , istehsal tarixi: 14.10.2019, son 
istifadə tarixi: 14.10.2021)   metabolik prosesləri 

yaxşılaşdıran və  immun sistemin fəaliyyətini gücləndirən 
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:Təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan 

dilində yazılar mövcud deyildir.

Fortede Kapsul 3 x 10
Ferrous fumarate - 60 mg, Folic acid (Pteroylglutamic acid) - 
400 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 5 mcg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Maize starch, Gelatin

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortede 
(kapsul №30) adlı məhsul dəmir mikroelementi və bəzi 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Galax Şərbət 120 ml

Valeriana officinalis root extract - 60 mg, Passiflora 
incarnata herb extract - 60 mg, Melissa officinalis leaves 

extract - 30 mg, Lavandula angustifolia flowers extract - 30 
mg, Hawthorn (Crataegus sp.) flowers extract - 20 mg

Distilled water, Glycerine, 
Sweetener, Orange aroma, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate

Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş Türkiyə 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Galax 

(şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: a) Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda 
inqredientlərin elmi adları rəyə uyğun olaraq qeyd 

edilsin.
b) Melissa officinalis bitkisi Azərbaycan dilinə "Bədrənc 

və ya lim onotu" kim i tərcüm ə olunsun.

c) Məhsul böyüklərə tövsiyə olunduğundan təlimatda 
uşaqlara aid məlumatlar ləğv olunmalıdır.

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

PVP, Magnesium Stearate, 
Lactose Monohydrate, 

Microcrystalline Cellulose, 
Croccalallelose Sodium, 

Silicon Dioxide, 
Hydroxypropil 

Methylcellulose, Coating 
Material.

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamalon plus tablet 

№ 20 (Seriya nömrəsi: 20430; İstehsal tarixi: 
01.08.2020; Son istifadə tarixi: 01.08.2023) adlı məhsul  

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

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

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

deyil. 

Genefill Contour inyeksiya üçün gel 10 ml

Cross-linked hyaluronic acid-20mg, Hyaluronic acid(2.5 
MDa)-2mg, Sodium hydrogen phosphate-0.44mg, Sodium 
dihydrogen phosphate-0.39mg, Sodium chloride-6.9mg, 

Water for injection-Ad 1ml, Sodium hydroxide-q.s, 
Hydrochloric acid-q.s

Ayrıca qeyd edilməmişdir. BioScience GmbH Almaniya 30.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Genefill Contour, 
inyeksiya üçün gel, 1x10 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada bədənin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.



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

Genefill DX inyeksiya üçün gel 1 ml Cross-linked hyaluronic acid-14mg, Dextranomere-50mg, 
Sodium chloride-6.9mg, Water for injection-Ad 1ml Ayrıca qeyd edilməmişdir. BioScience GmbH Almaniya 03.11.2020 Müsbət

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

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

Genefill Fine inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic acid sodium salt-14mg, Sodium chloride-6.9mg, 
Water for injection-Ad 1ml Ayrıca qeyd edilməmişdir. BioScience GmbH Almaniya 03.11.2020 Müsbət

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

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

Genefill Soft Fill inyeksiya üçün gel 1 ml
Hyaluronic acid sodium salt-2mg, Cross-linked hyaluronic 
acid-20mg, Sodium chloride-6.9mg, Water for injection-Ad 

1ml
Ayrıca qeyd edilməmişdir. BioScience GmbH Almaniya 03.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Genefill Soft Fill, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Genefill Soft Touch inyeksiya üçün gel 1 ml
Hyaluronic acid sodium salt-2mg, Cross-linked hyaluronic 
acid-16mg, Sodium chloride-6.9mg, Water for injection-Ad 

1ml
Ayrıca qeyd edilməmişdir. BioScience GmbH Almaniya 03.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Genefill Soft Touch, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml əvvəlcədən doldurulmuş 

şprisdə” adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 
korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Glutamine Powder toz 300q L-Glutamine - 100 g yoxdur Optimum Nutrition Inc ABŞ 19.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

GLUTAMİNE POWDER, toz 300 q (Seriya nömrəsi: 
0000971042; İstehsal tarixi: 01.09.2019; Son istifadə 
tarixi: 01.09.2021) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Gördəvər-Evalar® / Sabelnik-
Evalar® Tablet 3 x 20 Rhizomat cum radicubus Camari palustrae of which tannins 

in terms of tannin less than 3% - 387.5 mg

Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silicon dioxide

Evalar QSC Rusiya 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gördəvər-Evalar® / Sabelnik-Evalar® (tablet, №60) adlı 
məhsul oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin 
normada saxlanmasına kömək edən BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Greencaps / Qrinkaps Kapsul 10 x 3

Valeriana officinalis rhizome and root- 50 mg, Humulus 
lupulus strobuli-40 mg, Melissa officinalis leaves-40 mg, 
Leonurus cardiaca blooming stems-40 mg, Lavandula 

angustifololia inflorescences  tops of stems- 40 mg,Calluna 
vulgaris flowers-20 mg, Lycopus europaeus herb et root-20 

mg.

gelatin(capsula shell) Nutrimed MMC Ukrayna 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Greencaps / Qrinkaps, kapsul № 30 ) adlı  məhsul sinir 
sistemin funksional vəziyyətini normallaşdırmaq üçün 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin.İnqredientlərin adı Azərbaycan 

dilində düzgün təqdim olunsun.

Hairmax Tablet 3 x 10

Saw palmetto fruit extract - 320 mg, Hydrolized keratin - 
21.16 mg, Calcium pantothenate (eq. to 1.132 mg Vitamin 

B5) - 12.1 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 15 mg 
Zinc) - 41.175 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 20.05 mg, L-
methionine - 42.8 mg, L-cystine - 40.19 mg, Folic acid - 0.5 

mg, Biotin - 0.12 mcg, Soybean extract - 8.55 mg

Polyvinylpyrrolidone K30, 
Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, 

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 17.11.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hairmax 

(tablet № 30) adlı məhsul saç köklərini 
möhkəmləndirmək məqsədilə 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”-nin tələblərinə 

əsasən "parafarmasevtiklərin gündəlik dozası, bu 
maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək 
olmamalıdır (BFMQƏ-nin gündə 2 dəfədən az qəbul 

edilməməsi şərti ilə)", Saw Palmetto (Serenoa repens) 
bitki ekstraktının birdəfəlik terapevtik dozası isə 320 mg-

dır.



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

Helmintason Tablet 2x15

Juglans regia fruits,peel dry extract - 30 mg, Polypodium 
virginianum whole plant dry extract - 150 mg, Cucurbita 
seminibus seed dry extract - 40 mg, Tanacetum vulgare 

flower dry extract - 40 mg, Syzygium aromaticum flower dry 
extract - 60 mg, Allium sativum bulb dry extract - 35 mg, 

Zingiber officinale rhizome dry extract - 100 mg, Vitis 
vinifera seed dry extract - 40 mg, Citrus paradisi fruit seed 

dry extract - 40 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatt acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Helmintason (tablet № 30) adlı məhsul müxtəlif mənşəli 
qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Hemodrop Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml Ferrous bis glycinate-10 mg, L-Methyl folate- 100 mcg.

Sodium methyl hydroxyl 
benzoate, Sodium propyl 

hydroxyl benzoate, Sorbitol 
70 %, Sodium carboxy 

methyl cellulose, Sodium 
saccharin, Flavour mango, 

Colour Red İron oxide, 
Purified water.

OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

HEMODROP(tablet  N 90) adlı  məhsul dəmir və B9 
vitaminin əlavə mənbəsi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə sahəsi və göstərişlər rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.

Hepabest forte Kapsul 2 x 15

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

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

hydrochloride) - 0,7 mg

microcrystalline cellulose, 
magnesium salt of fatty 

acids, hard gelatine capsules

Olimp Laboratories Sp. 
z.o.o Polşa 24.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepabest forte (kapsul 
№30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 00860420, istehsal 

tarixi:16.04.2020 , son istifadə tarixi:15.04.2022 ) 
qaraciyər zədələnmələri zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ  

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu 

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

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

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

gelatine capsules" inqredienti gelatin(capsule shell) kimi 
yazılsın;

        b) baxmayaraq ki "a" qeydi sonuncu rəydə də 
göstərilmişdir, buna dair bu gönə kimi  heç bir tədbirlər 

görülməmişdir.

High Strength Glucosamine & 
Chondroitin Complex Tablet 1

Glucosamine sulphate 2 KCl - 500 mg, 
Methylsulfonylmethane - 133.33 mg, Chondroitin sulphate - 

100 mg, Hydrolysed collagen - 100 mg, Citrus sinensis 
extract (supplying 35% citrus bioflavonoids) - 100 mg, Silica 

- 16 mg, Ginger 20:1 extract (from 100 mg Zingiber 
officinalis root) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulos
e, Hydroxypropylcellulose, 

Glycerin, Magnesium 
stearate

Park Acre Enterprises 
Ltd (Holland & Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən High 
Strength Glucosamine & Chondroitin Complex  (tablet 

№ 30) adlı məhsul sümük və qığırdaq toxumasının 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Holicin Şərbət 90 ml Citicoline (as Citicoline Sodium) - 50 mg
Purified water, Sucrose, 

Fructose, Citric Acid (E 330), 
Potassium Sorbate (E202)

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 27.11.2020 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.

Hondrolex Extra Tablet 4 x 15

Glucosamine hydrochloride – 400 mg, 
Methylsulfonylmethane (MSM) – 320 mg, Chondroitin 

sodium sulfate – 200 mg, Collagen hydrolysate – 90 mg, 
White willow bark extract (Salix alba) conatins not less than 

15% of salicylates – 20 mg, Boswellia bark extract 
(Boswellia carterii), contains not less than 60% boswellic 
acid – 15 mg, Bitter orange fruit extract (Citrus aurantium) 
conatins not less than 50% of hesperidin – 10 mg, Ginger 

root extract (Zingiber officinale) - 10 mg, S-adenosy L-
methionine (SAME) – 5 mg, Sodium hyaluronate – 5 mg

Titanium dioxide, Talc, 
Aroma (creamy flavor), 

Cellulose microcrystalline, 
Polyvinylpyrrolidone PVP 
K30, Magnesium salts of 
fatty acids, Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polyethylene glycol

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hondrolex Extra (tablet, № 60) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi:00407200  , istehsal tarixi: 01.07.2020, son 

istifadə tarixi: 01.07.2023)  dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
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Hondrolex Extra Tablet 4 x 15

Glucosamine hydrochloride – 400 mg, 
Methylsulfonylmethane (MSM) – 320 mg, Chondroitin 

sodium sulfate – 200 mg, Collagen hydrolysate – 90 mg, 
White willow bark extract (Salix alba) conatins not less than 

15% of salicylates – 20 mg, Boswellia bark extract 
(Boswellia carterii), contains not less than 60% boswellic 
acid – 15 mg, Bitter orange fruit extract (Citrus aurantium) 
conatins not less than 50% of hesperidin – 10 mg, Ginger 

root extract (Zingiber officinale) - 10 mg, S-adenosy L-
methionine (SAME) – 5 mg, Sodium hyaluronate – 5 mg

Titanium dioxide, Talc, 
Aroma (creamy flavor), 

Cellulose microcrystalline, 
Polyvinylpyrrolidone PVP 
K30, Magnesium salts of 
fatty acids, Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polyethylene glycol

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hondrolex Extra (tablet, № 60) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi:00307200  , istehsal tarixi: 01.07.2020, son 

istifadə tarixi: 01.07.2023)  dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Hyaprof Balance inyeksiya üçün gel 1 ml Total hyaluronic acid (stabilized)-22.0mg Qeyd edilməmişdir BioScience GmbH Almaniya 06.11.2020 Müsbət

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

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

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

İnnodrops f1A Göz üçün damcı 10 ml Perilla Dry Extract-0.1%, Sodium Hyaluronate 1.5-1.7 MDA-
0.1%

Sodium Chloride, Sodium 
Citrate Tribasic Dihydrate, 
Citric Acid, Purified Water

Enable Innovations S.r.l. İtaliya 13.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnnodrops f1A, Göz üçün 
damcı, 10 ml” adlı məhsul gözdə diskomfort, kontakt 
linzanın istifadəsindən sonra yaranan qıcıqlanmanın 

aradan qaldırması və həmçinin göz səthinin 
nəmləndirilməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.



