
Məhsulun adı Buraxılış  
forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı 

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Abnasil şərbət 150 ML
Vitamin B1 25 mq, Vitamin B3 16 mq, Vitamin B5 6 mq, Vitamin B6 9.5 
mq, Vitamin B7 50 mkq, Vitamin B8 10 mq, Vitamin B9 (fol turşusu) 200 

mkq

Su, fruktoza, giləməyvə dad verici, 
kalium sorbat, natrium benzoat, 

ksantan, limon turşusu 
BioDue Spa İtaliya 08.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Abnasil (şərbət, 150 ml) adlı məhsul B 
qrupu vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub,tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan B1, B6 vitaminləri gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşır.Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri  ph 

göstəricisində uyğunsuzluq aşkar etmişdir.

Angispray (Angisprey) sprey 30 ml

Sage leaf liquid extract (lat. Salvia officinalis, used part-folium)  - 4 %, 
Calendulaflower liquid extract (lat. Calendula officinalis, used part-flos) - 
2 %, Mallow liquid extract (lat. Malva mauritiana, used part–herba) - 2 %, 
Liqurorice liquid extract (lat. Glycyrrhiza glabra, used part-radix) - 2 %, 
Oregano liquid extract (lat. Oríganumvulgáre, used part-herba) – 2 %, 
Eucalyptus oil (lat. Eucalyptus globulus, oleum) - 0,2 %, Thyme oil (lat. 

Thymus vulgaris, oleum) -  0,2 %, Mint oil (lat. Méntha piperíta , oleum) -
0,05 %

Vegetable glycerin, purified water

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Angispray (sprey 30 ml) adlı məhsul yuxarı 
tənəffüs yolları və ağız boşluğu xəstəliklərində profilaktik məqsədlə 

istifadə olnun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.

Animal Flex (Animal Fleks) kapsul, tablet 1

Vitamin C (as Ascorbic Acid) - 100 mg, Vitamin E (as d-Alpha 
Tocopherol Succinate) - 100 IU, Zinc (as Zinc Oxide) - 15 mg, Selenium 
(as Sodium Selenite) - 70 mcg, Manganese (as Manganese Sulfate) - 1 
mg, Joint Construction Complex (Glucosamine (as HCl, sulfate 2KCl),  

Methylsulfonylmethane (MSM), Chondroitin Sulfate A (CSA), Chondroitin 
Sulfate C (CSC)) - 3000 mg, Joint Lubrication Complex ((Flaxseed Oil 
(50% alpha linolenic acid), Cetyl Myristoleate Proprietary Blend (cetyl 

myristoleate, cetyl myristate, cetyl palmitate, cetyl laurate, cetyl 
palmitoleate, cetyl oleate), Hyaluronic Acid) - 1000 mg, Joint Support 

Complex (Ginger Root (gingerols, shogaols), Turmeric Root (curcumin),  
Boswellia (resin) (boswellic acid), Quercetin, Bromelain) - 1000 mg

Dicalcium Phosphate, Maltodextrin, 
Gelatin, Stearic Acid, Magnesium 

Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Glycerin, Silicon Dioxide, Carob 

Extract, Purified Water

Universal Nutrition ABŞ 20.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Animal Flex (paket (5 tablet, 3 kapsul) 
№44) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək 
məqsədi ilə 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 istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Animal Nitro Kapsul 1

Vitamin B6 (pyridoxine HCl) – 500 mcg, Niacin (as niacinamide) – 10 
mg, Human Muscle Protein Complex (Leucine, Lysine, Arginine, Valine, 
Isoleucine, Histidine, Threonine, Methionine, Phenylalanine) – 4995 mg, 
Pro BCAA Complex ; Leucine - 3500 mg, Isoleucine – 1685 mg, Valine – 

1815 mg

Gelatin, dicalcium phosphate, 
microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, stearic acid, titanium dioxide

Universal Nutrition ABŞ 27.11.2018 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş  Animal Nitro (paket №30, hər paketdə 9 
kapsul) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək 
məqsədi ilə 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 istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Animal Pack (Animal Pak) Tablet 1

Vitamin A (as carotenoids   [carotene, -carotene], acetate) – 9900 IU, Vitamin C 
(as ascorbic acid, ascorbyl palmitate) - 1g, Vitamin D (as cholecalciferol) – 680 IU, 

Vitamin E (as d-, d-, d-,    d- tocopherols & tocotrienols) – 300 IU, Thiamin (as 
mononitrate) – 76 mg, Riboflavin - 76mg,  Niacin (as niacinamide)  - 82 mg, Vitamin 

B6 -  180mg (as pyridoxine AKG, pyridoxine HCl), Folic Acid – 400 mcg, Vitamin 
B12   - 50 mcg  (cyanocobalamin, methylcobalamin), Biotin – 300 mcg, Pantothenic 
Acid - 76mg, Calcium – 2 g, Phosphorus – 1330 mg, Iodine (as potassium iodide) – 
150 mcg,  Magnesium (as oxide) – 400 mg, Zinc (as oxide) - 30mg, Selenium (as 

sodium selenite) - 50mcg, Copper (as sulfate) – 600 mcg, Manganese (as sulfate) - 
5mg, Chromium (as chloride) – 60 mcg, Potassium (as sulfate) - 200mg ; Amino 
Acid Complex -  Alanine – 279 mg, Arginine – 1213 mg, Aspartic Acid -  498 mg, 

Cystine – 110 mg, Glutamic Acid - 653mg, Glutamine - 174mg, Glycine – 180 mg, 
Histidine – 92 mg, Isoleucine (BCAA/EAA) – 284 mg, Leucine (BCAA/EAA) – 509 
mg, Lysine (EAA) – 418 mg, Methionine (EAA) – 125 mg, Phenylalanine (EAA) – 

192 mg, Proline – 203 mg, Serine – 250 mg, Threonine (EAA) – 283 mg, 
Tryptophan (EAA) – 81 mg, Tyrosine – 164 mg, Valine (BCAA/EAA) – 289 mg ; 
Performance Complex - Uni-Liver Blend – 4230 mg (Liver, beef protein isolate), 

Carnitine – 25 mg, Choline Bitartrate -  250 mg,  Eleutherococcus Senticosus (root) 
– 1750 mg, Hawthorne (berry) – 250 mg, Inositol – 125 mg, Milk Thistle (seed) – 
500 mg, Para-Aminobenzoic Acid – 400 mg, Pyridoxine Ketoglutarate  - 200 mg ; 

Antioxidant Complex - Alpha Lipoic Acid (ALA) – 100 mg, Citrus Bioflavonoids 
(peel) – 1000 mg, Coenzyme Q10 (CoQ10) – 5 mg, Grapeseed Extract  - 50 mg, 
Lutein – 1 mg, Lycopene – 1 mg, Pine Bark Extract – 200 mg, Kelp (whole plant) – 
10 mg ; Digestive Enzyme Complex - Bromelain – 100 mg, Inulin – 250 mg, Lipase 

– 10 mg, Papain - 64mg, Acid Protease - 64mg

Dicalcium Phosphate, whey protein 
concentrate (milk), glucose polymers, 
microcrystalline cellulose, stearic acid, 
magnesium stearate, choline bitartrate, 

calcium carbonate, silicon dioxide,  
lecithin (soy), carnitine fumarate, 

calcium citrate, alfalfa, rose hips, rice 
bran, parsley, burdock, pharmaceutical 

glaze. 

Universal Nutrition ABŞ 29.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Animal Pack (1 paketdə, tablet №11 ) adlı 
məhsul  İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 
tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Vitamin C 
(maksimum yol verilən həddi 900 mq-dır), Vitamin D (maksimum yol 
verilən həddi 600IU), Vitamin E (maksimum yol verilən həddi 100IU), 

Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg), Riboflavin (maksimum yol 
verilən hədd 6 mg), Niacin (maksimum yol verilən həddi 60 mg), Vitamin 
B6 ( maksimum yol verilən həddi - 6 mg), Vitamin B12 (maksimum yol 

verilən həddi - 9 mcg), Biotin (maksimum yol verilən həddi - 150 
mcg),Pantothenic Acid (maksimum yol verilən həddi 15 mg), Sinc 
(maksimum yol verilən həddi - 25 mg), Para-Aminobenzoic Acid 

(maksimum yol verilən həddi - 400 mg) maddələrinin miqdarı gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir.



Animal Spiked Aminos toz 210 gr

Instant BCAA; L-Leucine – 1,25 g, L-Isoleucine – 625 mg, L-Valine – 
625 mg; L-Taurine – 1,1 g, Citrulline Malate – 500 mg, L-Glutamine – 

380 mg, L-Lysine HCl – 250 mg, L-Arginine HCl – 105 mg, DL-
Methionine – 40 mg, L-Phenylalanine – 40 mg, L-Threonine – 40 mg, L-

Histidine – 25 mg, L-Carnitine Tartrate – 10 mg, Betaine – 5 mg, L-Alanyl-
L-Glutamine – 5 mg, Caffeine Anhydrous – 125 mg, Coffee Bean Extract 

– 20 mg, Green Tea Leaf Extract – 15 mg

Natural and artificial orange and mango 
flavors, citric acid, malic acid, 

sucralose, acesulfame potassium, 
FD&C yellow #5, FD&C yellow #6. 

Contains: Soy

Universal Nutrition ABŞ 27.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Animal Spiked Aminos (toz 210 g) adlı 
məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 
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 

istifadələ göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Animal Whey toz 1.81 kg

Animal Whey Protein Blend (cross flow micro filtered whey protein 
isolate, ultra filtrated whey protein concentrate (milk) (Alanine – 1200 mg, 
Arginine – 585 mg, Aspartic Acid – 2600 mg, Cystine – 630 mg, Glutamic 

Acid -  3000 mg, Glycine – 465 mg, Glutamine – 1100 mg, Histidine – 
495 mg, Isoleucine – 1500 mg, Leucine – 2700 mg, Lysine – 2200 mg, 

Methionine  - 525 mg, Phenylalanine – 850 mg, Proline – 1400 mg, 
Serine -  1100 mg, Threonine – 1600 mg, Tryptophan  - 420 mg, 

Tyrosine – 750 mg, Valine – 1400 mg)), Animal Whey Digestive Enzyme 
Blend (papain -- 5 mg, bromelain - 5 mg)

natural & artificial vanilla flavor, 
cellulose gum, xanthan gum, 

carrageenan, lecithin (soy), sodium 
chloride, acesulfame potassium, 

sucralose 

Universal Nutrition ABŞ 29.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Animal Whey (toz 1,81 kg) adlı məhsul 
İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 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 istifadələ 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Apetit Forte şərbət 120 ML
Lysine Hydrochloride 150 mg, Carnitine Hydrochloride 150 mg, 

Cyproheptadine Orotate 1,5 mg, Vitamin B1 10 mg, Vitamin B6 10 mg, 
Vitamin B12 100 mcg

sodium saccharin, propyl gallate, propyl  
paraben sodium, methyl paraben 

sodium, polysorbate, sorbitol, glycerin, 
purified water

Titlis Pharma Pakistan 26.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Apetit forte (daxilə istifadə üçün məhlul, 
120 ml) adlı məhsul öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsidir.Belə ki. məhsulun tərkibində bir sıra malik farmakoloji 
xüsusiyyətlərə (antixolinergik və sedativ , serotonin və histamin 

antoqonisti) və əlavə təsirlərə malik olan   siproheptadin adlı dərman 
maddəsi mövcuddur.Həmçinin, məhsulun tərkibində olan B qrupu 

vitaminləri gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır.

Apimol şərbət 100 ml

Each 10 ml syrup contains:
Propolis extract 200 mg

Echinacea extract 100 mg
Vitamin C 30 mg
Honey 7600 mg

Grape seed extract 1 mg
Pomegranate extract 500 mg

Potassium sorbate 5 mg
Zinc sulphate 5 mg

Blackberry fruit extract 200 mg
Menthol (flavor) 0.005 mg

BION 
CORPORATION 

LTD.

Birləşmiş 
krallıq 13.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Tetrada” şirkətinin 08.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Birləşmiş krallığın “Birləşmiş krallıq” şirkətinin istehsalı olan 

FS1718 seriyalı Apimol   (şərbət 100 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 

məhsulunda tərkibə aid olan sənədlərdə göstərilən viamin C, sink sulfat 
və propolis m addələri aşkarlanm am ışdır.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, 
təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin 
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq 

yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Asfor tablet 1 İron Gluconate - 150 mg, Vitamin B12 - 4 mcg, Folic acid - 350 mcg, 
Vitamin C - 60 mg

Microcyristalline  Cellolose, Stearic 
Acid, Silica, Hydroxypropyl  

Methylcellulose, Magnesium Stearate 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 22.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Asfor (tablet №30) adlı məhsul fol turşusu 
və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil

Bcaa vorkout toz toz 400 g L-leucine -27 %, beta-alanine - 18 %, citic acid - 15 %, L - isoleucine - 
14 %, L-valine - 14 %, L-arginine - 9 %, 

aromas, acesulfame K, sucralose, 
quinoline yellow, sunset yellow Activlab Polşa 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA WORKOUT(toz,400 qr) adlı  

məhsul  aminturşuların əlavə mənbəyi kimi idmançıların pəhrizində 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Beleks qel 40 ml

helix aspersa snail extract - 5 %, glycerin - 1 %, Peg- 40 hydrogenated 
castor oil - 1,2 %, chlorella vulgaris extract - 1 %, acrylates/C10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer - 0,7 %, Triethanolamine - 0,75 mg, allantoin - 0,1 
%, benzyl alcahol - 0,340 %, benzoic acid - 0,127 %, sorbic acid - 0,042 

%

parfume, auqa Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 28.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BELEKS/ BELEX(gel, 40 ml) adlı 

məhsul  dərinin elastikliyinin bərpa olunması üçün və nəmləndirici  kimi 
tövsiyə olunan kosmetik vasitə  olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Biofiton Antigemaroy rektal şam 2
kalqan kökünün ekstraktı - 100 mq, boymadərən otunun ekstraktı - 100 
mq,  evkalipt yarpaqlarının ekstraktı - 100 mq,  gülümbaharın ekstraktı 

(karofilen) - 100 mq
Kakao yağı OOO NPFK EYM Ukrayna 23.11.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən müəyyən olundu ki, 

ANTİGEMORROY(rektal kapsul, N 10) adlı məhsul babasil xəstəliyinin 
müalicəsində ağrıkəsici, qankəsici və işlədici  kimi tövsiyə olunan yerli 

təsirli vasitə kimi tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsul  farmakoloji təsirə 

malikdir və birbaşa lokal terapevtik təsir göstərir.



BPH-Avert kapsul (6x10) Saw palmetto - 160 mg cornstarch, gelatin
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 08.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş BPH Avert (kapsul №60) adlı məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 
yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni 

olan dərm an vasitəsi (P erm ikson kapsul №30;60)  m övcuddur.

Həmçinin labaratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, məhsulun 
orta çəkisi istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş sənədlərdə göstərilən ilə 
uyğunlaşmır (məhsulun orta çəkisi 0,6086 mq olaraq təyin edildiyi halda 

NS-də bu göstərici  850 mq±10% kimi qeyd olunmuşdur)

Bravolak saşe 1

Probiotic microorganisms(Lactobacillus acidophilus-13.33 mq 
Lactobacillus plantarium-13.33 mq lactobacillus reuterii-14.29 mq 

Bifidobacterium lactis-10.00 mq steptococcus thermophilus-11.43 mq) 
Probiotic(İnulin)-150 mq. 

İsomalt. Mannitol. Aromatizer. sukraloz
Botofarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə 15.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Brocsevin şərbət 150 ml

Honey 0.5 gr, Thyme g.e. 0.25 ml, Drosera g.e. 0.25 ml, Tolu balsam g.e. 
0.25 ml, Althaea g.e. 0.125 ml, Liquorice g.e. 0.20 ml, Ribes nigrum g.e. 

0.1 ml, N-acetylcysteine 0.25 g, Eucalyptus e.o. 0.07 ml, Lemon e.o. 0.07 
ml,

water, glucose syrup, fructose syrup, 
sodium benzoate, potassium sorbate, 

citric acid

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 12.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Brocsevin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Carbocon (Karbokon) tablet 2 Simethicone 50 mg, Charcoal  300 mg, 

Maltodextrin, sucrose, mycrocristalline 
cellulose,hydroxypropylmethylcellulose, 

polyvinylpyrrolidone, colloidal silica, 
crosscarmellose sodium, 

polyvinylpolypyrrolidone, glycerol 
behenate, silica dioxide, magnesium 

stearate

NTS S.r.L İtaliya 12.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CARBOCON (həb  N 20) məhsul 

havanın udulması və bağırsaq tıxanıqlığı ilə əlaqədar rahatsızlıq 
simptomlarının yüngülləşdirilməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Carniton tablet (3x10) L-arginine - 500mg ,L-carnitine - 250 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg

Microcrystalline cellulose, P.G.Starch, 
Povidone(K-30), Sodium benzoate, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 
Stearate, Sodium lurylsulphate, 

Magnesium Aluminium Silicate, Ready 
mix Red iron oxide, Purified water 

M/S BİON 
PHARMACEUTİC

S PVT LTD
Hindistan 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Carniton (tablet №30) adlı məhsul 
maddələr mübadiləsini tənzimləmək məqdəsilə 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 istifadəl göstərişinə görə 

dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan 
informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal 
olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş 
stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə 

olunması zəruridir.

Celasome Aqua HA 60  
(Kelasome Aqua HA 60) iny/m 2.5 ml x 5 Sodium hyaluronate 60 mg/ml, Mannitol 22.5 mg/ml

disodium phosphate dihydrate, sodium 
dihydrogen phosphate dihydrate, 

sodium chloride
ExoCoBio İnc Cənubi 

Koreya 29.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Celosome Aqua HA 60 ( filler 2.5 ml, 
N 5 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji 
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Celosome İmplant with 
Lidocaine (Kelosome İmplant 

lidokain ilə)
iny/m 1.1 ml Sodium hyaluronate 26.4 mg/ml, Lidocaine hydrochloride 3.3 mg/ml

disodium phosphate dihydrate, sodium 
dihydrogen phosphate dihydrate, 

sodium chloride
ExoCoBio İnc Cənubi 

Koreya 28.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Celosome İmplant with Lidocaine ( 

filler 1,1 ml, N 1 ) adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Celosome Mid with Lidocaine 
(Kolesome Mid lidokain ilə) iny/m 1.1 ml Sodium hyaluronate 26.4 mg/ml, Lidocaine hydrochloride 3.3 mg/ml

disodium phosphate dihydrate, sodium 
dihydrogen phosphate dihydrate, 

sodium chloride
ExoCoBio İnc Cənubi 

Koreya 28.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Celosome Mid with Lidocaine ( filler 

1,1 ml, N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Celosome Soft with lidocaine 
(Kelosome Soft lidokain ilə) iny/m 1.1 ml Sodium hyaluronate 26.4 mg/ml, Lidocaine hydrochloride 3.3 mg/ml

disodium phosphate dihydrate, sodium 
dihydrogen phosphate dihydrate, 

sodium chloride
ExoCoBio İnc Cənubi 

Koreya 29.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Celosome Soft with Lidocaine ( filler 

1,1 ml, N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Celosome Strong with 
lidocaine (Kelosome strong 

lidokain ilə)
iny/m 1.1 ml Sodium hyaluronate 26.4 mg/ml, Lidocaine hydrochloride 3.3 mg/ml

disodium phosphate dihydrate, sodium 
dihydrogen phosphate dihydrate, 

sodium chloride
ExoCoBio İnc Cənubi 

Koreya 28.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Celosome Strong with Lidocaine ( 

filler 1,1 ml, N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Chondrocol (Xondrokol) Kapsul 4
Glucosamine sulfate 375 mg, Chondroitin sulfate 50 mg, Collagen 200 

mg, Methylsulfonylmethane 125 mg, Cetyl myristoleate 25 mg, Boswellia 
serrata 50 mg, Turmeric extract 100 mg

maltodextrin clintose, magnesium 
stearate, gelatin

Alfa Vitamins 
Laboratories Inc ABŞ 27.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XONDROKOL/ CHONDROCOL  
(kapsul  N 60)  adlı  məhsul qığırdaq toxumasının bərpa olması 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: Qablaşmanın üzərindəki əsas  məlumat daşıyan  yazıların  digər 

dillərlə yanaşı Azərbaycan dilində də olması zəruridir.