İnnodrops Lipo Göz üçün damcı 0.5 ml Lipoid-1%, Sodium Hyaluronate (700-900 KDA)-0.05%
Sodium Chloride, Sodium 
Citrate Tribasic Dihydrate, 
Citric Acid, Purified Water

Enable Innovations S.r.l. İtaliya 13.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnnodrops Lipo, 
0.5mlx10” adlı məhsul gözdə diskomfort, qıcıqlanmanın 

və quru göz sindromunun simptomlarını aradan 
qaldırması və həmçinin göz səthinin nəmləndirilməsi 

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

İnnodrops X Göz üçün damcı 10 ml Cross-linked Sodium Hyaluronate-0.1%, Sodium 
Hyaluronate (700-900 KDa)-0.1%

Mannitol, Sodium Chloride, 
Sodium Citrate Tribasic 
Dihydrate, Citric Acid, 

Purified Water

Enable Innovations S.r.l. İtaliya 13.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İnnodrops X, 10 ml” adlı 
məhsul gözdə diskomfort, qıcıqlanma və quru göz 
sindromunun simptomlarını aradan qaldırması və 

həmçinin göz səthinin nəmləndirilməsi üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

İnstantized BCAA 5000 
powder - Fruit punch toz 380 q Micronized L-Leucine - 2.5 g, Micronized L-Isoleucine - 

1.25 g, Micronized L-Valine - 1.25 g

Natural & Arificial flavors, 
Citric acid, Inulin, Sucralose, 
Tartaric acid, Silicon dioxide, 

FD & C Red # 40

Optimum Nutrition ABŞ 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İnstantized BCAA 5000 Powder - Fruit punch (toz, 380 
q, Seriya nömrəsi: 0000989659, istehsal tarixi: 

01.01.2020, son istifadə tarixi: 01.01.2022) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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

Iodim Göz üçün damcı 10 ml

Medium chain triglycerides-0.11g, Sodium hyaluronate-
0.05g, Povidone Iodine-10%, Vitamin E TPGS-0.39g, 

Potassium citrate-0.30g, Citric acid monohydrate-0.025g, 
Glycerol-0.90g, Sodium chloride-0.45g, Purified water-q.s. 

to 100.0g

Ayrıca qeyd edilməmişdir Medivis Srl İtaliya 13.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Iodim, Göz üçün damcı, 
10 ml” adlı məhsul gözdə diskomfort, kontakt linzanın 
istifadəsindən sonra yaranan qıcıqlanmanın aradan 
qaldırması və həmçinin göz səthinin nəmləndirilməsi 

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



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

İstoki Çistotı Kapsul 3

Formula 1 composition:Echinacea purpurea herb dry 
extract (Including hydroxy-cinnamic acid - 0.76 mg) - 33 

mg, Trifolium pratense herb - 26.3 mg, Cassia 
acutifolia(Including anthraquinone - 4.8 mg) - 24 mg, 

Polygonum aviculare herb powder - 23.2 mg, Bupleurum 
multinerve herb powder - 22.4 mg, Hypericum perforatum 

herb powder - 22.4 mg, Hedysarum sibiricum root powder - 
22.4 mg, Arctium lappa root powder - 22.4 mg, Glycyrrhiza 

glabra root powder - 22.4 mg, Arctostaphylos uva-ursi 
leaves powder - 22.4 mg, Tanacetum parthenium flowers 
powder - 11.3 mg, Comarum palustre herb powder - 11.3 
mg, Ribes nigrum leaves powder - 11.3 mg, Equisetum 
arvense herb powder - 11.3 mg, Thymus sepyllum herb 
powder - 11.3 mg, Sanquisorba officinalis root powder - 

11.3 mg, Vaccinium vitis-idaea - 11.3 mg.Formula 2 
composition: Lepidium sativum - 150 mg, Sylimarin 

(Including silibinin - 21 mg) - 70 mg, Camellia sinensis dry 
extract (Including catechines - 20 mg) - 50 mg, Arctium 

lappa root powder - 50 mg, Helichrysum arenarium flowers 
powder - 20 mg, Potentila fruticosa dry extract (Including 

catechines - 4 mg) - 10 mg.Formula 3 composition: Vitamin-
mineral Premix RUS30535 (Vitamin A (as Retinol acetate) - 
0.183 mcg, Vitamin E (as Alpha-tocopherol acetate) - 14.3 

mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 65.7 mg, Beta-carotene - 
1 mg, Zinc - 2.9 mg, Copper - 0.29 mg, Selenium - 0.007 
mg) - 130 mg, Thymus serpyllum herb powder - 61 mg, 

Rosa majalis fruits dry extract - 60 mg, Citrus paradisi seed 
dry extract - 38.5 mg, Vitis vinifera seed dry extract 

(Including polyphenol compound - 18.2 mg) - 26 mg, Thea 
chinensis dry extract (Including catechines - 10.4 mg) - 26 

mg, Manganese  asparaginate (Including manganese - 
1.03 mg) - 6.5 mg, Vitamin A acetate (Including vitamin A - 

Gelatin Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İstoki 
Çistotı (kapsul №180) adlı məhsul orqanizmin zərərli 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilsin.

b)"Kasnı turşuları" yazısı "hikroksi-darşın" turşuları yazısı 
ilə əvəz edilsin.

c)"Vaccinium vitis idea" bitkisi "Mərcangilə" kimi tərcümə 
edilsin.

d)”İstifadə qaydası” rəyə uyğun qeyd edilsin.

Jalor Sweet Kiss inyeksiya üçün gel 1 ml

Water for injections-978.9mg, Sodium hyaluronate-23mg, 
Lidocaine Hydrochloride-3mg, Sodium Chloride-7.9mg, 

Disodium Phosphatedodecahydrate-2.4mg, Sodium 
Dihydrogen Phosphate Dihydrate-0.5mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir CROMA-PHARMA 
GmbH Avstriya 16.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Jalor Sweet Kiss, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.

Kalness Tablet 15 x  2

Calcium (as Calcium carbonate) - 400 mg, Vitamin D3 
(cholecalciferol) - 10 mcg, Magnesium (as Magnesium 

oxide) - 100 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 16 mg, Copper 
(as Copper sulphate) - 0.5 mg, Manganese (as Manganese 

sulphate) - 0.25 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 25 
mcg, Vitamin K2 (Menaquinone 7) - 25 mcg

Starch, Sodium starch 
glycolate, Microcrystalline 

cellulose, PVP K-30, Sodium 
bezoate, Talc, Magnesium 
stearate, Croscarmellose 
sodium, Aerosil, Titanium 
dioxide, Color briliant blu

OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalness 
(tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

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

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

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

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

olunması zəruridir.

Karas Yumşaq kapsul 1 Fish oil - 700 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg)
Gelatin, Deionized water, 
Glycerine (E422), Orange 

aroma

Bereket İlaç Kozmetik 
A.Ş Türkiyə 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karas 
(kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 

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

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşma üzərində 
inqredientlərin elmi (beynəlxalq) adları düzgün 

göstərilsin.

Karni-Q məhlul 100 ml
L-carnitine – 1000 mg, Coenzyme Q10 – 30 mg

 Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Deionized Water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karni-Q 
(məhlul 100 ml) adlı məhsul karnitin və koenzim q10-nun 

əlavə mənbəyikimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Keprolux Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml

L-Leucine - 1.1 mg, L-Lysine HCl - 2.28 mg, L-Isoleucine - 
2.55 mg, L-Arginine - 1.9 mg, L-Methionine - 0.92 mg, L-

Phenylalanine - 0.6 mg, L-Threonine - 0.55 mg, L-
Tryptophan - 0.5 mg, L-Valine - 0.69 mg, Ascorbic acid - 50 

mg, L-Alanine - 0.6 mg, L-Asparagine - 0.47 mg, L-
Glutamine - 0.5 mg, Glycine - 1 mg, L-Serine - 0.5 mg, L-

Proline - 0.5 mg

Sugar, Sucralose, Orange 
flavor, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, 
Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Keprolux (Daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 30 ml) adlı 
məhsul amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qeyd: Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun 
tərkibində texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və 

tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Keratodrop Göz damcısı 10 ml Hidroksipropilmetilsellüloza – 0.3 %,Strimid-0.01 
%,Deksapantenol-5 % 

Dinatrium EDTA,birəsaslı 
kalium fosfat, natrium fosfat 

12 H2O, təmizlənmiş su.
Bruschettini S.r.l İtaliya 12.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Keratodrop, göz üçün 
damcı, 10 ml” adlı məhsul nəmləndirici, 

regenerasiyaedici və qıcığlanmanı aradan götürmək 
üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Krill Oil Kapsul 3 x 10 Sensilab Ltd Sloveniya

Kullinan Immuno Kapsul 3 x 10

Beta carotene – 10 mg, Panax Ginseng root dry extract – 
150 mg, Echinacea angustifolia leaf dry extract – 40 mg, 

Vitamin C - 150 mg, Vitamin E – 150 mg, Royal jelly – 250 
mg, Lechitin – 15 mg, Sodium Selenite – 100 mcg, Zinc 

sulfate monohydrate – 25 mg

Cornstarch, Gelatin Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kullinan 

Immuno (kapsul № 30) 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. 

Lenta Vit-3 D3 Damcı 30 ml

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 19.11.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Fiziki şəxs “Məmmədov Nəsimi Pərviz oğlu” tərəfindən 
gətirilmiş 24.09.2020-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 

bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gida Turizm İth. İhr. 
San ve Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Lenta Vit-3 
D3 (məhlul, 30 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

məhlulun xarici görünüşü açıq-sarı rəngli, yağlı maye  
(NS-də yağlılıq haqqında məlumat yoxdur), vitamin D3 -- 

63,24%  (90,0 -- 110,0%) -- (NSə əsasən uyğun 
deyildir), sıxlıq 0.9217q/ml (1.0 -- 1.1q/ml) -- (NSə 
əsasən uyğun deyildir) olaraq aşkar edilm işdir.




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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 

Lesistan Kapsul 3 x 10

Beta glucan - 150 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 150 
mg, Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 50 mg, Royal jelly 

powder - 300 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 100 
mcg, Zinc sulfate - 15 mg

Cornstarch, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lesistan 

(kapsul № 30) adlı məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim 
etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın.



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

Lipoxtor Kapsul -
Green coffee bean extract (50% chlorogenic acid) - 150 

mg, Garcinia Gambogia extract (60% hydroxyl citric acid) - 
150 mg

Dextrin, Capsule shell (Fish 
gelatin, Hypermellose, Color 

(Titanium dioxide, Yellow 
iron oxide, Azorubine, 

Carmoisine, Red iron oxide)

Shandong Haiyu 
Biological Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipoxtor 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

edilsin.
b)Tərkib, istifadə qaydası, saxlanma şəraiti, əks 

göstərişlər bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.
c)Azərbaycan dilində tərcümələr yenidən nəzərdən 

keçirilsin.

Liqunorm Tablet 2 x 15

Frangula bark (Rhamnus frangula L.) powder - 150 mg, 
Rhubarb root and rhizome (Rheum officinale Baillon, 

Rheum palmatum L.) powder - 125 mg, Senna leaf (Cassia 
angustifolia M. Vahl.) powder - 120 mg, Aloe juice (Aloe 
ferox Miller) powder - 50 mg, Fennel fruits (Foeniculum 

vulgare Miller) powder - 50 mg, Magnesium sulphate - 100 
mg

Vegetal magnesium stearate 
(E 470b), Silica (E 551), 

Microcrystalline cellulose (E 
460), Hydroxypropyl 

cellulose (E 463), Glazing 
agents: Pregelatinized 

modified starch (E 1420), 
talc (E 553b), glycerol (E 

422), shellac (E 904)

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Liqunorm  (tablet № 30) adlı məhsul  qəbizlik 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. 

Livselon daxilə qəbul üçün 
suspenziya 250 ml

Silybum marianum  L. (hydrolat) - 62500 mg, Urtica dioica 
root dry extract (8:1) - 3750 mg, Myo-inositol - 18750 mg, 

Alpha lipoic acid - 1250 mg

Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium 
sorbate, Citric acid, 

Sucralose, Purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 17.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livselon 

(daxilə qəbul üçün suspenziya, 250 ml) adlı məhsul 
orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdıran 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 qaydaları rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunsun.

Lofal Kapsul 3 x 10 Folic acid (as Pteroylglutamic acid) - 400 mcg Magnesium stearate, 
Maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lofal 

(kapsul №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

edilsin.
b)"Antianemik" yazısı ləğv edilsin.

Lütein İntensiv Tablet 1 x 20

Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Niacin (as Nicotinic 
acid) - 20 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 15 mg, Lutein (from 

Tagetes erecta extract) - 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydroxhloride) - 2 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 1.8 mg, 

Thiamin (Vitamin B1) - 1.5 mg, Zeaxanthin - 1 mg, Vitamin 
A (as Retinol acetate 500000 ME/g) - 1 mg

Calcium stearate, Colloidal 
silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulos
e, Titanium dioxide, Natural 
food coloring, Polyethylene 

glycol and/or Polysorbate 80

Evalar QSC Rusiya 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lütein 

İntensiv (tablet №20) adlı məhsul gözün görmə 
qabiliyyətini 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.

Lutein Omega 3 Kapsul 1 x 30

Fish oil (DHA - 200 mg, EPA - 40 mg) - 401 mg, Ascorbic 
acid - 80 mg, DL - alpha - tocopheryl acetate - 12 mg, Zinc 
oxide - 10 mg, Lutein 20% FloraGlo suspension of tagete 

flowers (Tagetes erecta L.) in safflower oil 10 mg, 
Zeaxanthin 14% FloraGlo suspension of tagete flowers 

(Tagetes erecta L.) in safflower oil 2 mg, Copper oxide - 1 
mg

Gelatin, Glycerol, Yellow 
beewax, Rapersees lecithin, 

Red iron oxide, Black iron 
oxide

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LUTEIN OMEGA 3 

kapsul № 30 (Seriya nömrəsi: IA200057; İstehsal tarixi: 
01.02.2019; Son istifadə tarixi: 01.02.2022) adlı məhsul  

omeqa-3 yağ turşularının, vitamin, mineral və 
vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

deyil. 



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

Luvit-R Tablet Lutein 5% - 10 mg, Zeaxanthin 10% - 3 mg, Rutin - 50 mg, 
Vitamin A - 1 mg, Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg

Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silica, Magnesium 

stearate
ValueMed Pharma SrL San-Marino 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Görmə 
qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

edilsin.

Luzaktol Kapsul 3 x 10 Lutein – 10 mg, Zeaxanthin – 3 mg, Vitamin B2 - 6 mg, 
Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin A - 3 mg  Cornstarch, gelatin Vega İlaç Koz.Gida 

İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Luzaktol 

(kapsul №30) adlı məhsul gözün görmə qabilyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Manuflor Kapsul 2 x 15

Echinacea purpurea herb dry extract – 120 mg 
(polyphenols 4%), L- ascorbic acid  - 80 mg, Uncaria 

tomentosa bark dry extract – 50 mg (3% total alkaloids), 
Echinacea angustifolia root dry extract – 20 mg 
(echinacoside 4%), Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg, 

Tyndallized bacteria mix, 150 billions/g (Lactobacillus casei, 
Lactobacilus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Streptococco thermophillus) – 14 mg

Hydroxypropylmethylcellulos
e, Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Magnesium 

stearate

ESİ Srl İtaliya 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Manuflor (kapsul № 30) adlı məhsul  immun 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. 

Maralit-Forte Daxilə qəbul üçün 
məhlul 600 ml

Equisetum arvense herb dry extract- 570 mg, Rosmarinus 
officinalis leaf dry extract-170 mg, Melissa officinalis leaf 

dry extract- 150 mg, Plantago major folium dry extract- 150 
mg, Matricaria chamomilla flower dry extract- 100 mg, 

Vaccinium vitis-idaea fruit dry extract-40 mg, Ascorbic acid- 
100 mg, Zinc chloride-20 mg

deonized water, xanthan 
gum, raspberry flavor, citric 

acid, sodium benzoate, 
sucralose

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maralit- 
forte(daxilə qəbul üçün məhlul, 250 ml) adlı sidik- ifrazat 

sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Marine Collagen 1000 mg with 
Vitamin C Tablet 1

Marine collagen peptide (from Basa - Pangasianodon 
hypophtalmus and Tilapia - Oreochromis Niloticus) - 1050 
mg (eq. to 1000 mg marine collagen), Ascorbic acid - 30 

mg (eq. to 20 mg active vitamin C)

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Hypromellose, 
Hydroxypropylcellulose, 

Glycerin

Park Acre Enterprises 
Ltd (Holland & Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marine 

Collagen 1000 mg with Vitamin C (tablet, №30) adlı 
məhsul dərinin elastikliyini artırmaq və cavanlaşdırmaq 
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: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

MeDevit-3 daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol  1g / 1000000 IU) - 0.1333 

mg, per drop: 133.3 IU Olive oil
Universe Pharma İlaç 

Sanayi ve Ticaret LTD. 
ŞTİ

Türkiyə 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

MeDevit-3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

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



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

Megaglukan Kids Şərbət 150 ml Beta 1,3 / 1,6 glucan 70% - 71.43 mg, Vitamin C - 60 mg, 
Zinc sulfate monohydrate - 13.74 mg

Sucralose, Strawberry flavor, 
Deionized water, Glucose, 
Maltose, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate

APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Megaglukan Kids (şərbət, 150 ml) 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.

Menaxil Tablet 3 x 10

Vitamin A (as a retinol acetate) – 2.5 mg, Vitamin B1(as 
Thiamine hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 75 

mg, Vitamin D3 – 12.5 mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol 
acetate)– 12.5 mg, Folic acid – 600 mcg, Zinc (as Zinc 
sulfate) – 7.5 mg, lron (as Ferrous Fumarate) – 5 mg, 

Manganase (as Manganase Sulfate) – 2 mg, Copper (as 
Соррег Sulfate) – 1 mg, Selenium (as Sodium Selenite) – 
100 mcg, L-Carnitine tartrate – 50 mg, Panax Ginseng root 
extract powder – 10 mg, Lycopene – 2 mg, Coenzim Q10 – 

2.5 mg, L-arginine – 10 mg, L-glutathione – 2.5 mg, 
Methylcobalamin – 9 mcg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, Colloidal 

silicon dioxide, Purified talc, 
Magnesium stearate, 

Quinoline yellow,  
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polyethylene glycol, Titanium 

dioxide 

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Menaxil 
(tablet №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

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

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

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

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

dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

MenoMax Kapsul 3 x 10 

Soybean isoflavones – 140 mg, Soybean oil – 30 mg, 
Lecithin – 12 mg, Soya proteins – 120 mg, Soybean protein 

fiber- 35 mg, Oligosaccharides – 25 mg, Vitamin E – 50 
mg, Folic acid – 600 mcg

Cornstarch, Natural gelatin 
capsules

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 19.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

MenoMax (kapsul № 30) adlı məhsul  qadın orqanizmini 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

MiglioRin Kapsul 3 X 15

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

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

Soya - 20 mg, Hydrolyzed Keratin - 10 mg, Pantothenate 
Acid – 6.5 mg

Distilled water,Ttitanium 
dioxide, Food gelatine 
(glycerin, iron oxide)

Cosval S.P.A İtaliya

Nanospan Şərbət 150 ml

Ribwort Plantain (Plantago lanceolata) leaf liquid extract - 
75 mg, Thyme (Thymus vulgaris) herb dry extract - 125 mg, 
Marshmallow (Althaea officinalis) root liquid extract - 50 mg, 

Filtered Pine honey - 250 mg

Deionized water, Sugar, 
Glycerine, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Xanthan 

gum, Aroma, Citric acid, 
Polysorbate, Eucalypthus oil

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nanospan (şərbət, 150 ml) adlı  məhsul bəlğəm ifrazını 
asanlaşdırmaq 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.    

Nature's Garden Artichoke 
Extract 350 mg / Nature's 

Garden Artişok Ekstraktı 350 
mq

Kapsul

1  plastik 
flakonun 

içərisində 50 
kapsul

Articholke (Cynara scolymus) leaf and flower extract- 350 
mg

Dicalcium phosphate, 
Maltodextrin, Silica, 

Magnesium stearate, 
capsule shell: 

hidroxipropylmethylcellulose

Park Acre Enterprises 
Ltd (Holland & Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nature's Garden Artichoke Extract 350 mg / Nature's 
Garden Artişok Ekstraktı 350 mq(kapsul, № 50 ) adlı 

məhsul həzm prosesini, qaraciyər və öd yollarının 
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:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır rəyin 
məlum atlarını əks etdirm əlidir.





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

Nefrenol Kapsul 3 x 10

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 250 mg, 
Uva-ursi (Arctostaphylos uva-ursi) leaf dry extract 

(4:1)(containing - 23% of hydroquinone derivatives 
calculated as anhydrous arbutin) - 160 mg, Solidago 
virgaurea powdered herbs (contains 1.8% flavonoids 

calculated as quercetin) - 60 mg, Potassium citrate - 19 mg, 
Sodium citrate - 16 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg, Folic acid - 200 mcg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

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

Ltd. Şti

Türkiyə 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nefrenol (kapsul  N 30) adlı məhsul sidik-ifrazat 

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

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

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

deyil.


Neoritm Kapsul 3 x 10 Acetyl L-carnitine - 700 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, 
Astaxanthin - 5 mg Cornstarch, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida 

İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neoritm 
(kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm 

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

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

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

deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim 

etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın.

Night Ok toz 2 q Milk protein hydrolysate powder– 70 mg, Pyridoxine 
hyrochloride - 0.3 mg Maltodextrin ErgoPharma d.o.o. Sloveniya 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Night 

OK (saşe, №    14) adlı  məhsul  (Seriya 
nömrəsi:202046  , istehsal tarixi: 01.08.2020, son 

istifadə tarixi: 01.08.2022) MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırani vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Novastar Kapsul - Fish oil (DHA - 240 mg, EPA - 140 mg) - 400 mg Gelatin, Deionized water, 
Glycerine

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Novastar  (kapsul №50) adlı məhsul omega 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

NovoMin Kapsul 1

Microcrystalline cellulose - 258 mg, vitamin C (as Ascorbic 
acid - 182 mg) - 180 mg, vitamin E (as Alpha tocopheryl 

acetate - 80 mg) - 40 mg,  Vitamin A (Retinyl acetate - 10 
mg) - 1.52 mg

Gelatin Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Novomin (kapsul, №120) adlı məhsul A, C və E 
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:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adı qeyd edilsin.

Okuvit Forte Kapsul 3 x 10

Vitamin E (as Tocopheryl acetate) - 12 mg, Troxerutin - 10 
mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 1.2 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 2 mg, Rutin - 10 mg, Zinc gluconate - 10 

mg, Vaccinium myrtillus fruit dry extract - 460 mg

Cornstarch, Natural gelatin
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Okuvit 
Forte (kapsul, № 30) adlı məhsul görmə qabiliyyətini 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Olmega-H33 Şərbət 125 ml

Omega-3 (EPA 180 mg, DHA 120 mg) - 1000 mg, Vitamin 
C (as Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin E (as Alpha-

tocopheryl acetate) - 5 mg, Vitamin A (Retinol) - 0.4 mg, 
Vitamin D3 - 25 mcg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 7 mcg

Deionized water, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose, 
Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Olmega-
H33 (şərbət, 125 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşuları 
və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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



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

Omagen Uno məhlul 200 ml

Omega-3 – 2500 mg (EPA - 450 mg, DHA - 300 mg), 
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) - 600 mcg, Vitamin E (as 

Tocopheryl Acetate) -1.5 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 
5 mcg

Orange Flavor, Sunflower 
Seed Oil

APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omagen 

Uno (məhlul 200 ml) adlı məhsul omeqa 3 yağ 
turşularının və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Orthomol Amd Extra / Ortomol 
Amd Ekstra Kapsul 4 x 30

Vitamin E (DL-apha-tocopherylacetat 50% - 210 mg) - 67 
mg alpha-TE, Vitamin C (Ascorbic acid) - 125 mg, Lutein 

(Lutein 5% - 55 mg) - 2.5 mg, Zeaxanthin (Zeaxanthin 5% - 
7.5 mg) - 500 mcg, Zinc (Zinc oxide - 7.8 mg) - 6.3 mg, 

Copper (Cupric sulphate - 1.9 mg) - 0.5 mg

Microcrystalline cellulose, 
Calcium stearate, Silicon 

dioxide, HPMC

Orthomol 
Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Almaniya 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Amd Extra / Ortomol Amd Ekstra (kapsul, 
№120) 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.

Orthomol Beauty / Ortomol 
Gözəllik

Daxilə qəbul üçün 
maye 20 ml

Orange juice concentrate - 3.949 mg, Collagen hydrolysate 
(bovine) - 2500 mg, Hydroxytyrosol (Olive extract) - 5.1 mg, 
Vitamin C (as Sodium ascorbate) - 80 mg, Hyaluronic acid 

(as Sodium hyaluronate) - 100 mg, Coenzyme Q10 (as 
Coenzyme Q10 10%) - 10 mg, Vitamin E (as DL-alpha-

tocopherylacetate 50%) - 9.6 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 
10 mg, Selenium (as Sodium selenate 1%) - 55 mcg, Biotin 

(as Biotin 1%) - 50 mcg

Water, Glycerol, Passion 
fruit juice concentrate, Citric 

acid, Potassium sorbate, 
Acesulfame K, Sucralose, 

Orange flavour, Passion fruit 
concentrate, Pineapple 

flavour

Orthomol 
Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Almaniya 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Beauty / Ortomol Gözəllik (daxilə qəbul üçün 
maye 7 ml № 7) adlı məhsul dəri, saç və dırnaqların 

struktur quruluşunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydasında" rəyə müvafiq 
olaraq yaş həddi göstərilsin.

Orthomol Nemuri / Ortomol 
Nemuri toz 10 q

Glycine - 3000 mg, Magnesium (as Magnesium lactate 
dihydrate - 1800 mg)  - 180 mg, L-tryptophan - 500 mg, 
Green tea (Cammellia sinensis leaf) extract - 200 mg, 
Lemon balm (Melissa officinalis leaf) extract - 200 mg, 

Hops (Humulus lupulus strobile (seed cone)) extract - 50 
mg, Niacin (as Niacinamide - 18 mg) - 16 mg NE, Vitaminh 

B6 (Pyridoxine HCl - 1.9 mg) - 1.4 mg, Melatonin - 1 mg

Maltodextrin, Glucose, Malic 
acid, Citric acid, Silicon 
dioxide, Lemon flavour, 
Natural honey flavour, 

Medium chain triglycerides, 
Acesulfam K, Sucralose

Orthomol 
Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Almaniya 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Nemuri / Ortomol Nemuri (toz,10 q, saşe № 
30) adlı məhsul yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq 

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

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

Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydasında" rəyə müvafiq 
olaraq yaş həddi göstərilsin.

Osso Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

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

Guar gum, Peppermint oil, 
Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Citric 
acid monohydrate, Deionize 

water, Xanthan Gum, 
Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osso 

(məhlul 150 ml) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Osteoton Tablet 2 x 15
Glucosamine sulfate - 440 mg, Chondroitin sulfate - 295,55 

mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 210 mg, Type 2 
Collagen - 26.65 mg, Hyaluronic acid - 10 mg

Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, 

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteoton (tablet №30) adlı məhsul  dayaq-hərəkət 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil.

Oximag Tablet 2 x 15 Magnesium - 250 mg (Magnesium oxide 333 mg, 
Magnesium citrate 555 mg), Vitamin B6 - 2 mg

Hydroxypropyl 
methylcellulose, Dibasic 

calcium phosphate, 
Magnesium stearate, 

Colloidal silica

ValueMed Pharma SrL San-Marino 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oximag 
(tablet, №30) adlı məhsul vitamin B6 və maqneziumun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Panakar Tablet 6 x 10 Potassium citrate - 350 mg, Magnesium citrate - 400 mg
Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

stearate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panakar 

(tablet №60) adlı məhsul K və Mg minerallarının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



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

Pari-Flo Advance / Pari-Flo 
Advans

Daxilə qəbul üçün 
suspensiya 125 ml

Passiflora incarnate herb - 25 g, L - glycine - 2.5 g, L - 
methyl folate - 12.5 mg, Magnesium L - threonate - 3.750 

mg

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric 

acid, Brown - cola colorant, 
Lime-lemon flavour, Purified 

water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pari-flo 

Advans (daxilə qəbul suspenziya 125 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Təqdim edilən nümunənin üzərində qeyd edilən 

istifadə qaydası , dosyedə təqdim edilən qablaşma 
eskizində və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda qeyd edilən istifadə qaydasından 
fərqlənir.

Paros K Şərbət 150 ml
Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium hydroxide - 150 

mg, Zinc sulfate - 4 mg, Cholecalciferol - 400 IU, 
Menaquinone-7 - 11.25 mcg, Phosphorus - 100 mg

Deionized water, Xanthan 
gum, Raspberry flavor, 

Dimethylparaben sodium, 
Trisodium citrate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 17.11.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

      “Aylan Pharma MMC” şirkətinin 16.09.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa 

İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı 
olan Paros K (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhlulun həcmi 
131.0 ml (142.0 -- 158.0 ml) normativ sənədlərdə 

göstərilənlərlə uyğun gəlmir. Əlavə olaraq məhsulun 
tərkibində D3 vitamini göstərildiyi halda laboratoriya 

analizləri zam anı aşkar olunm ayıb.

    Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, 
təqdim olunmuş məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasına dair ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün 
deyildir, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu 

üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 
məqsədəuyğun hesab olunm ur.



Pasifon Kids məhlul 150 ml

 Magnesium citrate (eq.to 48.9 mg elemental Magnesium) – 
430.5 mg, Glycine - 50 mg, GABA (Gamma Aminobytric 
acid) – 208.18 mg, Nicotinamide (Vitamin B3)  - 3.5 mg, 
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 – 1.66 mg) – 2.015 

mg

Xanthan gum, Glycerine, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Citric acid 
monahydrate, Orange flavor, 
Aspartam, Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pasifon 

Kids (məhlul 150 ml) adlı məhsul  beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

PharmaS PROBalans Baby məhlul 10 ml

Vitamin D3 solution in medium-chain triglyceride oil, 1.0 
MIU/g – 12.3 g (6 drops=400 IU (10 mcg)), Lyophilized 
culture of Lactobacillus rhamnosus SP1. 2x10¹¹ cfu/g – 

769.6 g (6 drops=1x10⁹)

Olive oil; refined and extra 
virgin, Medium-chain 

triglyceride oil, Corn starch, 
Silicon dioxide

PharmaS Ltd Xorvatiya 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PharmaS PROBalans 
Baby, məhlul 10 ml (Seriya nömrəsi: 2160920; İstehsal 
tarixi: 01.09.2020; Son istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı 

məhsul D vitamini çatışmamazlığı və bağırsaq 
mikrofloranın bərpası zamanı 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.