Cinkofer(Sinkofer) şərbət 150 ml İron sulfate 3.65 g, Zinc sulfate monohydrate 0.83 g, Vitamin C 1.5 g, 
Vitamin B 12 0.000075 g, Folic acid 0.006 g

deionized water, sugar, glycerin, 
banana flavour, sodium benzoate, 

potassium sorbate, citric acid, 
sucralose

A Pharma Sağlık 
Ürünlüri A.Ş Türkiyə 21.11.2018 Mənfi

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

adlı  məhsul   vitamin və mineralların əlavəi  mənbəyi kimi  tövsiyə olunan 
preparat olub,12 yaşdan yuxarı uşaqlara 10 ml- dən    2 dəfə tövsiyə 
olunduğu halda tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları hətta böyüklər 

üçün  gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır:  dəmir- 160 mq( 
olmalıdır maksimum 40 mq); Sink -40 mq ( olmalıdır maksimum 25 mq); 
Vitamin B12-10 mkq( olmalıdır maksumum 2,5 mkq ); fol turşusu- 800 
mkq( olmalıdır maksimum 600 mkq).Deylənləri nəzərə alaraq, məhsul 

tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən dərm an vasitəsidir.

Həmçinin, nəzərinizə çatdırırıq ki,  ekspertizanın bir hissəsi laborator 
sınaqlarından təşkil olmuşdur və məhsulun xarici görünüşü(qeyri şəffaf 

məhlul) normativ sənədlərə( şəffav məhlul) uyğun gəlməmişdir.

Coliprev (Koliprev) Damcı 15 ml Lactase 300000 ALU glycerin, potassium chloride, potassium 
sorbate, purified water

Neosante Health 
Solutions S.A Portuqaliya 29.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Coliprev (damcı,15 ml) adlı  məhsul    

körpələrdə köp sancılarını aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan laktaza inqrediyentinin dozası 

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.

Comfovita (Komfovita) suspenziya 250 ml
19,12 g of hydrolate obained from Glycyrrhiza glabra radix - 3.0 g, 

Humulus lupulus L strobuli - 2.0 g; Vitex agnus - castus fruit - 0.036 g, 
Myo-inositol - 1.5 g, Folic acid - 600 mcg

xantan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, citric acid, 

sucrolose, purified water

Miquel Y Garriga 
S.L, İspaniya 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Comfovita (suspenziya 250 ml №1)  adlı 
məhsul qadın xəstəliklərinin profilaktikasında 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 qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir

Cytocare 532 (Sitokea 532) Flakon 5 ml hyaluronic acid -32 mg/5 ml

Ammonium molibdate, Ammonium 
metavanate, Calcium chloride, İron 
sulfate, Potassium chloride, Copper 

sulfate, Magnesium chloride, 
Manganese sulfate, Sodium acetate, 
Sodium hydrogen carbonate, Sodium 

chloride, Sodium hydrogen phosphate, 
Sodium metasilicate,

 Sodium selenite, Tin chloride, Zinc 
sulfate, Alanine, Arginine, Asparagine, 

Aspartic acid, Cysteine, Glutamine, 
Glutamic acid, Glycine, Histidine, 

Isoleucine, Leucine, Lysine, 
Methionine, Phenylalanine, Proline, 
Serine, Threonine, Tryptophane, 
Tyrosine, Valine, Adenine, Biotin, 

Calcium Pantothenate, Coline chloride, 
Folic acid, Inositol, Nicotinamide, 
Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine, 

Cyanocobalamin, Deoxythymidine, 
Glucose, Putrescine, Sodium Pyruvate, 

Lipoic acid.  

Revitcare 
laboratoire Fransa 20.11.2018 Müsbət

Cytocare 532 (Sitokea 532), inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, şüşə flakonda 
N10 kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan tibbi 
ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman 

vasitəsi deyil.

Delmar Hipertonik sprey 50 ml Sea salt - 3,70 %, 50 % solution of Benzalkonium Chloride - 0,02 % Purifield water (96,28 %) Medochemie Ltd Kipr 15.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Delmar Hipertonik (sprey 50 ml) adlı 
məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi 

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

Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın dosyedə təqdim olunan eskiz 
nümunəsinə uyğunlaşdırılması zəruridir (məhlulun üzərində əsas 

maddənin miqdarı göstərilməlidir)

Delmar isotonic (Delmar 
isotonik) sprey 50 ml sea salt - 0,90 %, 50 % solution of Benzalkonium Chloride - 0,02 % Purified Water (99,08 %) Medochemie Ltd Kipr 15.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Delmar isotonic (sprey 50 ml) adlı məhsul 
burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın dosyedə təqdim olunan eskiz 

nümunəsinə uyğunlaşdırılması zəruridir (məhlulun üzərində əsas 
maddənin m iqdarı göstərilm əlidir)



Denora-D3 damcı 10 ML vitamin D3 (cholecalciferol) - 1,25 mg (2 damcı - 10 mcg) Extract of spinach leaves 3: 5(solvent 
vegetable oil), tocopheryl acetate

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Denora-D3 (məhlul 10 ml) məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 

Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir. İstifadə üzrə təlimatda "farmakoloji təsiri" ifadəsinin 

götürülməsi zəruridir, belə ki, BFMQƏ bu xüsusiyyətlərə malik deyil.

Deploks forte kapsul 3

Ginkgo Biloba extract 24% flavones 80 mg, Phosphatidylcholine 100 mg, 
Phosphatidylserine 100 mg, Phosphatidylethanolamine 50 mg, glutamic 

acid 60 mg, İnositol 10 
mg, Coenzim Q10 15 mg, Calcium pantotenat 10 mg, L-tirozin 10 mg, L-
lizin 5 mg, Thiamine 2 mg, Riboflavine 5 mg, Piridoxin hydrocloride 5 mg, 

Folic acid 200 mcg, Cyanocobalamine 1.5 mcg, Selenium 75 mcg

microcrystalline cellulose, vegetable 
magnesium stearate, colloidal silicon 

dioxide, gelatin

Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 23.11.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Deploks forte (kapsul, N 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir-sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:Qablaşma 

üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Ecoslim fışıldayan 
tablet 1

Taurin 480 mg,Yantar turşusu 100 mg, Kofein 48,4 mg, İnozitol 24 mg, 
Vitamin PP 10,56 mg, Pantoten turşusu 4,32 mg, Vitamin B6 2,16 

mg,Vitamin B2 0,864 mg, 
Vitamin B12 0,312 mkq.

limon turşusu, natrium hidrokarbonat, 
polietilenqlikol, Hendel Rusiya 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ECOSLİM( fışıldayan tablet  N 10) 
adlı  məhsul bəzi bəzi vitaminlərin, taurinin, kofeinin, inozitolun   əlavə 
mənbəyi kimi böyüklərə 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.

Enziten tablet 1

Calcium 75 mg, Phosphorus 58 mg, Betaine hydrochloride 200 mg, 
Amylase 100 mg, Bromelain 50 mg, Pancreatin 25 mg, Papain 50 mg, 

Protease 15 mg, Peppermint oil extract 25 mg, Pepsin 10 mg, Cellulase 
5 mg, Lipase 25 mg

dicalcium phosphate, vegetable 
cellulose, vegetable stearic acid, silica, 

natural palm leaf glaze, magnesium 
stearate

Natures Bounty İnc ABŞ 08.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Enziten (tablet, N 30) adlı məhsul həzm 
sistemi pozğunluqlarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 
aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması 

barədə məlumatın qeyd edilməsi zəruridir.

Evkalitin sprey 30 ml Evkalipt ekstraktı - 1,8 q,  çobanyastığı ekstraktı. - 1,8 q, Adaçayı 
ekstraktı - 1,8 q, İslandiya setrariyası 1,8 q

Tvin-80, Polisorbat 80, qliserin, sodium 
saxarin, polivinilpirolidon, timol, 

allantoin, xlorheksidin, kalium sorbat, 
evkalipt efir yağı, nanə efir yağı

MMC NPL 
Fitoprodukt Ukrayna 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evkalitin (  boğaz və ağız boşluğu 

üçün sprey, 30 ml) məhsul tənəffüs orqanlarının iltihabının müalicəsində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın "İstifadə qaydaları" bəndində "4-12 yaş və 
12 yaşdan yuxarı uşaqlar" müvafiq olaraq  "4-14 yaş və 14 yaşdan 
yuxarı uşaqlar", "əks göstəşlər" bəndində isə   "3 yaşdan aşağı "" 
yazılarının  "4 yaşdan aşağı " yazıları ilə əvəz olunm ası zəruridir.