Platin Q10 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Vitamin B3 (as Niacinamide) - 10 mg, L-carnitine - 100 mg, 
Vitamin B5 (as D-Calcium pantothenate) - 2 mg, Coenzyme 

Q10 - 10 mg, Folic acid (Vitamin B9) - 0.04 mg

Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, 

Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platin 
Q10 (daxilə qəbul üçün məhlul, № 100 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

Platinum Hydro Whey turbo 
chocolate toz 794 g

Hydrolized Whey protein isolate – 30 g, Essential Amino 
Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 

Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 15.5 g, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, 

Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic 
acid) – 9.8 g, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 

Acid, Serine, Glycine, Alanine) – 6.6 g

Cocoa, Natural & Artificial,  
Creamer (sulflower oil, 

maltodextrin, modified food 
starch, dipotassium 

phosphate, tocopherols), 
Lecithin, Salt, Cellulose gum, 

Potassium chloride, 
Sucralose, Vanilin, 

Acesulfame Potassium, 
Enzyme blend  (Aminogen, 

Maltodextrin, Amylase, 
Protease, Cellulose, Beta-d-

galactosidase, Lipase)

Optimum Nutrition Inc ABŞ 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

PLATİNUM HYDRO WHEY TURBO CHOCOLATE,toz 
794 g (Seriya nömrəsi: 0000990329; İstehsal tarixi: 

01.01.2020; Son istifadə tarixi: 01.01.2022) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

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

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



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

Platinum Hydrowhey Cookies 
and Cream Overdrive toz 1.59 kq

Hydrolized Whey protein isolate – 30 g, Essential Amino 
Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 

Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 15.5 g, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, 

Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic 
acid) – 9.8 g, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 

Acid, Serine, Glycine, Alanine) – 6.6 g

Cocoa, Natural & Artificial,  
Creamer (sulflower oil, 

maltodextrin, modified food 
starch, dipotassium 

phosphate, tocopherols, 
tricalcium phosphate), 

Lecithin, Salt, Cellulose gum, 
Potassium chloride, 

Sucralose,  Acesulfame 
Potassium, Enzyme blend  
(Aminogen, Maltodextrin, 

Amylase, Protease, 
Cellulose, Lipase)

Optimum Nutrition Inc ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Platinum Hydrowhey Cookies and Cream Overdrive (toz 
1.59 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Platinum Hydrowhey Turbo 
Chocolate toz 1.59 kq

Hydrolized Whey protein isolate – 30 g, Essential Amino 
Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 

Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 15.5 g, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, 

Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic 
acid) – 9.8 g, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 

Acid, Serine, Glycine, Alanine) – 6.6 g

Cocoa, Natural & Artificial,  
Creamer (sulflower oil, 

maltodextrin, modified food 
starch, dipotassium 

phosphate, tocopherols), 
Lecithin, Salt, Cellulose gum, 

Potassium chloride, 
Sucralose, Vanilin, 

Acesulfame Potassium, 
Enzyme blend  (Aminogen, 

Maltodextrin, Amylase, 
Protease, Cellulose, Beta-d-

galactosidase, Lipase)

Optimum Nutrition Inc ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Platinum Hydrowhey Turbo Chocolate (toz 1.59 kq) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Platinum HydroWhey Velocity 
Vanilla toz 794 q

Hydrolized Whey protein isolate – 30 g, Essential Amino 
Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 

Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 15.5 g, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)(Arginine, 

Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic 
acid) – 9.8 g, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 

Acid, Serine, Glycine, Alanine) – 6.6 g

Cocoa, Natural & Artificial,  
Creamer (sulflower oil, 

maltodextrin, modified food 
starch, dipotassium 

phosphate, tocopherols, 
tricalcium phosphate), 

Lecithin, Salt, Cellulose gum, 
Sucralose,  Acesulfame 

Potassium, Enzyme blend  
(Aminogen, Maltodextrin, 

Amylase, Protease, 
Cellulose, Lipase)

Optimum Nutrition Inc ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Platinum HydroWhey Velocity Vanilla  (toz 794 g) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Power C Vitamin C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Power C 

Vitamin C 900 (tablet №20) adlı məhsul vitamin C-nin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Prebilac™ / Prebilak™ toz -

Probiotic microorganisms (Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, 

Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum) - 23,263 mg 

(5 x 10⁹ CFU), Inulin - 5000 mg

Isomalt (E 953), Tutti frutti 
aroma, Silicon dioxide (E 

551)

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 19.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prebilac™ / Prebilak™ (kapsul № 10) adlı məhsul həzm 
sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 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.

Premium Mass Gainer Deluxe 
Chocolate toz 5.44 kq

Whey protein concentrate – 20.3 g, Creatine monohydrate 
– 2.95 g, Calcium caseinate – 3 mg, L-glutamine – 3 mg, L-
leucine – 3 mg, L-isoleucine – 3 mg, L-valine - 3 mg, Whey 
protein peptides  – 3 mg, Whey protein isolate 90 % - 3 mg, 

Whey protein isolate 97 % - 3 mg, Medium chain 
triglycerides – 3 mg, Modcarb (organic oat bran, organic 
buckwheat, organic millet) – 3 mg, Maltodextrin – 73.9 g, 

Isomaltulose – 3 mg, Cocoa powder – 875 mg, Cocoa 
extender (Carob powder, Coconut oil, Corn syrup solids, 
Sodium caseinate, Mono and diglycerides, Dipotassium 

phosphate, Silicon dioxide, Natural flavor) – 583 mg, 
Natural and artificial flavours – 1.13 g, Gum blend 

(Cellulose gum, Xanthan gum, Carrageenan) – 145 mg, 
Sucralose – 25 mg, Acesulfame-Potassium- 21 mg, Soy 

lecithin- 100 mg

ayrıca göstərilməmişdir

Muscletech Nutrition, 
İnc. (for Iovate Health 
Sciences International 

Inc.)

ABŞ 24.11.2020 Müsbət

əqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Premium Mass Gainer Deluxe Chocolate (toz 5.44 kq) 
adlı məhsulidmançılar üçün qida rasionunu 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

PRO 360 Kapsul 1 Nigella sativa oil - 890 mg, Pure propolis extract - 110 mg Capsule (Gelatin, Glycerine, 
Purified water)

Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRO 

360  (kapsul N 80) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibi rəyə (tərkibə aid 

sənədə) uyğun olaraq qeyd edilsin.
b)Komponentlərin həm beynəlxalq elmi adları, həm də 

Azərbaycan dilində tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"Gelatin" adlı köməkçi maddənin “dana gelatini” kimi 
də tərcüm ə olunm ası düzgün deyil.

Probilac™ /Probilak™ Kapsul 1
Probiotic microorganisms (Saccharomyces boulardii, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus plantarum) - 131 mg (5 x 10⁹ CFU)

Maltodextrine, Hydroxypropyl 
methylcellulose (E 464)

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd. Türkiyə 18.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Probilac™ /Probilak™ (kapsul № 10) adlı məhsul həzm 
sisteminin fəaliyyətininin tənzimlənməsi 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.

Prosafe Kapsul

1 plastik 
flakonun 

içərisində 30 
kapsul

Calamus(Acorus calamus) root dry extract-200 mg, 
Celery(Apium graveolens) seed dry  extract-200 mg, Saw 

palmetto(Serenoa repens) fruit dry extract- 300 mg

magnesium salts of fatty 
acids, silicon dioxide, bovine 

gelatine

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

PROSAFE(kapsul, № 30) adlı  məhsul prostat vəzinin 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Prozim Kapsul 2 x 15 Boswellia serrata extract - 100 mg, Fucoidan (from 
Ascophyllum nodosum extract) seawed extract - 100 mg

Capsulac 60 (Lactose 
monohydrate),Capsula 

shell(gelatin)
Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

PROZİM(kapsul № 30) adlı məhsul  müxtəlif mənşəli 
iltihabi  mənşəli xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında 
qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi 
ilə köməkçi vasitə kimi   tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:1)İstifadə üzrə təlimatda:tərkib və yaş həddi  rəyə 
uyğun olaraq qeyd olunsun;

2)İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi 
xüsisiyyətlərini qeyd etmək zəruridir( bu qeyd öncədən 

verdiyimiz rəydə də göstərilsə belə, əməl olunmamışdır). 

Radep Şərbət 150 ml Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 04.11.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Healty Life” MMC – nin 07.10.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Farmabest İlaç Kozmetik Medikal LTD.ŞT.” şirkətinin 
istehsalı olan Radep (şərbət, 150 ml) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı vitamin C -- 49.22% (80-
120%), Vit B6 -- 21.95% (90-120%) olaraq aşkar 

edilmişdir.



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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur



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

Ramon Plus Tablet 3 x 10
D-mannose – 250 mg, Vaccinium macrocarpon fruit juice 
powder - 250 mg, Matricaria recutita flower dry extract – 

100 mg, Potassium citrate – 100 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

stearate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ramon 

Plus (kapsul № 30) adlı məhsul  sidik-ifrazat sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Real Mass toz 4.45 kq

Maltodextrin - 148030 mg, Highly branced cyclic dextrin (as 
in Glycofuse) – 25000 mg, Whey protein concentrate – 
65450 mg, Whey protein hydrolysate – 580 mg, Whey 

protein isolate – 580 mg, Micellar casein – 625 mg, Milk 
protein isolate – 625 mg, Fructosa – 8000 mg, Non 

creamer blend (Sunflower oil and/or Soybean oil, Corn 
syrup solids, Sodium caseinate, Mono&Diglycerides, 

Sodium citrate, Silicon dioxide, Soy lecithin) - 8000 mg, 
Amino acid complex (L-glycine, Creatine Monohydrate, 

BCAA (L-soleucine, L-leucine, L-valine)) – 2500 mg, 
Natural and Artificial chocolate ice cream flavor – 4000 mg, 

Cocoa powder – 8000 mg, Enzyme blend (Amylase, 
Protease, Lactase) – 125 mg, MTC powder from Coconut – 
110 mg, Acesulfame potassium – 100 mg, Sucralose – 100 

mg, Sea salt - 100 mg, Alpha lipoic acid – 50 mg, Flax 
seeed oil – 25 mg

ayrıca göstərilməmişdir


Natural Vitamins 

Laboratory (for Gaspari 
Nutrition)

ABŞ 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Real 
Mass (toz 4.45 kq) adlı məhsul  idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək 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. 

Recovit C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Recovit 

C 900  (tablet №20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Rectostop Oryginal Rektal məlhəm 50 ml
Zinc Oxide-6%, Benzyl Benzoate-1%, Benzyl Alcohol-
0.35%, Benzyl Cinnamate-0.14%, Citric acid-0.15%, 

Vitamin B2-0.02%

Aqua, Isolan PDI, Propylene 
Glycol, Petrolatum, 

Beeswax, Magnesium 
Sulfate Heptahydrate, 

Geogard Ultra, Citric Acid

Pharmacy Laboratories 
s.c Polşa 12.11.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Rectostop Oryginal, 
Rektal məlhəm, 50mll”, adlı məhsul anal nahiyədən 

diskomfortu aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Reloflex Tablet 6 x 10
Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 400 

mg, Methylsulfonylmethane - 250 mg, Manganese sulfate - 
2.5 mg, Cholecalciferol - 2.5 mcg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reloflex 

(tablet, №60) adlı məhsul dayaq-hərəkət 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.

Remega Kapsul 3 x 10
Omega-3 Fish Oil - 690 mg (Eicosapentaenoic acid (EPA) 
– 144 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) - 96 mg), Lutein - 
2 mg, Vaccinium myrtillus (Bilberry) fruit dry extract - 40 mg

Glycerin, Deionize water, 
Gelatin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 17.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Remega (kapsul № 30) adlı məhsul  omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Reneval Collagen Tablet 2 x 15

Collagen Type II complex  - 150 mg, Glucosamine sulphate 
potassium chloride – 500 mg, Chondroitin sulfate – 50 mg, 
Vitamin D3 – 10 mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 
20 mg, Vitamin C(as L-ascorbic acid) – 30 mg, Folic acid – 
200 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 9 mcg, Zinc 
(as Zinc sulfate) – 5 mg, Copper (as Соррег Sulfate) – 0.5 
mg, Manganase (as Manganase Sulfate) – 2 mg, Selenium 

(as Sodium Selenite) – 60 mcg, Zingiber officinale root 
extract powder – 40 mg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, 

Microcrystalline cellulose, 
Crospovidone, Povidone, 

Magnesium stearate, 
Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, 

Purified talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Polyethylene glycol, Blue 
FCF colour, Tartazine yellow 

colour 


West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 27.11.2020 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reneval 

Collagen (tablet №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət 
sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

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

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

dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.



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

Reosan Tablet 10 x 3

Vitamin A (as Retinyl Palmitate) – 330 IU, Vitamin E (as D-
alpha Tocopherol) – 10 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, 
Beta-carotene – 3 mg, L-carnitine – 600 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Coenzyme Q10 – 30 mg, 
Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 4 
mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin D3 (as 

Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc oxide – 25 mg, Calcium 
carbonate – 160 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 55 

mcg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Cornstarch, PVP, 

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

SUNMED İlaç Kozmetik 
Gida İmalat San.Tic.LTD 

ŞTİ
Türkiyə 23.11.2020 Müsbət

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

Restofer Tablet - Iron fumarate - 60 mg (19.2 mg Iron), Folic acid - 350 mcg, 
Vitamin B 12 - 2.5 mcg, Vitamin C - 60 mg 

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restofer 

(tablet №30) adlı məhsul dəmirin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Revelact məhlul 5,5 ml

Cap composition:Lactobacillus reuteri Lr -92 - live cells not 
less than 4 billion CFU.Single-dose bottle 

composition:Fiberaid AG (Larch arabinogalactan content - 
275 mg) - 305.58 mg, 

Cap 
composition:Maltodextrin, 

Silicon dioxide, Magnesium 
salts of fatty acids.Single-

dose bottle 
composition:Fructose, 

Concantrated mango juice, 
Malic acid, Potassium 

sorbate, Mango flavour,  
Demineralized water

Erbozeta S.p.A (Vefa 
İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. 

Şti)
San-Marino 17.11.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Paşa-K” firmasının 24.08.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, San-Marino Respublikasının 

“Erbozeta S.p.A.” şirkətinin istehsalı olan Revelact 
(məhlul, flakon №8) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 

aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
məhslun çəkisi 44.5 mq (200mq±5%) olaraq aşkar 

edilmişdir.



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

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur. 



Reviforce Şərbət 250 ml

Ascorbic acid - 1333.23 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 
125 mcg, Thiamine hydrochloride - 23.33 mg, Sodium 

riboflavin -5-phosphate - 29.68 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 42.5 mg, Niacin - 266.68 mg, Tocopherol 

acetate - 329.32 mg, Retinyl palmitate - 42750 IU, 
Cyanocobalamin - 41.68 mcg

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Sodium 

citrate, Polysorbate 20, 
Aspartame, Sucralose, 

Saccharin sodium, Orange 
flavour, Hypromellose, 

Glycerine, Purified water

Laboratorios Basi-
İndustria Farmaseutica 

S.A
Portuqaliya 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reviforce (şərbət, 

250 ml) (Seriya nömrəsi: I1025, istehsal tarixi: 
01.07.2020, son istifadə tarixi: 30.06.2022) adlı məhsul 

bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Növbəti istehsal zamanı tərkib rəyə uyğun qeyd 

edilsin.

Santrovit Vitamin C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Santrovit Vitamin C 900  (tablet №20) adlı məhsul 
vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Sedalux Tablet 3 x 10

Passiflora İncarnata L. herb dry extract – 100 mg), 
Valeriana officinalis L. root&rhizome dry extract – 100 mg, 

Magnesium (as Magnesium oxide)  - 10 mg, Humulus 
lupulus strobile dry extract – 25 mg, Folic acid – 200 mcg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Sorbitol

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

Ltd. Şti

Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sedalux  (tablet № 30) adlı məhsul  MSS fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Sedokalm Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf 
and flower dry extract (5:1) - 100 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

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

Ltd. Şti

Türkiyə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Sedokalm (kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-nin 

fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.



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

Selenium 200 mcg Tablet 1 L-selenomethionine 0.5% - 45 mg (eq. to 200 mcg 
Selenium)

Dicalcium phosphate, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropylmethylcellulos
e, Silicon dioxide, 

Magnesium stearate, 
Glycerine, Carnauba wax

Bee Health Limited 
(Holland and Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 26.11.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Selenium 200 mcg (tablet, №100) adlı məhsul selen 
elementinin mənbəyi kimi tövsiyə olunan preparat olub 

öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 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 selen inqredienti gündəlik 
istehlak həddini (max. 140-150 mkq) aşır.

Selenium with A, C & E Tablet 1

Vitamin C (90 mg active Vitamin C) - 104 mg, Natural 
Vitamin E 1210 IU (30.2 mg (45 IU) active Vitamin E) - 39 
mg, L-selenomethionine (100 mcg active Selenium) - 22.5 
mg, Vitamin A (Retinyl acetate 325 GPP) - 4 mg (400 mcg 
(1000 IU active Vitamin A), Beta-carotene (300 mcg active 

Beta carotene) - 3 mg

Microcrystalline cellulose, 
Dicalcium phosphate, Stearic 

acid, Silica, Magnesium 
stearate, Hypromellose, 

Caramel powder, Miglyol, 
Hydroxypropylcellulose, 
Talc, Titanium dioxide

Park Acre Enterprises 
Ltd (Holland & Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Selenium with A, C & E  (tablet № 90) adlı məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Serious Mass Chocolate toz 2.72 kq

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein 
Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, Sweet 

Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta carotene) – 5000 
IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 60 mg, Vitamin D (as 
Cholecalciferol) – 200 IU, Vitamin E(d-alpha Tocopheryl 

succinate) – 30 IU, Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 
mg, Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 
Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 400 mcg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, Biotin (as 

biotin) – 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-calcium 
pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium citrate) – 590 

mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 8 mg, Phosphorus (as 
Dicalcium phosphate) – 430 mg, Iodine (Potassium iodine) 
– 150 mcg, Magnesium (as Magnesium aspartate) – 140 

mg, Zinc (as Zinc citrate) – 15 mg, Selenium (as 
Selemethionine) – 70 mcg, Copper (as Copper gluconate) 

– 1.6 mg, Manganese (as Manganese amino acid chelate) - 
2 mg, Chromium (as Chromium polynicotinate) – 120 mcg, 

Molybdenum (as Molybdenum amino acid chelate) - 75 
mcg, Sodium - 410 mg, Potassium (as Dipotassium 

phosphate)  – 1560 mg, Creatine Monohydrate - 1 g, L-
Glutamine – 500 mg, Glutamine Peptides – 500 mg, 

Choline (As Choline Bitartrate) – 250 mg, Inositol – 250 mg, 
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) – 5 mg)

Cocoa, Natural and Artificial 
flavors, Medium chain 

triglyceries, Acesulfame 
Potassium, Lecithin

Optimum Nutrition Inc ABŞ 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious Mass 

Chocolate (toz 2.72 kq) adlı məhsul idmançılar üçün 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Siberian Super Natural Sport 
Mega Essentials / Siberian 

Super Natural Sport 
Meqavitaminlər

Tablet 1

Calcium carbonate (Including Calcium - 201 mg ) - 512.85 
mg, Vitamin premix H33802/1(Vitamin A - 0.56 mg, Vitamin 

D3 - 59.5 IU, Vitamin E - 3.44 mg, Vitamin K1 - 40 mcg, 
Vitamin B1- 0.81 mg, Vitamin B2 - 0.837 mg, Vitamin B6 - 

1.05 mg, Vitamin B12 - 1.75 mcg, Vitamin C - 58.5 mg, 
Vitamin PP - 8.277 mg, Folic acid - 276 mcg,  Vitamin B5 - 

2.911 mg, Biotin - 66.75 mcg) - 140 mg, Mineral premix 
CustomixMineral (Copper - 0.7 mg, Iodine - 74.5 mcg,  Iron - 

9.71 mg, Manganese - 0.575 mg, Selenium - 31.1 mcg, 
Zinc - 6 mg) - 100 mg, Magnesium citrate (Including 

Magnesium - 77 mg) - 500 mg, Vitamin E 50% CWS/S 
(active Vitamin E - 7.5 mg) - 15 mg, Folic acid - 150 mcg, 

Vitamin D3 type 100 CWS/AM (active Vitamin D3 - 200 IU) - 
2 mg, Microcrystalline cellulose - 68 mg,  Magnesium 

stearate - 12 mg, Glazing agent "Nutraficient" - 40.5 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
"Siberian Super Natural Sport" Mega Essentials 

/"Siberian Super Natural Sport" Meqavitaminlər (tablet, 
№120) adlı məhsul idmançılar üçün vitamin və 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 

yazısı ilə, "həb" yazısının "tablet" yazısı ilə əvəz edilsin.
b)Rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndində  yaş 

həddi qeyd edilsin.
c)Məhsulun tərkibi rəyə uyğun qeyd edilsin və 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilsin.






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

Siberin Tablet 15 x 2

Artichoke(Cynara scolumus) leaf extract-100 mg, Milk 
thistle(Silybum marianum) seed extract- 87,5 mg, 

Helichrysum(Helichrysum arenarium) flower extract-50, 16 
mg, Acidum Alpha lipoic- 49, 05, DL-Alpha-Tocopheryl 

Acetate (Equiv. to vit E -6,9 mg)-30 mg.

Microcristalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, 

Magnesium Stearate, Silicon 
dioxide, Croscarmellose 

Sodium.

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Siberin(tablet,№ 30 ) adlı məhsul qaraciyər və öd 
axarlarının 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.

Sinostop yağ 10 ml
İlex Latifolia leaf oil-1.0ml, Tabebuia impetiginosa bark oil-
1.0ml, Usnea barbata oil-0.5ml, Lespedeza juncea leaf oil-

0.5ml, Artemisia absinthium herba oil-0.5ml ve s.
Ayrıca qeyd edilməmişdir Saşera-Med MMC Rusiya 12.11.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sinostop, yağ şüşə 
flakonda, 10 ml” adlı məhsul ayaqlarda, dırnaqlarda, 

saçlarda göbələk infeksiyasına səbəb olan 
dermatofitlərə qarşı antimikotik təsir göstərir və tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə 
ki, antifunqal preparatlar birbaşa farmkakoloji təsirə 

malikdir.  

Sistofan Kapsul 3 x 10

Orthosiphon stamineus Benth., folium dry extract - 200 mg, 
Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh folium dry 
extract - 75 mg, Petroselinum crispum (Mill.) folium dry 

extract - 25 mg, Vaccinium vitis-idaea L. folium dry extract - 
10 mg

Corn starch, Lactose 
monohydrate, Magnesium 
stearate (E 470 b), Gelatin

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 20.11.2020 Mənfi

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

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

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

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

deyil.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Sisturin Tablet 3 x 10

Knotgrass (Polygonum aviculare) herb dry extract - 80 mg, 
Bean ( Phaseolis vulgaris) pericarp dry extract - 80 mg , 

Prickly Chaff (Didymocarpus pedicellata) root dry extract - 
70 mg,  Java Tea Powder (Ortosiphon Stamineus) leaf dry 
extract - 25 mg, Sodium citrate -30 mg, Potassium citrate- 

30 mg .

maltodextrin, tri calcium 
phosphate, magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sisturin 

(tablet №30) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Skin, Hair and Nails Formula / 
Dəri, Dırnaq və Saç Formulu Tablet

Dicalcium Phosphate (Calcium - 142 mg, Phosphorus - 110 
mg) - 640 mg, Calcium Carbonate (5-6% 

Maltodextrin)(Calcium - 136 mg) - 396 mg, Magnesium 
Oxide (Magnesium - 33.3 mg) -61.6  mg, Choline Bitartrate - 
25.5 mg, Vitamin C (2-4% HPMC) (Vitamin C - 20 mg) - 25 
mg, Zinc Gluconate (Zinc - 2.5 mg) - 21.1  mg, Manganese 
Gluconate (Manganese - 1.67 mg) - 16  mg, Inositol (5% 
PVP)(Inositol - 10 mg) - 11 mg, Ribonucleic Acid - 11 mg, 

Vitamin E (dl-alpha tocopherol)(50% Silicon dioxide) 
(Vitamin E - 8 mg-α-TE (5IU))- 10.5 mg, Niacinamide 

(Niacine - 8.3 mg NE) - 9.3 mg, Para-Amino Benzoic Acid - 
8.4 mg, Citrus Bioflavonoid Complex - 8.34 mg, D-Calcium 
Panothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 6.7 mg, Vitamin A 

Acetate( 35% Maltodextrin,30% Dextrin, 20% Modified 
Starch, 2% DL-Alpha Tocopherol)(Vitamin A - 1667 IU) - 

6.7 mg, Rutin (Rutin - 4.17 mg) - 4.38 mg, Ferrous 
Fumarate (Iron - 1 mg) - 3.5 mg, Vitamin B12 (99.9% 

Maltodextrin) (Vitamin B12 - 2.67 mcg) - 3.4 mg, Pyridoxine 
Hydrochloride (Vitamin B6 - 1.67 mg) - 2.3 mg, Thiamin 

Hydrochloride (Vitamin B1 - 1.67 mg) - 2.2 mg, Riboflavin 
(Vitamin B2 - 1.67 mg) - 1.9 mg, Roseship extract 20: 1 

(Rosehip - 20 mg) – 1 mg, L- Selenomethionine (98.75% 
Dicalcium Phosphate)(Selenium - 4 mcg) - 0.84 mg, 
Vitamin D3(≤ 40% Sucralose, ≤ 40% Acacia Gum, ≤ 

19.75% Starch, ≤ 1% Tricalcium Phosphate, ≤ 1% DL-
Alpha Tocopherol)(Vitamin D3 - 33.34 IU) - 0.463 mg, Folic 
Acid (Folic acid - 66.7 mcg) - 0.083 mg, Biotin (Biotin - 66 
mcg) -0.074 mg, Potassium İodide (İodine - 37.5 mcg) - 

0.0525 mg

Microcrystalline Cellulose, 
Stearic Acid, 

Hydroxypropylmethylcellulos
e, Magnesium Stearate, 

Silicon dioxide, Glycerine, 
Carnauba Wax 

Bee Healt Limited Birləşmiş Krallıq 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Skin, 
Hair and Nails Formula / Dəri, Dırnaq və Saç Formulu 
(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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində yaş həddi və "əks 
göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Smart-D Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Vitamin D3 - 400 IU Sunflower oil

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smart-D 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.



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

Sommelin Tablet 6 x 10

Magnesium Lactate – 300 mg (equiv. to 36 mg 
Magnesium), Hypericum perforatum  (herb) extract 4:1 – 
140 mg, Valerian officinalis (root) extract 4:1 – 138 mg, 

Passiflora incanata (herb) extract 4:1 – 100 mg, Griffonia 
simplicifolia (seed) extract – 20 mg, Vitamin B6 – 2 mg (as 

pyridoxine hydrochloride)

Microcrystalline cellulose 
(E460), Magnesium stearate 

(E572), Sillicone dioxide 
(E551) 

 Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 26.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sommelin, tablet № 

60 (Seriya nömrəsi: 8230920; İstehsal tarixi: 
01.09.2020; Son istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul  

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

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

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

deyil. 

Sondomag Tablet 3 x 10
Vitamin D3 - 400 IU, Vitamin K1 - 40 mcg, Calcium 

carbonate - 500 mg, Zinc gluconate - 12 mg, L-glutamic 
acid - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Cornstarch, PVP, 

Magnesium stearate, Silicon 
dioxide

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sondomag (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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim 
etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın.

Sorbicard Tablet 1

L-carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q10 - 100 mg, 
Alpha lipoic acid - 50 mg, Sodium selenite (Selenium - 55 

mcg) - 0.120 mg, Vitamin E 50% (active Vitamin E - 27 mg) - 
54 mg, Zinc gluconate (Zinc - 25 mg) - 175 mg

Microcrystalline cellulose (E 
460), Magnesium stearate (E 

470), Silicone dioxide (E 
551), Nutraficient 

114F265032

 Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 25.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sorbicard (tablet, 

№30) (Seriya nömrəsi: 12820720 , istehsal tarixi: 
01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul 
Metabolik prossesləri 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.