Femavag vaginal tablet 1 lactobaccillus acidophilus - 500 million CFU, Lactic acid (60%) - 15 mg, 
Soy extract - 18 mg standardized 40% isoflavones

Mannitol, Starch, Antiagglomerating 
agent; Sodium carboxymethyl-cellulose, 

Glycerol behenate, Silicon dioxide, 
Patented formula

NTC S.r.L İtaliya 23.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMAVAG (vaginal tablet, №10) adlı 

məhsul vaginal floranı normallaşdırılması üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitə  olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Fermental kapsul (15x1)

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

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

(vitamin B2) - 1,6 mg, Thiamine (vitamin B1) hydrochloride - 1,4 mg, 
Cyanocobalamin (vitamin B12) at 0.1 % - 1 mcg

Food jelly (shell) 
Hydroxypropylmethylcellulose Cellulose 

microcrystalline  Silicon dioxide 
(anticaking agent) Vegetable 

magnesium stearate (anticaking agent) 
Titanium dioxide (colouring)   

ESİ S.p.A İtaliya 01.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fermental (kapsul №15) adlı məhsul  
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 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 qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. 

Ferratonal tablet 1 İron fumarate - 125 mg (Fe - 40 mg), Folic acid - 300 mcg, Vitamin B12 - 
3 mcg, Vitamin C - 80 mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 15.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferratonal (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusu və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Ferromax (Ferromaks) kapsul 2 Ferrous fumarate-70mg,Levomefolate-360mkg,Vit C-60 mg Capsulac 60-170 mg Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 06.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Fish oil (Universal) kapsul 100 Omega-3 fatty acids - 300 mg, EPA-180 mg, DHA-120 mg Gelatin, glycerin, purified water Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fish oil (kapsul №100) adlı məhsul omega-
3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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



Fito Somatotrop kapsul (15x2) (Collagen hydrolysate - 495 mg, Chromium - 1,5 mcg (1,3%), Ornithine 
alpha-ketoglutarate - 5 mg, niacin - 2 mg (10%), 

Gelatin from capsule, white rice flour, 
magnesium stearate.

Alfa Vitamins 
Laboratories Inc ABŞ 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FİTO SOMATOTROP(kapsul  N 30) 
adlı  məhsul  böyüklərdə boyun  inkişafı üçün  tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 

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

Fitolaks tablet (20x1)
Ərik tozu - 340 mq, Səna ekstraktı (Cassia acutifolia) - 210 mq 

(chrysophanic acid - 16,8 mg), Bağayarpağı ekstraktı (Plantago) - 15 mq, 
Şüyüd ekstraktı (Anethum graveolens) - 0,2 mq.

croscarmellose sodium, colloidal silicon 
dioxide, fructose, calcium stearate or 

magnesium stearate, cellulose 
microcyistalline, strawberry flavor

Evalar QSC Rusiya 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitolaks (tablet №20) adlı məhsul 
bağırsaqların peristaltik funksiyasının yaxşılaşdırılmasına kömək edən 

təbii mənşəli 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 qaydasına görə dərman vasitəsi 

deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” 

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Floramax (Floramaks) kapsul 3 Lb. Casei 1 MLD, Lb. Acidophilus 2 MLD, Lb. Salivarius 2 MLD Vitamin  
B1 0.45 mg, Vitamin B2 0.65 mg, Vitamin  B6 0.5 mg silicon dioxide, titanium dioxide, gelatin Cosval S.P.A İtaliya 01.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Floramax (kapsul, N 30) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə 
ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi 

zəruridir.Həmçinin, məhsulun istifadə qaydasında "4-14 yaş arası 
uşaqlar 1 kapsul gündə 1 dəfə, 14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 2 dəfə 

qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.

Fohow oral Liquid (Feniks) şərbət 30 ml x 4 Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 350 mg, Lentinula 
edodes - 100 mg, Bambusa - 100 mg

prufied water, honey, potassium 
sorbate

Fohow Health 
products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow oral Liquid (şərbət 30 ml №4) adlı 
məhsul sağlamlaşdırıcı və profilaktik istiqamətli tam təbii qidalandırıcı 
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: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir. Məhsul üzərində məhsulun dərman vasitəsi olmaması ilə 
yanaşı bioloji fəallığa malik qida əlavəsi olmasına dair informasiya 

olması mütləqdir.

Foldine tablet 1 folic acid - 360 mcg maltodextrin, calcium triphosphate, 
magnesium salts fatty acids

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Foldine (tablet №50) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddənin gündəlik dozası onun dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan 

yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Follux (Folluks) Tablet 1 Folic acid  400 mcg, Dicalcium phosphate 295 mg magnesium stearate Arı Mühəndislik 
LTD Türkiyə 29.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Follux (tablet, N 50) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan fol turşusu inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində 

və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  "Qida 
əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz 
olunması, həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə 
təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, 

“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”, “BFMQƏ normal qidalanmanı 
əvəz etmir”, “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” terminlərinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Follux (Folluks) tablet 1 Folic acid-400 mkg, Dicalcium Phosphate-295 mg, Arı Mühəndislik Türkiyə 15.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Gematogen baton 40 qr

şəkər tozu - 46,50 q, qatılaşdırılmış süd - 40,25 q, nişasta - 19,08 q, qara 
albumin - 4,29 q, vitamin premiksi (CustoMix BEV 5) - 0,333 q (dəmir - 5 

mq, viamin E - 16,38 mq, vitamin B 6 - 2,67 mq, vitamin C - 120 mq, 
vitamin PP - 19,78 mq, vitamin H - 0,169 mq)

ətirli vanil Eqzon Belarus 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gematogen (baton 40 q) adlı məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.



Glutamine Powder toz 300 gr Glutamine (as L-glutamine) - 5 g yoxdur Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamine Powder (toz 300 g) adlı məhsul 
idmançılar üçün qlütaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Godgel Deep iny/m 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DEEP ( filler  1,0 ml N 1 

)adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi 
vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Godgel derm iny/m 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DERM ( filler  1,0 ml N 1 

)adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi 
vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Godgel Derm Sub-Skin inf/m 10 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DERM SUB-SKİN ( filler  

10 ml, N 1 ) adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Godgel Fineless iny/m 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL FİNELİNES ( filler  1,0 ml, 
N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji 
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Godgel Meso iny/m 3 ml Sodium hyaluronate 15 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL MESO ( filler  3,0 ml N 1 ) 
adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi 

vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Grendecal (Grendekal) şərbət 150 ml Calsium carbonate-625 mg, Vitamin D3-200 IU, Magnezium Hydroxide-
181 mg, Zinc Sulfate heptahydrate-13.3 mg

Dionlaşdırılmış su, sukroza, natrium-
karboksimetilsellüloza, natrium nipagin, 

banan aromatizatoru

Aksuvital Food 
Products Co Türkiyə 14.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
laborator sinaqlarının mənfi nəticələrinə əsasən

Grenofa tablet 3 Vitamin E 134.23 mg, Vitamin B6 1.7 mg, Folic acid 0.4 mg, Vitamin B12 
0.0052 mg

cellulose, carboxymethyl cellulose, 
calcium carbonate, hydroxypropyl 

methylcellulose, polydextrose, stearic 
acid, maltodextrin, talc, triglyceride-

medium chain, titanium dioxide, brilliant 
blue, riboflavin.

Wallmark Çex 
respublikası 05.11.2018 Müsbət

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

məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi, antioxdant təsirli  BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Hepabest forte kapsul 2
Cynara scolymus L - 350 mg, L-ortinin L-Asparat - 100 mg, Vitamin B1 - 

0,55 mg, Vitamin B2 - 0,7 mg, Vitamin B3 - 8 mg, Vitamin B5 - 3 mg, 
Vitamin B6 - 0,7 mg

microcrystalline cellulose, magnesium 
salt of fatty acids, hard gelatine 

capsules

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 02.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepabest forte (kapsul №30) adlı məhsul 
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 dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimat 

və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın 
basa düsülməsi məqsədilə  açıq şəkildə yazılması («bioloji fəallığa malik 

qida əlavəsi») tövsiyə olunur.

Hero King şərbət 15 g
Honey-7.20 g, Glucose-7.05 g, Ferula elaeochytris--225 mg, 

Cinnamomum sp-100 mg, Ceratonia siliqua-100 mg, Tribuluis Terris-225 
mg

Mübarek Doğal 
Ürünler Gida 

Sanayi və Ticaret 
Limited Şirkəti

Türkiyə 06.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

İmmuno Flora kapsul 1 Saccharomyces boulardii-250 mq. Sink Sulfat-4 mq Maltodekstrin.Selluloza.Hidroksipropil-
metil

A Pharma Sağlık 
Ürünlüri A.Ş Türkiyə 06.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

İnoclim kapsul 2 Soya extract with at least 40% of isoflavone 100 mg,

hydrogenated soya-bean oil, sunflower 
oil, soya lecithin, fish skingelatin, 

glycerol, maize strach, titanium dioxide, 
red ferric oxide

İnnotera Şuzi Fransa 23.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İnoclim (kapsul, N 30) adlı məhsul 
izoflavonların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşmır.

İnofem saşe 2.04 gr Mio-inozytol 2000 mg, Folic acid 200 mcg natural lemon flavouring Establo Pharma 
Sp.Z.o.o Polşa 01.11.2018 Mənfi

Ekspertizya təqdim olunmuş İnofem (saşe, N 30) adlı məhsul qadınlarda 
normal mensturasiya dövrü və ovulyasiyanı dəstəkləmək üçün tövsiyə 
olunan müalicə vasitəsi olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan mio-inozitol 
inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır 
(maximal istifadə həddi 1500 mq tövsiyə olunur).Həmçinin, məhsulun 

qablaşması və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
onun dərman vasitələrinə aid olması barədə məlumat qeyd 

olunmayıb.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə 
təlimatında da onun müalicə vasitəsi olduğu qeyd olunub.



İrovit kapsul (15x2) Dried Ferrous Sulphate Equivalent to Elemental İron 47 mg - 150 mg, 
Folic Acid - 500 mcg

carmoisine Supra, Brilliant Blue (E133) 
& Quinoline Yellow (E104)

Vitane Pharma 
GmbH Almaniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İrovit (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və 
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir. 