Stamax Kapsul 2 x 15

Extr  Oxycoccus - 80 mg, Extr Arctostaphylos Uvae ursi 4:1 
- 80 mg, Orthosiphonis Folium Extr. - 72.6 mg, Sonchi 

folium Extr. - 72.6 mg, Sericocalycis Folium Extr - 80 mg, 
Alpinia officinarum Extr. - 66 mg, İmperatae Rhizoma Extr. - 
33 mg, Cubebae fructus Extr. - 9.9 mg, Carica papaya Extr - 

9.9 mg, Phyllanthi Herba - 66 mg

 Silicium dioxide, Magnesium 
stearate Par Pak d.o.o Serbiya 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
STAMAX(kapsul № 30) adlı məhsul  sidik-ifrazat 

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

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

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

deyil.

Sulasten Forte Tablet -

Glycine max. (L) – 200 mg, Trifolium pratense – 50 mg, 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels leaf extract – 30 mg, Glycine 
– 100 mg, Calcium citrates – 200 mg, Magnesium sulfate 
heptahydrate – 100 mg, Vitamin E – 15 mg, Lycopene – 

1.2 mg, Vitamin D3 – 200 IU

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Sulasten Forte (tablet №60) adlı məhsul qadın 

orqanizmini möhkəmləndirmək 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. 

Sunset Plus Tablet 3 x 10

Vitamin A (as Retinol) - 1 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic 
acid) - 80 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 200 IU, 

Vitamin E (as D-alpha-tocopherol) - 10 mg, Vitamin K1 (as 
Phytomenadione) - 0.07 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, 
Vitamin B3 (as Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid - 0.4 mg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Biotin (as D-
Biotin) - 0.05 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 
5 mg, Calcium carbonate (content Calcium - 120 mg) - 300 

mg, Iron fumarate (content Iron - 16 mg) - 50 mg, 
Potassium Iodide (content Iodine - 0.05 mg) - 0.06, 

Magnesium sulphate heptahydrate (content Magnesium - 
9.9 mg) - 100 mg, Zinc oxide (conten Zinc - 20 mg) - 25 

mg, Sodium selenite ( content Selenium - 0.06 mg) - 0.15 
mg, Copper gluconate (content Copper - 0.42 mg) - 3 mg, 
Manganase sulphate (content Manganese - 3 mg) - 8.25 
mg, Chromium picolinate (content Chromium - 12 mcg) - 

0.1 mg, Calcium hydrogen phosphate (content Phosphor - 
48 mg) - 210 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sunset 
Plus (tablet, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



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

Super Multi Mineral örtüklü tablet 1

Phosphorus (as Dicalcium phosphate) - 100 mg, Calcium 
(as Dicalcium phosphate and Calcium carbonate) - 250 mg, 
Magnesium (as Magnesium oxide) - 125 mg, Potassium (as 
Potassium gluconate) - 33 mg, Zinc (as Zinc gluconate) - 5 

mg, Iron (as Ferrous fumarate) - 5 mg, Manganese (as 
Manganese gluconate) - 1.3 mg, Boron (as Disodium 

tetraborat) - 1 mg, Bladderwrack extract (Fucus 
vesiculosus) - 75 mcg, Selenium (as L-selenomethionine) - 

13 mcg, Copper (as Copper gluconate) - 125 mcg, 
Chromium (as Chromium picolinate) - 10 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Hypromellose, Glycerin, 
Hydroxypropylcellulose

Park Acre Enterprises 
Ltd (Holland & Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Super 

Multi Mineral (tablet № 100) adlı məhsul bəzi 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Superior Amino 2222 Tabs Tablet -

Protein blend (Whey Powder, Whey Protein Concentrate, 
Soy Protein Isolate, Whey peptides) – 2 g, Essential Amino 

Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 
Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) - 937 mg, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) (Arginine, 

Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic 
acid) - 778 mg, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 

Acid, Serine, Glycine, Alanine) - 507 mg


Stearic acid, Palmitic acid, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polydextrose, Medium chain 
triglycerides, Croscarmellose 
sodium, Soy lecithine, Silica, 
Enzyme Complex (Amylase, 

Protease, Cellulose, 
Lactase, Lipase)

Optimum Nutrition Inc ABŞ 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Superior Amino 2222 

Tabs (tablet №160) (Seriya nömrəsi: 0000989425; 
İstehsal tarixi: 01.08.2019; Son istifadə tarixi: 

01.08.2021) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Superior Amino 2222 Tabs Tablet

Protein blend (Whey Powder, Whey Protein Concentrate, 
Soy Protein Isolate, Whey peptides) – 2 g, Essential Amino 

Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 
Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) - 937 mg, 
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) (Arginine, 

Cystine, Tyrosine, Histidine, Proline, Glutamine, Glutamic 
acid) - 778 mg, Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic 

Acid, Serine, Glycine, Alanine) - 507 mg


Stearic acid, Palmitic acid, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polydextrose, Medium chain 
triglycerides, Croscarmellose 
sodium, Soy lecithine, Silica, 
Enzyme Complex (Amylase, 

Protease, Cellulose, 
Lactase, Lipase)

Optimum Nutrition Inc ABŞ 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Superior 
Amino 2222 Tabs  (tablet №320) adlı məhsul idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Supramen Kapsul 8

L-carnitine- 125mg, N-acetyil L-carnitine- 62,5 
mgmg,Vitamin E(DL-alfa toferol acetate)-25 mg, Coenzyme 

Q10-25 mg,Selen( as Sodium Selenite)-22,5 mkg mkg, 
Zinc( as Zinc citrate)- 3,75 mg, Cooper(as Cooper 
gluconate)- 0,5 mg,(Lycopene(asTomato extract 

standardized to 6% lycopene) -1 mg,L-gluthatione-12,5 mg, 
Folic(Folic acid)-50 mcg, Folic(5-MTHF – glucosamine salt-

Quaterfolic®)-50 mcg, L-arginine-50 mg, Vitamin 
D(Cholecalcyferol)-12,5 mcg, İnositol-125 mg.

 magnesium salts of fatty 
acids, microcrystalline 

cellulose, 
hydroxypropylmethylcellulos

e,titanium dioxide,

Establo Pharma 
Sp.Z.o.o Polşa 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
SUPRAMEN(kapsul  N 120) adlı məhsul kişilərdə 

reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
QEYD:Tərkib, əks göstəriciləri və istifadə sahəsi rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin

Suptalife məhlul 150 ml

N-acetylcysteine - 200 mg, Zinc gluconate – 3 mg, Thymus 
vulgaris herb liquid extract – 83 mg, Grindelia robusta herb 

dry extract- 125 mg, Drosera ramentacea herb liquid 
extract – 42 mg

Deionized water, Sorbitol, 
Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Sucralose, 
Orange flavour

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Suptalife (məhlul 150 ml) adlı məhsul  Tənəffüs 

orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 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. 

Swiss Energy Hair, Nail & 
Skin Kapsul 1

Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) – 3 mg, Vitamin Вб 
(аs Pyridoxine Hydrochloride) – 3.5 mg,  Niacin – 25 mg, 
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 15 mg, 
Biotin – 150 mcg, Zinc (as Zinc Oxide) – 10 mg, lron (as 

Ferrous Fumarate) – 5 mg, Medical yeast extract – 75 mg, 
L-Cysteine – 50 mg , L-Methionine – 100 mg

Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose, Microcrystalline 
Cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-KЗ0, Corn Starch & Lac

Gelpell AG İsveçrə 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy Hair, Nail & Skin (kapsul № 30) adlı məhsul  
dəri, saç və dırnaqların struktur quruluşunu 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Swiss Energy İmmunovit Kapsul 1 Vitamin C(as Ascorbic acid) - 250 mg, Echinacea root 
extract - 50 mg, Propolis extract - 12.5 mg, Zinc - 4.5 mg

Hydroxypropylmethylcellulos
e, Microcrystalline cellulose, 

Ethylcellulose, PVP-K30, 
Corn starch , Lac.

Gelpell AG İsveçrə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 

Energy İmmunovit (kapsul №30) adlı məhsul  immuniteti 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Swiss Energy Multivit Kapsul 1

Vitamin А (as Vitamin А Acetate) – 800 IU, Vitamin С – 80 
mg,  Vitamin D – 200 IU, Vitamin Е (as Vitamin Е Acetate) 
– 12 IU, Vitamin К2 – 25 mcg, Thiamin (as Thiamin HCI) – 
1.1 mg,  Riboflavin – 1.4 mg,  Niacin – 16 mg,  Vitamin Вб 

(as Pyridoxine HCI) – 1.4 mg,  Folic Acid – 200 mcg,  
Vitamin В12 (as Cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Biotin – 50 
mcg, Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 6 
mg, Calcium (as Calcium carbonate & Calcium Hydrogen 
Phosphate) – 100 mg, lron (as Ferrous Fumarate) – 2.8 
mg, Phosphorus (as Calcium Hydrogen Phosphate) – 20 
mg, lodine (as Potassium lodide) – 150 mcg,  Magnesium 
(as Magnesium Oxide) – 50 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 1 

mg, Selenium (as Sodium Selenite) – 5.5 mcg, Copper (as 
Соррег Gluconate) – 0.15 mg, Manganase (as Manganase 
Sulfate)  – 0.2 mg, Chromium (as Chromium Picolinate)  – 

10 mcg, Molybdenum (as Sodium Molybdate) – 5 mcg, 
Potassium (as Potassium chloride) – 35 mg

Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose, Microcrystalline 
Cellulose, Ethylcellulose, 
PVP-KЗ0, Com Starch & 

Lac.

Gelpell AG İsveçrə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss 
Energy Multivit  (kapsul №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.

Symbiotic + Kids toz 1
Saccharomyces cerevisae var. boulardii DCM 27112 - 1.25 
x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 3 x 

10⁹ CFU, Inulin - 25 mg

Crystalline glucose, Creamy 
flavor Sensilab Ltd Sloveniya 18.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Symbiotic + Kids (toz, saşe № 10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Tenzim Kapsul 4 x 10

Papain - 90 FIP units, Pancreatin - 345 FIP units, 
Bromelain - 225 FIP units, Rutoside trihydrate - 50 mg, 

Lipase - 34 FIP units, Trypsin - 360 FIP units, Chymotrypsin 
- 300 FIP units, Amylase - 50 FIP units

Silicon dioxide, Magnesium 
stearate, Hypromellose, 

Titanium dioxide, Gellan gum

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 10.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tenzim 
(kapsul, № 40) adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin 

funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Terolak Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus parasei, 

Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells not less 
than 2,5 milliards n.c.u (CFU), Inulin - 50 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Terolak 

(kapsul №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının 
normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə 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.

Tianshi Lipid Metabolic 
Management Tea Çay 1.5 q

Herbal gynostemma pentaphyllum - 390 mg, Folium 
nelumbinis - 390 mg, Radix polygoni multiflori - 255 mg, 

Green tea - 255 mg, Semen cassiae - 210 mg
yoxdur

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 
Lipid Metabolic Management Tea (çay,1,5q filtr paket № 
40) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: JJ0040102C , istehsal 

tarixi: 01.04.2020, son istifadə tarixi: 31.03.2022)   
lipidlərin metabolizmini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
QEYD: təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan 

dilində yazılar mövcud deyildir.

Tianshi Lipid Metabolic 
Management Tea Çay 1.5g

Herbal gynostemma pentaphyllum - 390 mg, Folium 
nelumbinis - 390 mg, Radix polygoni multiflori - 255 mg, 

Green tea - 255 mg, Semen cassiae - 210 mg
yoxdur

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 
Lipid Metabolic Management Tea (çay,1,5q filtr paket № 
40) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: JJ0032402B , istehsal 

tarixi: 23.04.2020, son istifadə tarixi: 23.03.2022)   
lipidlərin metabolizmini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
QEYD: təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan 

dilində yazılar mövcud deyildir.



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

Tianshi Slimming Tea filtr-paket 1.5 q

Folium Nelumbinis - 525 mg, Semen Cassiae - 300 mg, 
Oolong tea - 255 mg, Rhizoma Alismatis - 180 mg, Folium 
Ilicis Latifoliae - 105 mg, Radix et Rhizoma Rhei - 90 mg, 

Pericarpium citri reticulatae - 45 mg 

yoxdur
Tianjin Tianshi 

Biological Development 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Slimming Tea( çay,1,5 q ,filtr- paket № 40) adlı 
məhsul(Seriya nömrəsi: JK0050602E , istehsal tarixi: 
06.05.2020, son istifadə tarixi: 06.05.2022)   çəkini 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Tianshi Spirulina Kapsul 1 Dried Spirulina powder - 250 mg (Beta - carotene 147 
mg/100 g, Protein 46.4 g/100 g) Gelatin

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 16.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Spirulina  (kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: 
CD0040901A, istehsal tarixi: 09.04.2020, son istifadə 

tarixi: 08.04.2022) 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşmada və Azərbaycan dilində istifadə 
təlimatında tərkib rəyə (tərkibə  aid sənədə) uyğun qeyd 

edilsin.
b)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə təlimat 

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

QAYDASI” na uyğun tərtib edilsin.

Tianshi Super Calcium 
Capsules With Lecithin Kapsul 2 x 9

Lecithin - 180 mg, Calcium Carbonate (Calcium - 68 mg) - 
76 mg, Zymolytic bpne calcium powder (Calcium - 40 mg) - 
143 mg, Thiamine - 0.08 mg, Cyanocobalamine - 0.2 mcg, 

L - ascorbic acid - 7.2 mg, Taurine - 8 mg, Folic acid - 
0.024 mg, β-cyclodextrin - 12 mg

Microcrystalline cellulose, 
Starch, Talc, Magnesium 

stearate, Maltodextrin, 
Capsule shell (Gelatin, 

Titanium dioxide, Lemon 
yellow, Ponceau 4R, Brilliant 

blue)

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super 

Calcium Capsules With Lecithin (kapsul, № 18) (Seriya 
nömrəsi: CA9122301A , istehsal tarixi: 23.12.2019, son 
istifadə tarixi: 22.06.2021) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda 
qablaşmanın üzərində istifadə edilm əyib.

b)Stikerdə məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüməsi qeyd edilsin.