Kalsekaps D3 kapsul 6 Xolekalsiferol 66.7 BV, Kalsium karbonat 166.7 mq
jelatin, nişasta, rütubətuducu maddə 

E422. detergent  E487, təmizlənmiş su, 
boya maddələri E171, E110

Minskinterkaps Belarus 22.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsekaps D3 (kapsul, N 60) adlı məhsul 
kalsium və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində 
xarici dildə olan yazıların  Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi qeyd 
edilməsi zəruridir.Bundan başqa. Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
istifadə üzrə təlimatda "Qidaya bioloji aktiv  əlavə" yazısının "Bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması və "Xəstəliklərin 
müalicəsi məqsədilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq 

dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların 
əli çatmayan yerdə saxlayın", Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik 
və ya dərman istifadəsi zamanı həkim ilə məsləhətləşin" terminlərinin 

qeyd edilməsi zəruridir.

Kron-9 kapsul (3x10)

Mellisa officinalis-aboveground part - 100 mg, Passiflora incarnata-100 
mg, Hypericum perforatum herb flowers - 100 mg, Valeriana officinalis-

root - 60 mg, Tilia flowers -
50 mg, Magnezium - 10 mg.

maltodextrin, calcium stearate Evroplus Ukrayna 02.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kron-9 (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
xəstəliklərinin profilaktikasında 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 dərman vasitəsi deyil

Krosh(Kroş) şərbət 100ML Vit B3-2.75 mg. Vit B6-0.3mg. Vit B2-0.25 mg. Vit B1-0.25 mg. Vit B12-
0.35 mkg.Biotin-3.75 mkg

quince fruit juice. sugar.l-cartinine 
tartrate

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 12.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Lioksi (istehsalçı ölkədə 
ticari adı:Kwas foliowy) tablet № 60 Folic acid 400 mcg

cellulose, lactose, sodium 
carboxymethylcellulose, sorbitol, 

magnesium salts of fatty acids, silicon 
dioxide

Diagnosis S.A. Polşa 06.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lioxi (tablet, N 60) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan fol inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşmır.

Magnaton tablet 1 Maqnezium-25 mq. Vitamin B6-5 mq. 

Mikrokristalin selluloza E460. 
Polivinilpirolidon E1201. 

Karboksimetilseluloz E468. Maqnezium 
sitrat-E470B. Silikon dioksid E551

Botafarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə 26.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Magnemix (maqnemiks) tablet 1 Magnezium Lactate-470 mg, Di Calcium phosphate-125 mg, Pyridoxine 
hydrochloride-2 mg.

Arı Mühəndislik 
LTD Türkiyə 01.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Yurd pharma” MMC-nin 18.09.2018-ci  il tarixli ikinci məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Turkiyənin “Arı Mühəndislik LTD” şirkətinin istehsalı 
olan Magnemix  (tablet №50)  adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid  

olub- olmamasına dair müvafiq rəy mümkün deyil. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda 

adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan 
dərman vasitəsi mövcuddur. Bununla yanaşı istehsalçı tərəfdən 

məhsulun tərkibinə dair təqdim edilmiş sənəddə köməkçi maddələrə dair 
informasiya yoxdur (əsas və köməkçi maddələrin tam siyahısı və 

miqdarı göstərilməlidir). İstehsalçının BFMQƏ-nin tərkibində genetik 
modifikasiya olunmuş məhsulların və nanomaterialların, hormonların, 

pestisidlərin, həmçinin narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların 
prekursorları, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin olmaması haqqında 

təsdiqedici sənədi təqdim olunmamışdır. İstifadə üzrə təlimatda 
məhsulun farmakodinamik, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri 
haqqında informasiya verilmişdir ki, BFMQƏ-i bu xüsusiyyətlərə malik 

deyil! Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində 
də olm alıdır.

Qeyd olunan çatızmaqlıqlar aradan qaldırıldığı halda ekspertiza rəyinin 
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq 

yenidən A nalitik E kspertiza M ərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz.

Manificare CelluSlim 
(Manifikea SeluSlim)

yerli istifadə 
üçün məhlul 5 ML

 Sh-oligopeptide-2  0.001%, Hydrogenated lecithin 0.1%, Sodium oleate 
0.2%, Glycine soja oil 0.2%, Glycerin 1%, Carnitine 1%, 

Phosphatidylcholine 5%, Gelidium cartilagineum extract 0.02%  

Water,  Sodium  dioxycholate,  Benzyl 
alcohol, Propylene glycol, 

Diethylhexanoate, Sodium hidroxide, 
Phenoxyethanol, Disodium edta 

SBS-MED İnfinity 
Cosmetics SAS Fransa 22.11.2018 Müsbət

Manificare CelluSlim (Manifikea SeluSlim) yerli istifadə üçün məhlul, 5 
ml, flakonlarda N5 bədən dərisinidə selulitin korreksiyası üçün yerli 

istifadə olunan kosmetoloji vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyil.



Maqniy B6 tablet 5 Magnesium - 48 mg, vitamin B6 - 0,84 mg
Köməkçi maddə (mikrokristalik 

sellüloz.maltodekstrin.nişasta.silisium 
dioksidi və kalsium stearat)

Evalar QSC Rusiya 01.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Merz Spezial Beaty dragees draje 1

Vitamin C - 60 mg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin E -  10 mg, Vitamin B6 - 
1,60 mg, Vitamin B2 - 1,30 mg, Vitamin B1 - 1,20 mg, Vitamin B12 - 1,0 
mcg, Vitamin A  acetat - 0,40 mg, folic acid - 0,20 mg, Biotin - 0,03 mg, 

toz şəklində soya zülalları - 25 mg (sistein - 0,275 mg, methionin - 0,275 
mg), pantothenic acid - 4 mg, zinc oxide - 2,50 mg, ferrium famarate - 

2,50 mg

lactose monohydrate, microcrystalline 
cellulose, light magnesium oxide, 

povidone, magnesium stearate, highly 
dispersed silicon dioxide;

shell: sucrose, talc, titanium (IV) 
dioxide, acacia resin, shellac, TS 

starch syrup, polysorbate 80, carnauba 
wax, bleached wax (cera Alba), sikovit 

red dye 30 (E172), blue dye ZL T2 
(E132).

Merz Farma 
GmbH&Co. KgaA Almaniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Merz Spezial Beaty dragees (draje №60) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl 
göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Migliorin kapsul (15x3)

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

disdilled water, titanium dioxide, food 
gelatine (glycerin, ion oxide) Cosval S.P.A İtaliya 06.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Migliorin (kapsul №45) adlı məhsul 
saçların sağlamlığı üçün 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 dərman vasitəsi deyil. Qeyd:  İdxal zamanı 

məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 
zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə 

oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir

Milgamma krem krem 45 ml Urea 10 g Polyethylenglycol 300, polyethylenglycol 
1500 

Worwag Pharma 
GmbH&Co KG Almaniya 19.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Milqamma ( krem,  45 ml) adlı məhsul 
ayaq dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə  əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında eyni tərkibli və 

istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcudur. Lakin, təqdim 
olunan səndələrə əsasən məhsul istehsalçı ölkədə və bir neçə ölkədə 

kosmetik vasitə kimi qeydiyatdan keçdiyi üçün istisna hal kimi  məqsədə 
uyğun hesab etdiyiniz halda 18G119 seriyalı 1000 ədəd Milqamma krem 

45 ml adlı məhsulun birdəfəlik idxalına etiraz etmirik.

Monalisa lidocaine ultra type iny/m 1 ml Hyaluronic acid 24%, Lidocaine HCL 0.3% Phosphate buffered saline, 1-4 
butenediol diglycidyl ether GENOSS Co Ltd Cənubi 

Koreya 12.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MONOLİSA ULTRA TYPE ( filler  1,0 

ml N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Monalisa mild type iny/m 1 ml Hyaluronic acid 2% Phosphate buffered saline, 1-4 
butenediol diglycidyl ether GENOSS Co Ltd Cənubi 

Koreya 12.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MONOLİSA MİLD TYPE ( filler  1,0 

ml N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Mukavit-Th şərbət 150 ML Adi kəklikotu yarpaqlarının ekstraktı-1.25 mq

deionlaşdırılmış su 4.90 ML. qliserin-75 
mkg, Morug aromatizatoru-10 mkq, 
suvaşqanlıgı artıran maddə(ksantan 
kitrəsi-20 mkq, Natrium benzoat-10 

mkq, Mentol-0.15 mkq, Limon turşusu-
55 mkq ,Natrium saxarat-3.33 mg

Maximum Sağlık 
Ürünleri  Sanayi ve 

Ticaret Limited 
Şirkəti

Türkiyə 22.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Çıraq farm-2017” şirkətinin 31.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık Ürünleri  Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirkəti”  istehsalı olan MT18275 seriyalı Mukavit-Th 

(şərbət 150 ml №1) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun həcmi 
istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə 

uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun ph 
göstəricisi 4,41 olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim 

edilmiş sənədlərə görə 4,5-5 olmalıdır). Həmçinin istehsalçının BFMQƏ-
nin tərkibində genetik modifikasiya olunmuş məhsulların və 

nanomaterialların, hormonların, pestisidlərin, həmçinin narkotik vasitələr, 
psixotrop maddələr və onların prekursorları, güclü təsir edən və zəhərli 

maddələrin və Beynəlxalq Anti-Dopinq Agentliyinin qüvvədə olan siyahısı 
ilə müəyyən olunan dopinq maddələrinin olmaması haqqında təsdiqedici 

sənədi təqdim olunmamışdır. Qablaşma üzərində məhsulun 5 ml 
miqdarında 1,25 mq Thymus vulgaris bitkinin ekstraktı olduğu göstərilsə 

də, tərkibə dair sənəddə bu inform asiya göstərilm əm işdir.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, 
təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin 
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq 

yenidən A nalitik E kspertiza M ərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz. 