Tianshi Super Calcium 
Powder for Children toz 10 x 10

Zymolitic Bone Calcium powder (Calcium 3600-6750 
mg/100 mg) - 1400 mg, Whole milk powder - 6136.5 mg, 

Isomaltooligosaccharide - 1600 mg, Egg yolk powder - 300 
mg, Multi vitamins (Retinol - 0.091 mg, Cholecalciferol - 

0.002 mg, L-Ascorbic acid - 6 mg, Ferrous lactate - 5.158 
mg, Zinc Lactate - 6.414 mg), Taurine - 2.8 mg

Non-dairy creamer, 
Aspartame, Maltodextrin

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 20.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super 

Calcium Powder for Children (toz, saşe № 10) (Seriya 
nömrəsi: AC0051101E , istehsal tarixi: 11.05.2020, son 

istifadə tarixi: 10.05.2022) adlı məhsul kalsium 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:a)Qablaşmada tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.
b)Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 

üzərində istifadə edilm əyib.

c)Stikerdə məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüməsi qeyd edilsin.



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

Tianshi Super Calcium 
Powder With Metabolic 

Factors
toz 10 q x 10

Zymolytic Bone Calcium Powder (Calcium - 6380 mg/100 
g) - 1600 mg, Pumpkin powder - 1700 mg, 

Isomaltooligosaccharide - 1150 mg, Multi-Vitamins and 
Maltodextrin (Vitamin D - 1150 IU/100 g, Vitamin A - 4150 

IU/100 g, Vitamin B1 - 1.29 mg/100 g, Vitamin B2 - 1.3 
mg/100 g, Ascorbic acid - 120 mg/100 g, Maltodextrin - 

32.592 mg) - 45 mg, De-fatted milk powder (Phosphorus - 
2400 mg/100 g) - 3291.5 mg, 

Cocoa powder, Aspartame 
Tianjin Tianshi 

Biological Development 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super 

Calcium Powder With Metabolic Factors (saşe,toz, № 10 
q x 10) (Seriya nömrəsi: AB0060101C , istehsal tarixi: 

01.06.2020, son istifadə tarixi: 31.05.2022) adlı məhsul 
qanda şəkərin miqdarını tənzimləmək üçün tövsiyə 

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

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

Qeyd:a)Qablaşmada və Azərbaycan dilində istifadə 
təlimatında tərkib rəyə (tərkibə  aid sənədə) uyğun qeyd 

edilsin.
b)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə təlimat 

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

QAYDASI” na uyğun tərtib edilsin.

Tianshi Vitality Softgels Kapsul 1
 Wheat plumule oil (Vitamin E - 890 mg/100 g, Linoleic acid 

- ≥ 40 g/100 g, Linolenic acid - ≥ 6 g/100 g) - 679.84 mg, 
Lecithin - 120 mg, β-carotene - 0.16 mg

Gelatin, Glycerin, Titanium 
dioxide, Sunset yellow

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Vitality Softgels   (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 
CI0031301B, istehsal tarixi: 13.03.2020, son istifadə 

tarixi: 12.09.2021) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:a)Qablaşmada tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) 
uyğun qeyd edilsin.

b)Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilm əyib.

Tianshi Vitality Softgels Kapsul 0.8 q
Wheat plumule oil (Vitamin E - 4.52 mg, Linoleic acid - 

458.4 mg, Linolenic acid - 60 mg) - 522.92 mg, Lecithin - 
276.93 mg, β-carotene - 0.15 mg

Gelatin, Glycerin, Titanium 
dioxide, Sunset yellow

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 11.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Vitality Softgels (kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 
CI0032301A, istehsal tarixi: 23.03.2020, son istifadə 

tarixi: 22.09.2021) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:a)Qablaşmada tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) 
uyğun qeyd edilsin.

b)Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilm əyib.

Tiens Glucosamine Capsules Kapsul 1 D-Glucosamine D - 112 mg (28 g/100 g), Chondroitin 
sulfate - 72 mg (18 g/100 g), Calcium - 40 mg (10 g/100 g)

Collagen, Silicon dioxide, 
Gelatin, Titanium dioxide, 
Lemon yellow, Ponceu 4R

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiens 

Glucosamine Capsules  (kapsul, № 60) (Seriya nömrəsi: 
IN0060101B, istehsal tarixi: 01.06.2020, son istifadə 

tarixi: 31.05.2022) adlı məhsul sümük və qığırdaq 
toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşmada və Azərbaycan dilində istifadə 
təlim atında tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

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

QAYDASI” na uyğun tərtib edilsin.

Tiroid formula Kapsul 2 x 15
L-Tyrosine - 200 mg, Vitamin E (as DL-alpha tocopheryl 
acetate) - 10 mg, Selenium (as Sodium selenate) - 100 

mcg , Iodine (as Potassium iodate) - 100 mcg

Capsule shell (Gelatin, 
Titanium dioxide (E171)), 
Microcrystaline cellulose, 

Magnesium stearate

Elephant Co Serbiya 04.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiroid 

formula (kapsul №30) adlı məhsul L-tirozin amin 
turşusu, E vitamini, selen və yod minerallarının əlavə 

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

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



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

Tiаnshi Nutrient Super 
Calcium Powder toz 10 q x 10

Isomaltooligosaccharide - 3890 mg, De - fatted milk powder 
- 3500 mg, Zymolitic bone calcium powder (Calcium - 5140 

mg/100 g) - 1600 mg, Multi - vitamins and Maltodextrin 
(Vitamin A - 4290 I.U./100 g, Vitamin D 1140 I.U/100 g, 

Vitamin C 101 mg/100 g, Ferrum - 3.38 mg/100 g, 
Maltodextrin - 33.17 mg) - 45 mg

Non dairy creamer, Cocoa 
powder, Aspartame, 
Essence (Milk flavor 

enhancer), Vanillin, Ethyl 
maltol

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 25.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiаnshi Nutrient 

Super Calcium Powder (saşe, toz, № 10 q x 10) (Seriya 
nömrəsi: AA0052301E , istehsal tarixi: 23.05.2020, son 

istifadə tarixi: 22.05.2022) adlı məhsul sümükləri 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:a)Qablaşmada və Azərbaycan dilində istifadə 
təlimatında tərkib rəyə (tərkibə  aid sənədə) uyğun qeyd 

edilsin.
b)Qablaşma və Azərbaycan dilində istifadə təlimat 

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

QAYDASI” na uyğun tərtib edilsin.

Trigelm Paracleanse Triple 
Set Toz / Kapsul 6 x 5, 200 q 

Paralax. Formula 1: Tanacetum vulgare flower - 230 mg, 
Cassia sennae fruit dry extract (Anthraquinone - 12 mg) - 

60 mg, Extract Allii ursini aquos.sicc. (Flavonoides as rutin - 
2.4 mg) - 10 mg, Populus tremula bark extract - 10 mg, 

Thymus vulgaris herb  - 10 mg/ Fitopar.Formula 2 
Tanacetum vulgare flower - 131 mg, Centaurii herba - 115 
mg, Fennel powdered extract - 44 mg/ Enterovit.Formula 3 

Honey - 50 g, Viburnum opulus pure - 35 g, Syzigum 
aromaticum powder - 10 g, Zingiber - 4.6 g, Bergamot oil - 

0.4 g

Gelatin Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trigelm 

Paracleanse Triple Set (toz 200 q /kapsul № 90) adlı  
məhsul qurd invaziyaları zamanı  tövsiyə olunan 

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

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

deyil.    
Qeyd:a)Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 

yazısı ilə əvəz edilsin, 
b)"İstifadə qaydası" və ”əks göstərişlər” bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
c)Bitki komponentlərinin adı düzgün tərcüm ə edilsin.

d)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan 
dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adı qeyd 

edilsin.

Triple Omega 3-6-9 Yumşaq gel kapsullar 1

Fish oil - 420 mg (EPA 30%, DHA 20%) - 420 mg, Flaxseed 
oil (55% Alpha linolenic acid) - 340.5 mg. Borage oil (19 % 

Gamma linoleic acid) - 400 mg - Providing unsaturated fatty 
acids: Eicosapentaeonic acid - 120 mg, Docosahexaeonic 

acid - 83.3 mg, Alpha linoleic acid - 180 mg, Gamma 
linoleic acid - 76 mg, Linoleic acid - 177 mg, Oleic acid - 

100 mg, D-alpha tocopherol - 5.5 mg (providing 5 IU/3.3 mg 
Vitamin E)

Gelatine (bovine), Glycerine, 
Purified water

Park Acre Enterprises 
Ltd (Holland & Barrett 
International Limited 

üçün)

Birləşmiş Krallıq 25.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triple 
Omega 3-6-9 (kapsul, № 60) adlı məhsul omeqa 3-6-9 

yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Tripto Forte Tablet 3 x 10

Magnesium oxide - 100 mg, L-Phenylalanine - 120 mg, 
Hypericum perforatum herb dry extract - 100 mg, Passiflora 
incarnata flower dry extract - 100 mg, Crataegus oxycantha 
leaf and flower extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 
dry extract - 70 mg, L-Tryptophan - 60 mg, Crocus sativus 
L. Flower dry extract - 30 mg, Pyridoxine hydrochloride - 2 

mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, 

Hydroxypropylmethyl 
cellulose, Stearic acid, 

Silicon dioxide, Magnesium 
salts of fatty acids, 

Colorants: E171, E124

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tripto 
Forte (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Turboslim® Gündüz 
gücləndirilmiş formul Kapsul 2 x 15

L-carnitine tartrate (content L-carnitine, not less than 
67.2%) - 123 mg, Paulliniae cupanae (Guarana) dry extract 

(content Caffeina, not less than 10%) - 99 mg, Prunus 
cerasus (Cherry) stalk dry extract - 49.5 mg, Inulin 
(Fibruline) - 22.5 mg, Chromium picolinate (content 

Chromium not less than - 11% ) - 0.636 mg

Silicon dioxide, Calcium 
stearate, Capsule 

composition (Gelatin, Iron 
oxide, Titanium dioxide)

Evalar QSC Rusiya 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Turboslim® Gündüz gücləndirilmiş formul (kapsul, №30) 
adlı məhsul çəkini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil. 
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.



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

Turboslim® təmizləmə çayı Çay 2 q

Folium Cassia acutifollia (Cassia Senna) - 800 mg, 
Stigmata Maydis (Zea mays) - 400 mg, Pediculus Prunus 

cerasus - 400 mg, Foilum Mentha piperita - 100 mg, Green 
tea - 250 mg, Extractum Garsinia cambogia - 40 mg

Maltodextrin, Potato starch Evalar QSC Rusiya 25.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Turboslim® təmizləmə çayı (çay 2 q, №20) adlı məhsul 
çəkini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Ultra Ginkgo Plus Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml

Ginkgo biloba extract - 70 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 2.5 
mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2.5 mg, Vitamin B3 

(Niacin) - 2.5 mg, Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) - 
6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 9 mcg, Folic acid - 400 

mcg

Citric acid, Xanthan gum, 
Sorbitol solution 70%, 

Sodium benzoate, Glycerin, 
Sucrose, Essence orange 
sweet, Demineral water

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 05.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 

Ginkgo Plus (daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml № 10) adlı 
məhsul MSS-nin fəliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydası və tərkib rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilsin.

Unimac Tablet 3 x 10

L-arginine hydrochloride - 500 mg, Maca (Lepidium 
meyenii) root extract - 170 mg, Horny Goat weed 

(Epimedium grandiflorum) leaf extract - 50 mg, Coenzyme 
Q10 - 30 mg, Panax ginseng root extract - 25 mg

Cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrrolidone (E 

1201), Ludipress* (Lactose 
monohydrate, Povidone (E 
1201) and Crospovidone (E 
1202), Nutraficient Green 

114A210000, 
Croscarmellose sodium (E 

468), Magnesium stearate (E 
470b), Silicon dioxide (E 

551), Ethyl alcohol; 
Deionized water (Not 

included in the finished 
product)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unimac 
(tablet № 30) adlı məhsul kişilərdə reproduktiv sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Uractiv Forte / Uraktiv Forte Kapsul 1 Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves dry extract (20% 
Arbutin) - 450 mg

Lactose monohydrate, 
Methylene blue, Talc, 
Magnesium stearate

Fiterman Pharma Rumıniya 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uractiv 

Forte / Uraktiv Forte (kapsul, №10) adlı  məhsul 
böyrəklərin normal fəaliyyətini dəstəkləmək 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:Təlimatda temperatur göstəricisi rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilsin.

Uranova Kapsul 3 x 10
Vaccinium macrocarpon (Cranberry) fruit extract - 300 mg, 

Uva Ursi (Arctostaphylos) leaf dry extract -  250 mg, D-
Mannose - 100 mg, Solidago Virgaurea extract - 150 mg

Corn starch, Capsule 
(Natural gelatin)

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Uranova (kapsul № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun olaraq 
tərtib edilsin.

b)İstifadə qaydası,əks göstərişlər bəndi rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilsin.



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

UroFit Kapsul 3 x 10

Solidago virgaurea herb powder - 75 mg, Equisetum 
arvense herb powder - 75 mg, Zea mays styli cum stigmatis 

L. powder - 15 mg, Phaseolus vulgaris L. valvae fructus 
powder - 30 mg, Sambucus nigra L. leaf and flower powder 
- 30 mg, Betula pendula Roth. leaf powder - 45 mg, Daucus 

carota L. fructus powder  - 30 mg

Gelatin Ximfarmzavod 
"Krasnaya Zvezda" Ukrayna 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urofit 

(kapsul № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:"Uroseptik, antibakterial, antilitogen, litolitik, 

iltihabəleyhinə, spazmolitik, sidikqovucu" yazıları ləğv 
edilsin.