Neo-Fol tablet 3  Fol turşusu 0.4 mq süd zərdabı, fruktoza, kalsium stearat, 
aerosil

PTF Farmakon 
LTD Ukrayna 08.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neo-fol  (tablet, N 30) adlı məhsul  fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan fol turşusu inqredientinin miqdarı gündəlik istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 
məqsədə uyğun hesab edilir.Həmçinin, qablaşma və Azərbaycan dilində 

tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bioloji aktiv qida 
əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz 

olunması və qablaşdırma üzərində məhsulun istehsal, son istifadə tarixi 
və seriya nömrəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Occugel 2% iny/m 3 ml Hydroxypropyl Methylcellulose USP-2% Sterile aqueous base Ophtechnics 
Unlimited Hindistan 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OCCUGEL 2 % ( oftalmaloji məhlul  

3,0 ml, şpris N 1 ) adlı  məhsul  göz əməliyyatları zamanı gözün 
nəmləndiricisi kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Omega 3 kapsul 3 Fish oil 500 mg, EPA 90 mg, DHA 60 mg, Vitamin E 5 mg Colfarm S.A Polşa 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3 (kapsul, N 60) adlı məhsul 
omega-3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Omega 3 Natura kapsul 3 Fish oil - 500 mg (EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) , Vitamin E - 5 mg göstərilməyib Colfarm S.A Polşa 27.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OMEGA 3 NATURA( kapsul,N 60) 
adlı  məhsul    omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

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

Omegor Vitality 1000 kapsul 2 Fish oil 1000 mg, Omega-3 850 mg, EPA-500 mg, DHA-250 mg, Vitamin 
E 10 mg gelatine, glycerol U.G.A 

Nutraceuticals S.r.l İtaliya 14.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omegor Vitality  (kapsul, N 30) adlı 
məhsul omega-3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər 

gündəlik istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd olunması, qablaşdırma və Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydasında "1 

kapsul gündə 1 kapsul qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.

Omizol şərbət 100 ML
Balqabaq toxumu ekstraktı-245.5 mq. Sarımsaq ekstraktı-54.6 mq. Nanə 

ekstraktı-1.6 mq. Səna yarpağı ekstraktı-2.7 m q
Botofarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə 23.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Az Vitamaks MMC” şirkətinin 26.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan 701 seriyalı Omizol (tablet №30) adlı 

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

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda məhlulun sındırma əmsalı istehsalçı tərəfindən 

təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, 
laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun məhlulun sındırma əmsalı 1,3820 
olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə 

görə 1,3400-1,3600 olmalıdır). Məhsula aid normativ sənədlər 
Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində təqdim olnmalıdır (olmadıqda 
onların Azərbaycan dilinə notarial qaydada təsdiq edilmiş tərcüməsi 

təqdim edilməlidir). Məhsul 8 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olunduğu 
halda , müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim olunmamışdır. Məhsulun 

tərkibində olan bitki komponentlərinin hansı əsas təsiredici maddəyə 
əsasən standartlaşdırılm ası təqdim  olunm am ışdır.

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, 
təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin 
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq 

yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Otacı Herbal Hot saşe 144 g Zəncəfil kökü 240 mg, L-ascorbic acid  60 mg

Saxaroza, portakal aroması, sodium 
bikarbonat, darçın aroması, limon 
aroması, mentol aroması, limon 
turşusu, trikalsium fosfat, E100-

rəngləndirici

Kurstan Ilacları A.Ş Türkiyə 27.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal Hot(saşe N 12) adlı 
məhsul soyuqdəymənin simptomlarını  yüngülləşdirən və immuniteti 
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.



Panthenol 150 ml sprey sprey 150 ml Panthenol-2.15%

auqa, butane, cetearyl alcohol, 
isobutane, isopropyl myristate, 

propane, glyceryl stearate, paraffinum 
liquidum, glycerin, cyclopentasiloxane, 
phenoxyethanol, ceteareth - 20, cetyl 
palmitate, aloe barbadensis leaf juice, 
ethylhexylglycerin, citric acid, allantoin, 
potassium sorbate, sodium benzoate

Kral Kosmetik 
Ürunleri Sanayi 

Ticaret LTD
Türkiyə 05.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PANTHENOL ( sprey,150) adlı 

məhsul  dərinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Perfexam (Perfeksam) tablet 2

L-glutamine 150 mg, Rhodiola extract (Rhodiola rosea) 90 mg, Calcium 
carbonate 87.70 mg, Bacopa extract (Bacopa monnieri) 62.5 mg, 

Taurine 50 mg, Magnesium oxide 47.5 mg, Glucuronolactone 17.8 mg, 
Nicotinamide 8.1 mg, Calcium pantothenate 3.33 mg, Pyridoxine 

hydrochloride 0.86 mg, Thiamine hydrochloride 0.63 mg, Phospholipides 
10 mg, Ginkgo extract (Ginkgo biloba) 6 mg, Poppy extract 

(Eschscholtzia californica) 2.5 mg

microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, silica Les 3 Chenes Fransa 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Perfexam (tablet, N 30) adlı məhsul 
beynin koqnitiv funksiyalarının yaxşılaşdırılması 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:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı qəbul etmək" 
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

bitkilərdən alınan preparatlar Avropa Dərman Agentliyinin (ADA) 
tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan tövsiyə olunur.

Piulatte plus saşe 5 qr x 14 Sylibum marianum  Gaertn. (Silimarine 60 mg, Phosphatidilserine 120 mg 
) 400 mg, Galega extract 150 mg maltodextrins,citric acid, silicon dioxide H.P.L.S.p.A İtaliya 30.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Piulatte plus (saşe 5 qr, N 14) adlı məhsul 
süd verən qadınlarda laktasiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.Qeyd: "Sylibum marianum" bitkisinin Azərbaycan dilində 

"Adi Alaqanqal" kimi tərcümə olunması zəruridir.

Plazmafer kapsul 3 Vitamin C 50 mg, İron 30 mg, Folic acid 400 mcg
mycrocrystalline cellulose, magnesium 

stearate, silicon dioxide, gelatin, 
titanium dioxide, iron oxide

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Plazmafer (kapsul, N 30) adlı məhsul 
Dəmir, fol turşusu və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,  tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  aşmır

Polijen kapsul 2

Arı südü 20 mq, Jenşen ekstraktı 40 mq, Buğda cücərtisi  yağı 50mq, 
Saflor yağı 30mq, L-Arginin 20 mq, L-Lizin 20 mq, Deanol bitartrat 25 mq, 

Soya lesitini 90 
mq, Metionin 74 mkq, Butilen hidroksitoluen 1 mq, Bitki tozcuqları 25 mq, 

Vitamin A palmitat 5000 BV, Vitamin D3 400 BV, Vitamin E 180 mq, 
Biotin 0.2 mq, B1 5 

mq, B2 5 mq, B6 4 mq, B12 15 mkq, Nikotinamid 20 mq, Vitamin  C 150 
mq, Fol turşusu 0.5 mq, Kalsium pantotenat 10 mq, Orot turşusu 10 mq, 

Kalium 8 
mq, Kalsium 50 mq, Fosfor 38.71 mq, Dəmir 14 mq. Flüor 1 mq, 

Maqnezium 1 mq, Mis 2 mq, Yod 150 mkq, Manqan 2.5 mq, Molibden 
186 mkq, Sink 15 mq, Selen 50 

mkq, Xrom 100 mkq, Nikel 4 mkq, Bor 30 mkq

Yerfındığı yağı, hidratlaşmış bitki yağı, 
qismən hidratlaşmış bitki  yağ, ağ arı 

mumu  E.İ.P.İ.CO Misir 12.11.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən müəyyən olundu ki,  POLİJEN 

(kapsul  N 12) adlı  məhsul vitamin və mineralların  əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə  olunan məhsul olub,   öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibində olan  bəzi inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır(vitamin E-180 

mq və Vitamin B12-15 mkq). Həmçinin, məhsulun istifadə üzrə 
təlimatında onun farmakoloji xüsusiyyətlərinin, farmakoterapevtik qrupun 

göstərilməsi bu faktı bir daha təsdiqləyir. Belə ki, BFMQƏ-n bu 
xüsusiyyətlərinin olması mümkün deyil.

Presenora plus kapsul 2
Passiflora flower dry extract 4:1 (Passiflora incarnata) 50mg, Melissa 
dry extract 4:1 (Melissa officinalis) 50 mg. Griffonia seed dry extract 

(Griffonia simplicifolia) (20% 5 HTP) 20 mg, Melatonin 1 mg
magnesium stearate, fibrex, gelatine

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Presenora plus (kapsul, N 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir-sistemi pozğunluqlarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşmır.

Qızıl mumya N20 tablet (20x1) Təmizlənmiş Altay mumyası - 200 mq yoxdur Evalar QSC Rusiya 12.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qızıl Mumya tablet №20 adlı məhsulun 
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 qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 
zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə 

oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir

Qlisin forte 500 mq tablet 3 glycine - 1000 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 
mcg

sorbit, powdered lemon juice, natural 
flavoring lemon, calcium stearate or 
magnesium stearate, colloidal silicon 

dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 07.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 500 mq tablet №20 adlı 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 

ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət 
Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə 

göstərişi  eyni olan dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg)  mövcuddur

Rimaliv tablet 1
Cynara scolymus - 200 mg, Silybum marianum - 60 mg, Soybean extract - 

150 mg, helichrysum-  50 mg, Alpha Lipoic acid - 30 mg, Activated 
Charcoal - 10 mg, Vitamin E - 7,5 mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 23.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rimaliv (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyərin funksiyasının yaxşılaşdırılması 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 istifadələ 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



Romans Jele flakon 10 ml şərbət 10 ml

Crataegus monogyna leaves and flowers extract 500 mg, Echinacea 
root extract  500mg, Harpagophytum extract 170 mg, Royal jelly 400 mg, 

Juice of Morinda 
citrifolia fruit 100mg,Vitamin  C 30 mg, Calcium gluconate 250 mg

water, fructose, citric aid, potassium 
sorbate, sodium benzoate, grapefruit 

aromatizator

Plameca Plantas 
Medicinales y 

Complementos 
Alimenticios S.A.