Urolione Forte Tablet 3 x 10

Phaseoli pericarpium powder - 0.078 g, Birch (Betula 
pendula Roth) leaves dry extract tit.2.5% in total flavonoids - 
0.07 g, Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) fruit powder - 

0.066 g, Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves 
powder - 0.03 g, Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry 

extract tit.1% in silica - 0.025 g

Potassium sorbate, Sodium 
citrate, Magnesium salts of 

fatty acids, Silica, Talc, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, Glycerol, 
Titanium dioxide, Patent 

blue, Dibasic calcium 
phosphate

BioDue S.p.A İtaliya 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urolione Forte (tablet, 

№ 30) (Seriya nömrəsi: 0029 , istehsal tarixi: 
01.11.2019, son istifadə tarixi: 01.11.2022) adlı məhsul 

sidik-ifrazat 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 göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə qeyd 
edilməsinə baxmayaraq "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

uyğun göstərilməyib."Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 
qeyd edilsin.

b)"Vaccinium Vitis-idea" bitkisi "Mərcangilə" kimi tərcümə 
edilsin.

c)Qablaşmada qeyd edilən "qida əlavəsi" yazısı "Bioloji 
fəallığa m alik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

Urolione Forte Tablet 3 x 10

Phaseoli pericarpium powder - 0.078 g, Birch (Betula 
pendula Roth) leaves dry extract tit.2.5% in total flavonoids - 
0.07 g, Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) fruit powder - 

0.066 g, Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves 
powder - 0.03 g, Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry 

extract tit.1% in silica - 0.025 g

Potassium sorbate, Sodium 
citrate, Magnesium salts of 

fatty acids, Silica, Talc, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, Glycerol, 
Titanium dioxide, Patent 

blue, Dibasic calcium 
phosphate

BioDue S.p.A İtaliya 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urolione Forte (tablet, 

№ 30) (Seriya nömrəsi: 0019 , istehsal tarixi: 
01.11.2019, son istifadə tarixi: 01.11.2022) adlı məhsul 

sidik-ifrazat 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 göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə qeyd 
edilməsinə baxmayaraq "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

uyğun göstərilməyib."Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 
qeyd edilsin.

b)"Vaccinium Vitis-idea" bitkisi "Mərcangilə" kimi tərcümə 
edilsin.

c)Qablaşmada qeyd edilən "qida əlavəsi" yazısı "Bioloji 
fəallığa m alik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

Ve-Bixol Şərbət 100 ml Artichoke dry leaf extract (Cynara scolymus) - 20 g

Deionized water, Sorbitol (E 
420), Sugar, Glycerin (E 
422), Strawberry flavour, 

Sodium benzoate (E 211), 
Potassium sorbate (E 212), 

Xanthan gum (E 415), 
Calcium acetate (E 263), 
Citric acid (E 330), Gum 

arabic (E 414)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 13.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ve-

Bixol (şərbət, 100 ml) adlı məhsul qaraciyərin funksional 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:"Ödqovucu,hepatoprotektor, sidikqovucu" yazıları 
ləğv edilsin.

Versa Şərbət 200 ml
Calcium citrate - 300 mg, Phytin - 100 mg, Phosphorus - 
100 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 mcg, Zinc 

sulphate - 6 mcg

Tutti frutti aroma, Potassium 
sorbate (E 202), Xanthan 
gum (E 415), Sorbitol (E 
420), Deionized water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Versa 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Vestabron Tablet 2 x 15

Phosphatidylserine 30%/Phosphatidylcholine 20% - 100 
mg, Ginkgo Biloba leaf extract (40:1) - 80 mg, 

Dimethylglycine hydrochloride - 100 mg, Inositol - 100 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1,1 mg,  Vitamin 

B2 (Riboflavin) - 1,4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1,4 mg, Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocoblamin) - 2,5 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline 
cellulose, Sodium 

croscarmellose, Silicium 
dioxide, Vegetable grade 

magnesium stearate

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vestabron (tablet № 30) adlı məhsul mərkəzi və periferik 
sinir 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. 

Vestliver Tablet 6 x 10

Cynara scolymus leaf dry extract - 200 mg, Silybum 
marianum seed dry extract - 60 mg, Glycine max seed dry 

extract - 150 mg, Helichrysum arenarium flower dry extract - 
50 mg, Activated carbon - 10 mg, Vitamin E - 7.5 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 03.11.2020 Müsbət

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

Vinkartin Tablet 2 x 15

Ginkgo biloba extract – 70 mg, L-arginine – 40 mg, 
Glutamine – 10 mg, L-glutathione – 5 mg, Coenzim Q10 – 
10 mg, Natural mixed carotenoids – 2 mg, Vitamin D3 – 

400 IU, Vitamin E (as alfa tocoferol acetate)– 36 mg, 
Vitamin B3 (Niacin)- 32 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)  – 6 mg, Folic acid – 400 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) – 9 mcg, Viamin B5 (as D-Calcium 

Pantothenate) – 15 mg, Magnesium (as Magnesium Oxide) 
– 75 mg, lron (as Ferrous Fumarate) – 8 mg, Zinc (as Zinc 
sulfate) – 15 mg, Manganase (as Manganase Sulfate) – 2 
mg, Copper (as Соррег Sulfate) – 250 mcg, Selenium (as 

Sodium Selenite) – 110 mcg, Chromium (as Chromium 
Picolinate) – 40 mcg, Potassium (as Potassium iodide) – 

150 mcg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, Crospovidone, 

Povidone, Magnesium 
stearate, Croscarmellose 
sodium, Colloidal silicon 

dioxide, Purified talc, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Polyethylene glycol, Titanium 

dioxide, İron oxide red

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Vinkartin (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.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun tərtib olunması 

zəruridir.
istifadə üzrə təlimatda "müalicə" ilə əlaqəli yazılmış 

ifadələr götürülməlidir.

Vita Brain Kapsul 5 x 10

GABA - 50 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, 
Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B2 

(as Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 

2.5 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 mcg, Soybean 
phospholipids - 250 mg, L-glutamic acid - 50 mg, Glycine - 

75 mg, L-carnitine - 250 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, Natural 

gelatin

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 02.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita 
Brain (kapsul, №50) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Vita C 900 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, Beta-

carotene, Sodium cyclamate, 
Sodium saccharin, 

Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita C 

900 (tablet №20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

VitaBody yerli istifadə üçün 
məhlul 5 ml x 5

Aqua-90.84675%, Carnitine-3.0%, Propylene Glycol-
1.9255%, Phosphatidylcholine-1.0%, Sodium Deoxycholate-

1.0%, Benzyl Alcohol-0.9%, Sodium Benzoate-0.5%, 
Centella Asiatica Extract-0.349%, Caffeine-0.3%, Ruscus 

Aculeatus Root Extract-0.15%, Sodium Hydroxide-
0.0225%, Methylsilanol Mannuronate-0.0045%, 

Phenoxyethanol-0.00125%, Sorbic Acid-0.0005%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Vital Esthetique Fransa 27.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “VitaBpdy,yerli istifadə 
üçün məhlul, 5x5.0 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada 

bədəndə sellüliti aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

VitaFace yerli istifadə üçün 
məhlul 5 ml x 5

Aqua-98.1523%, Dimethylaminoethanol Tartrate-1.0%, 
Sodium Hyaluronate-0.5%, Sodium Hydroxide-0.145%, 

Sodium Methylparaben-0.1%, Sodium DNA-0.1%, 
Silanetrol-0.002%, Potassium Sorbate-0.0005%, Sodium 

Benzoate-0.0002%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Vital Esthetique Fransa 27.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “VitaFace,yerli istifadə 
üçün məhlul, 5x5.0 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

VitaHair yerli istifadə üçün 
məhlul 5 ml x 5 

Aqua-86.33425%, Panthenol-10.0%, Pyridoxine HCl-2.0%, 
Thiamine HCl-1.0%, Sodium Hydroxide-0.52%, Biotin-
0.05%, Ferrous Gluconate-0.05%, Disodium EDTA-

0.04575%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Vital Esthetique Fransa 27.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “VitaHair,yerli istifadə 
üçün məhlul, 5x5.0 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada 
saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan 

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



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

Vitalife Vitamins & Minerals kapsul, tablet
4 (40 

tablet+20 
kapsul)

Yellow tablet: Vitamin A - 500 mcg, Vitamin D3 - 5 mcg, 
Vitamin E - 10 mg, Vitamin C - 100 mg, Niacin - 18 

mg,Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B6 - 
2 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B12 - 1 mcg, Biotin - 150 
mcg, Folic acid - 506 mcg, Calcium - 150 mg, Iron - 14 mg, 

Magnesium - 50 mg, Copper - 500 mcg, Zinc - 7.5 mg, 
Manganese - 0.5 mg, Potassium - 5 mg

 Capsul: Fish oil - 500 mg (EPA/DHA 150mg) 
White tablet: Calcium carbonate - 400 mg, Magnesium 

oxide - 150 mg


Yellow tablet: Maltodextrin, 
Microcrystalline Cellulose, 

Silicon Dioxide, Stearic Acid, 
Magnesium Stearate, 

Glazing agents
Capsul: Gelatin, Glycerin, 

Vitamin E
White tablet: Microcrystalline 

Cellulose, 
Hydroxypropylmethyl 

Cellulose, Stearic Acid, 
Silicon Dioxide, Titanium 

Dioxide, Magnesium 
Stearate, Glycerin

Grida LTD Litva 24.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitalife 
Vitamins & Minerals (40 tablet+20 kapsul) adlı məhsul 

vitamin, mineral və omeqa-3 yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda fol 
turşusunun miqdarının rəydə olduğu kimi (tərkibə aid 

sənədə istinad olaraq) qeyd edilməsi zəruridir.

Vitamin C toz 0.8 q Ascorbic acid (Vitamin C) - 800 mg Yoxdur Ekzon Belarus 27.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 

C (toz, paket 0.8 q № 20) adlı  məhsul  C viitaminin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

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

QAYDASI” na uyğun tərtib edilsin.

Vitamin C 100 mq/ml Daxilə qəbul üçün 
məhlul 2 ml x10

Ascorbic acid- 200 mg, sodium bicarbonate- to ph 5,0-7,0, 
potassium sorbate- 0,2 % , water for injection to 100%, low 

oxygen nitrogen.
ayrıca göstərilməyib SOPHARMA  AD Bolqarıstan 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 
C (daxilə qəbul üçün məhlul ,  2 ml № 10) adlı  məhsul  
C viitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Vitamin C 100 mq/ml daxilə qəbul üçün 
məhlul 5 ml x 10

Ascorbic acid- 200 mg, sodium bicarbonate- to ph 5,0-7,0, 
potassium sorbate- 0,2 % , water for injection to 100%, low 

oxygen nitrogen.
ayrıca göstərilməyib SOPHARMA  AD Bolqarıstan 12.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 
C (daxilə qəbul üçün məhlul ,  5 ml № 10) adlı  məhsul  
C viitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

Vitamin C 250 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 299.97 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-
phosphate sodium) - 4.62 mg

Citric acid, Sodium 
hydrocarbonate, 

Polyethylene glycol, 
Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), 
Natural aroma “Lemon” and 

“Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose 

(dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 250 mq 
(fışıldayan tablet №20l) (Seriya nömrəsi: 0837017 , 

istehsal tarixi: 28.07.2020, son istifadə tarixi: 
28.07.2022) adlı məhsul C və B2 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.

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-
phosphate sodium) - 5.95 mg

Citric acid, Sodium 
hydrocarbonate, 

Polyethylene glycol, 
Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), 
Natural aroma “Lemon” and 

“Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose 

(dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq 
(fışıldayan tablet №20l) (Seriya nömrəsi: 0836024 , 

istehsal tarixi: 15.06.2020, son istifadə tarixi: 
15.06.2022) adlı məhsul C və B2 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.

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-
phosphate sodium) - 5.95 mg

Citric acid, Sodium 
hydrocarbonate, 

Polyethylene glycol, 
Povidone 

(Polyvinylpyrrolidone), 
Natural aroma “Lemon” and 

“Оrange, Sucralose, 
Anhydrous glucose 

(dextrose), Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 03.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 900 mq 
(fışıldayan tablet №20l) (Seriya nömrəsi: 0836025 , 

istehsal tarixi: 14.08.2020, son istifadə tarixi: 
14.08.2022) adlı məhsul C və B2 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.



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

VitaWhite yerli istifadə üçün 
məhlul 5 ml x 5

Aqua-99.330175%, Glutathione-0.5%, Sodium Hydroxide-
0.085%, Folic Acid-0.05%, Halidrys Siliquosa Extract-

0.024275%, Pueraria Lobata Symbiosome Extract-
0.0075%, Pentylene Glycol-0.0015%, Phenoxyethanol-

0.000775%, Superoxide Dismutase-0.000275%, 
Tromethamine-0.000275%, Sodium Benzoate-0.00015%, 

Potassium Sosbate-0.000075%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Vital Esthetique Fransa 27.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “VitaWhite,yerli istifadə 
üçün məhlul, 5x5.0 ml”, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Womaxil Tablet 3 x 10

Vitamin A (as a retinol acetate) – 2.5 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) – 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 
2.5 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) – 22.5 mg, Vitamin 

B6 (as Pyridoxine hydrochloride)  – 5 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 9 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 
75 mg,  Vitamin D3 – 12.5 mcg, Vitamin E (as alfa tocoferol 

acetate)– 12.5 mg, Folic acid – 600 mcg, Magnesium (as 
Magnesium Oxide) – 25 mg, Zinc (as Zinc sulfate) – 10 mg, 

lron (as Ferrous Fumarate) – 9 mg, Copper (as Соррег 
Sulfate) – 750 mcg, Selenium (as Sodium Selenite) – 110 

mcg, Chromium (as Chromium Picolinate) – 50 mcg, 
Potassium (as Potassium iodide) – 50 mcg, N-acetyl 

cysteine – 300 mg, Para-aminobenzoic acid (PABA) – 12.5 
mg, Myo-Inositol – 190 mg, D-Chiro Inositol – 10 mg

Dibasic calcium phosphate, 
Maize starch, 

Microcrystalline cellulose, 
Crospovidone, Povidone, 

Magnesium stearate, 
Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, 

Purified talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Polyethylene glycol, Titanium 
dioxide, Quinoline yellow 

colour lake

West-Coast 
Pharmaceuticals Works 

Ltd.
Hindistan 27.11.2020 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Womaxil (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.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Zeytun Yarpağı Ekstraktı Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Olive (Olea Europea) leave extract - 29.88 ml Potassium sorbate Ersağ Bitkisel Sağlık 

Gida Ltd. Şti. Türkiyə 06.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zeytun 
Yarpağı Ekstraktı  (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.  
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
üzrə təlimatda komponentlərin həm beynəlxalq elmi 
adları, həm də Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd 

edilsin.


Zinc Power Fışıldayan tablet 10 x 2 Zinc (as Zinc citrate) - 25 mg

Citric acid, Sodium 
bicarbonate, Sorbitol, 

Riboflavin, Corn starch, 
Maltodextrin, Sodium 
cyclamate, Sodium 

saccharin, Polyethylene 
glycol, Polyvinylpyrrolidone, 

Flavors

Polski Lek S.A. Polşa 23.11.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zinc 
Power (tablet №20) adlı məhsul sinkin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Zinkovit-BG Kapsul -
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 17.11.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər


“Aylan Pharma” MMC –nin 09.09.2020-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa 
İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı 
olan Zinkovit-BG (kapsul, №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı C vitaminin miqdarı 37.5% (80-100 %) 

olaraq aşkar edilmişdir.



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

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

olunmur. 



	Hesabat