İspaniya 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ROMANS JELE(şərbət, 10 ml  N 10) 

adlı  məhsul immun,  ürək qan damar sistemlərinin, oynaqların 
fəalliyətinin göstərməsi üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə onan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Salukeya Soya İsoflavones kapsul 42.49 g
Evening primrose oil 10% GLA 500 mg (50 mg GLA), Soya (Glycine max 
L.)(40% İsoflavones) 87.5 mg (35 mg isoflavones), glycerin 71.396 mg, 

Vitamin E acetate (D-alpha tocopherol 67 %) 2.5 mg,

gelatin, glycerin, glycerylmonostearate, 
brown iron oxide HC Clover S.L İspaniya 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Salukeya Soya İsoflavones (kapsul, N 50) 
adlı məhsul qadın orqanizmində estrogen hormonların çatışmazlığını 

aradan qaldıran əvəzedici hormonal terapiyanın alternativi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Samerin tablet 3
S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, 

Silymarin (Silybum marianum Gaert., fruit) dry extract 80% - 175 mg, 
Inositol - 100 mg, 

Mannitol, Fatty acids,Magnesium oxide, 
Hydroxypropyl cellulose, Silicon 

dioxide, Magnesium salts of fatty acids, 
Talc, Titanium dioxide, Etilcellulosa, 

Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, 
Glycerol, Carnauba wax,E 133



Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 20.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN   (tablet  N 24) adlı  
məhsul hepatoprotektor  kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşm ır. 

QEYD: "Bu məhsul dərman vasitəsi deyil, qida əlavəsidir" yazısını "Bu 
məhsul dərman vasitəsi deyil, bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" yazısı 

ilə dəyişdirmək zəruridir.

Sedaflor B Nayt kapsul (2x10) L-teanin (L-theanine) - 100 mq, Ballı nanə ekstraktı (Melissa officinalis 
extract) - 100 mq, Melatonin (Melatonin) - 1 mq

Mikrokristallik sellüloza, kalsium fosfat, 
maqnezium stearat, silikon dioksid, 
jeatin, titan dioksid, dəmir dioksid

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Nayt(kapsul  N 20)  adlı 
məhsul sakitləşdirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici inqradientlərin 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  "İstifadə qaydası və dozası" bəndində 
"Böyüklər" sözünün əlavəsi zəruridir.

Sedalin forte kapsul (2x10)

Dərman bədrəncin yarpaqları (as Lemon balm leaves) - 300 mq, Çəhrayı 
rodiola konsentratı (as Rhodiola rosea concentrate) -  33,23 mq, 

Çobanyastığı çiçəkləri (as Chamomile flowers) - 20 mq, B6 vitamini (as 
Pyridoxine HCl) - 0,7 mq, Maqnezium 

(from 185 mg Magnesium oxide) - 97.07 mq

microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, silica, gelatin

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sedalin forte (kapsul №20) adlı məhsul 
MMS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:  istifadə üzrə təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının 
istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə  açıq şəkildə 

yazılması («bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.

Sedanorm kapsul (15x2)

Oregano herb dry extract 4:1(Origanum vulgare) - 100 mg, L-tryptophan - 
100 mg, Griffonia seed extract (98% 5-HTP) (Griffonia simplicifolia) - 51 

mg

 

fibrex, magnesium stearate, gelatin Lotos Pharma Latviya 20.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedanorm (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 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 istifadəl göstərişinə görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir. İstifadə üzrə təlimatda "həkim təyinatı" ifadəsinin götürülməsi 

və istifadə qaydalarında məhsulun istifadə yaş həddi ilə bağlı 
informasiya əlavə edilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)



Sedariks kapsul (3x10)

stantartlaşdırılmış quru pişikotu ekstraktı (Valerian officinalis) - 87,5 mq 
(0,582 mq valeren və asetoksivaleren turşularının məcmusu), badrənc 

yarpaqlarının (Melissa officinalis) standartlaşdırılmış quru ekstraktı - 35,0 
mq (2,0 mq rozmarin turşusu)

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

glycerin E-422, Purified water, Sodium  
benzoate E-211, iron oxide yellow E-

172, iron oxide black E-172, iron oxide 
red E-172, titanium dioxide E-171

Minskinterkaps Belarus 22.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər


“Epidbiomed MMC” şirkətinin 17.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Belarusiyanın “Minskinterkaps” şirkətinin istehsalı olan 
1020118 seriyalı Sedariks (kapsul №30) adlı məhsulun dərman 

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulun həcmi istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı 
məhsulun dezinteqrasiya müddəti 45 dəqiqə olaraq aşkar edilmişdir 

(istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə görə 20 dəqiqə 
olmalıdır). Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin 

Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və 
istifadə göstərişi  eyni olan dərm an vasitəsi (P ersen)  m övcuddur. 

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası, 
təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən 

məhsulun istifadəsi məqdsədəuyğun hesab olunmur.

Sederbin kapsul (10x2)

 Magnesium oxide, equal to Mg - 50 mg, L-Theanine - 50 mg,  Melissa 
(Melissa officinalis L.) leaves, d.e. 7% hydroxycinnamic ac. - 50 mg,  

Magnolia (Magnolia officinalis Rehder) bark, d.e. 2% honokiol - 50 mg, 
Hop (Humulus lupulus L.) strobilus, d.e. 0,1% flavonoids - 30 mg,  

Lavender (Lavandula officinalis Chaix) flowering tops, d.e. 4/1 - 20 mg

Pullulan (shell) Microcrystalline 
cellulose Silicon dioxide (anticaking 

agent) Magnesium salts of fatty acids 
(anticaking agent) Potassium chloride 
(gelling agent)  Carrageenan (gelling 
agent)  Chlorophyll copper complex 

(colouring)   

ESİ S.p.A İtaliya 07.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sederbin (kapsul №20) adlı məhsul  öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 

tərkibində olan Magnolia officinalis bitkisi  bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin  tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin 

siyahısına daxildir.

Sennadone tablet (25x20) Cassia Senna Leaf Extract(20:1)-10 mg Magnesium Stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sennadone (tablet №500) adlı məhsul 
xroniki qəbizlikdə köməkçi vasitə kimi 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 qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 

zəruridir. 

Silver One Vaginal Douche 
(Silver One vaginal duş) duş 3x100 ml Chamomile water 5 g, Colloidal silver 0.001 g, Grapefruit seeds 

extr.glycerinated 1 g, Marigold d.e 0.1 g, 
water, trimethylglycine, high viscose 

hydroxyethylcellulose Promo Pharma İtaliya 16.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silverone( vaginal duş,  100 ml) adlı 
məhsul Uşaqlıq yolunun gigiyenası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda müalicə 

xarakterli tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.

Sinulypt sprey 30 ML see water - 2.2%, Eucalyptus essensial oil - 0.3%, Peppermint dry 
extract - 0.1% yoxdur  Silvanols MMC Latviya 22.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNULİPT/SİNULYPT(burun spreyi, 
30 ml) adlı məhsul  burun , burunətrafi ciblərin və burun udlağın infeksion-
iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "bioloji qida əlavəsi" yazısının ləğv 
olunması zəruridir. Belə ki, məhsul "tibbi vasitələr" kateqoriyasına aiddir.

Sinusar sprey 15 ml Şam ağacı yağı - 0,75 q, nanə efir yağı -  0,21 q, evkalipt efir yağı - 0,09 
q, Siklamen ekstraktı - 0,15 q, vitamin E - 0,15 q Zeytun yağı, Vazelin yağı OOO NPL 

Fitoprodukt Ukrayna 16.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNUSAR (burun spreyi, 15 ml)  adlı 

məhsul tənəffüs orqanlarının iltihabının müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan şam ağacı efir yağının  və zeytun yağının 
uşaqlara tövsiyəsinə dair  elmi məlumatların təqdimatı olmadığı üçün, 
istifadə üzrə təlimatda  14 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə olunması  

barədə məlumat ləğv olunmalıdır. 

Sistofan kapsul 3
Orthosiphon stamineus Benth. folium d.e. 200 mg, Betula pendula Roth; 
Betula pubescens Ehrh folium d.e. 75 mg, Petroselinum crispum (Mill.) 

folium d.e. 25 mg, Vaccinium vitis-idaea L.folium 10 mg

corn starch, magnesium stearate, 
colloidal anhydrous silicon dioxide. Vitapharm-Com Moldova 15.11.2018 Müsbət

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

məhsul böyrək xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd 1: İstifadə üzrə təlimatda  "2 kapsul gündə 2 dəfə" əvəzinə "1 
kapsuldan gündə 3 dəfə" yazısının yazılması zəruridir( belə ki, 

göstərdiyiniz doza terapevtik dozanın 50 % aşır, bu da ki BFMQƏ-lər 
üçün yolverməzdir).İkincili qablaşmanın üzərinə "Dərman vasitəsi deyil" 

yazısını olması tələb olunur.
Qeyd 2 : daha öncə verilən rəydə texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

təzədən verilir.



Sloqren sprey 25 ml cholecalciferol - 6 mg (equivalent to vitamin D3 - 12,5 mcg or 500 IU), 
Menaquinone - 7 - 1,8 mg (equivalent to vitamin K2 - 15 mcg)

aqua, xylitol, xanthan gum, natural apple 
flavor, citric acid, potassium sorbate Valens İnt. d.o.o Sloveniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sloqren (sprey 25 ml) adlı məhsul D3 və 
K2 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.

Solefarin kapsul (15x1)
Beta-Glucan - 250 mg, Arabinogalactan - 200 mg, Zinc - 12,4 mg, 

Vitamin B6 - 2 mg, Selenium - 66,5 mcg, Vitamin D3 - 25 mcg, Viitamin 
B12 - 3 mcg

magnesium stearate, gelatina
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 20.11.2018 Mənfi

Ekspertizası nəticəsində  müəyyən edildi ki, Solefarin (kapsul №15) adlı 
məhsul immun sistemi funksiyasını bərpası üçün tövsiyə olunan məhsul 
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, 
adı çəkilən məhsulda D vitamininin gündəlik miqdarı gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (maksimum 600 IU ola bilər). 

Soluro Active (Soluro Aktiv) kapsul (15x2) Cryodesiccated forest cranberry concentrate 10:1 (Vaccinium 
oxycoccus) - 265 mg gelatın

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 21.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Soluro Active (kapsul №30) adlı məhsul 
sidik-cinsiyyət sistemi infeksiyalarının profilaktikası 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 istifadəl 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun 

üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. 
Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. 

İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun 
olaraq tam tərcümə olunması zəruridir. İstifadə üzrə təlimatda  istifadə 
qaydalarında məhsulun istifadə yaş həddi ilə bağlı informasiya əlavə 

edilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

SperAk plus saşe 5gr
L-karnitin 0.9 qr, Arginin alfa-ketoglutarat 0.5qr, Vitamin C 90 mq, 

Koenzim Q10 20 mq, Sink 7 mq, Fol turşusu 200 mkq, Selen 50 mkq, 
Vitamin B12 1.5 mkq

Maltodekstrin, dekstrat, steviol 
qlikosidlər, koloidal silikon dioksid Natstim Ltd Bolqarıstan 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş SperAk plus (saşe, N 30) adlı məhsul kişi 
reproduktiv sağlamlığına kömək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının və 

qablaşma üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.Həmçinin, 

qablaşdırma üzərində "Dərman preparatı deyil" yazısının "Dərman 
vasitəsi deyil" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Stressnol kapsul 1
magnesium oxide - 150 mg (90 mg magnesium), L-tryptophan - 100 mg, 

Valerian root dry extract - 60 mg, Cacao dry extract - 50 mg (6 % 
theobromine), Hops stroble dry extract - 30 mg

fibrex, gelatin, fatty acids magnesium 
salts Solepharm Ltd Latviya 22.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən STRESSNOL(kapsul  №15) məhsul  
sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşmanın üzərində  məhsul haqqında əsas 
informasiyanın Azərbaycan dilində(stikerdə) təqdim olunması zəruridir.

Tonikart şərbət 10 ml L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 -  30 mg

glycerin, citric acyd, anhydrous sodium 
citrate, lemon flavor, sucralose, 

potassium sorbate, sodium benzoate, 
demineralised water

Laboratoarele 
Remedia SRL Rumıniya 08.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tonikart (məhlul flakonda 10 ml №10) adlı 
məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə 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 qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində "flakon" 
əvəzinə "kapsul" qəbul edilməsi yazılmışdır. İdxal zamanı bu texniki 

səhvin düzəldilməsi zəruridir.

T-Pas+300 ml inf/m 300 ml

Sodium citrate dihydrate 3.18g, Sodium acetate trihydrate 4.42 g, 
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.05g, Disodium hydrogen 

phosphate dodecahydrate 7.69  
 g, Potassium chloride 0.37 g, Magnesium chloride hexahydrate 0.30 g, 

Sodium chloride 4.05g

water for injection Terumo BCT Belçika 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-PAS+(məhlul, 300 ml) adlı  məhsul  

trombositlərin işlənilməsi üçün   tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Turboslim kofe toz 2 q

kofe - 3602,4 mq (kofein - 60 mq), qarsiniya ekstraktı - 120 mq 
(hidroksilimon turşusu 50 %), qatırquyruğu ekstraktı (Equisetum) - 100, 

inulin - 80 mq, səna ekstraktı - 70 mq, PP vitamini - 20 mq, sarıkök 
ekstraktı - 5,2 mq (kurkumin 90 %), xrom - 24,2 mkq 

ayrıca göstərilməmişdir Evalar QSC Rusiya 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim kofe (paket 2 q  №10) adlı 
məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən 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 
qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

 Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” 

bölməsinin əlavə olunm ası daxil olm aqla).



Universal 100%  Beef 
Aminos tablet 1

Beff protein isolate - 1,065 g, dessicated beef liver - 14,20 mg (Grams of 
amino acids in 100% Beef Aminos (L-Leucine - 3,900 mg, L-Isoleucine - 
1,700 mg, L-Valine - 2,800 mg, L-Threonine - 2,100 mg, L-Lysine -5,100 
mg, L-Phenylalanine - 2,300 mg, L-Tryptophan - 300 mg, L-Methionine - 
1,200 mg, L-Histidine - 1,200mg, L-Arginine - 7,300 mg, L-Aspartic Acid - 
6,200 mg, L-Alanine -  8,800 mg, L-Cysteine – 500 mg, L-Glutamic Acid - 

11,300 mg, L-Glycine -  20,100 mg, L-Hydroxyproline -  9,700 mg, L-
Proline - 11,100 mg, L-Tyrosine -  900 mg, L-Serine - 3,400 mg))

dicalcium phosphate, microcrystalline 
cellulose, stearic acid, magnesium 

stearate, sunflower lecithin, 
pharmaceutical glaze

Universal Nutrition ABŞ 27.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Universal 100%  Beef Aminos (tablet 
№400) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək 
məqsədi ilə 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 istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Universal Amino 2700 tablet 1

Alanin - 280 mg, Arginine - 140 mg, Aspartic acid - 610 mg, Cystine - 
140 mg, Glutamic acid - 260 mg, Glycine - 100 mg, Histidine - 110 mg, 
Isoleucine - 350 mg, Leucine - 620 mg, Lysine - 520 mg, Methionine - 

120 mg, Phenylalanine - 190 mg, Proline - 310 mg, Serin - 270 mg, 
Threonine - 360 mg, Tryptophan - 100 mg, Tyrosine - 170 mg, Valine - 

330 mg

dicalcium phosphate, stearic acid, 
lecithin, magnesium stearate Universal Nutrition ABŞ 29.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Universal Amino 2700 (tablet №350) adlı 
məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 
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 

istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Universal Animal Fury toz 330.6 g
Instant BCAA Blend (Leucine, Isoleucine, Valine) - 5000 mg, Citrulline 

Malate - 6000 mg, Beta Alanine - 2000 mg, L-Tyrosine - 1000mg, 
Caffeine Anhydrous - 350 mg 

natural and artificial green apple 
flavors, citric acid, inulin, sucralose, 

sodium chloride, silicon dioxide, 
acesulfame potassium, yellow #5 lake, 

FD&C Blue #1, Contains Soy

Universal Nutrition ABŞ 20.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Animal Fury (toz 330,6 g) adlı 
məhsul  İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 
tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Citrulline Malate 
(təqribi olaraq 3400 mq sitrulline ekvivalentdir və sitrullin maddəsinin gün 
ərzində maksimum yol verilən həddi 500 mq-dır) və Caffeine Anhydrous 
(idmançılar üçün gün ərzində maksimum yol verilən həddi 200 mq-dır) 
maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən 

yüksəkdir.

Universal Bcaa Stack toz 250 gr Glutamine - 2,75 g, Leucine - 2,5 g, Isoleucine - 1,25 g, Valine - 1,25 g citric acid, acesulfame potassium, 
sucralose, orange flavor, annatto Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Bcaa Stack (toz 250 g) adlı 
məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə idmançılara 

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

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Universal Carnitine Liquid 
(Universal karnitine Liquid) Flakon 473 ml L - Carnitine - 1500 mg

Purified water, Phosphoric acid, Malic 
acid, natural artificial flavoring, 

Sucralose, Acesulfame-K, Potassium 
Sorbate, Sodium benzoate

Universal Nutrition ABŞ 20.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Carnitine Liquid (məhlul 473 ml) 
adlı məhsul  L-karnitinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki,məhsulun tərkibində olan L-karnitinin (gün ərzində maksimum yol 

verilən həddi 900 mq-dır) maddəlsinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddindən yüksəkdir. Eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda 
adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan dərman 

vasitələri (Askarnit, L-viava, İneston, Almiba)  mövcuddur.

Universal CLA kapsul 1 Conjugated linolic acid blend - 1000 mg ( provides a minimum of 80 % 
CLA from Safflower oil)

gelatin, vegetable glycerin, natural 
color, titanium dioxide, prufied water Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal CLAl (kapsul №90) adlı məhsul 
idmançılarda bədən çəkisinə nəzarət məqsədilə tövsiyə olnan BFMQƏ 

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

dərman vasitəsi deyil. 

Universal Super Cuts 3 
(Universal Super Kuts 3) tablet 1

Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) – 25 mg, Calcium (as dicalcium 
phosphate) -  364 mg, Chromium (as chromium chloride) - 15mcg, L-
Carnitine (as l-carnitine fumarate) – 600 mg,  Lecithin (soy) (providing 

linoleic acid and oleic acid) -  500 mg, Choline Bitartrate – 300 mg, 
Inositol - 500 mg,  DL-Methionine - 200 mg, Taraxacum (root) 250 mg,  
Grapefruit Powder (peel) – 125 mg,  Green Tea Leaf Extract (EGCG) – 

125 mg,  Uva Ursi (leaf) – 200 mg, Cayenne (fruit) -50

Whey (milk), stearic acid, magnesium 
stearate, pharmaceutical glaze Universal Nutrition ABŞ 29.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Super Cuts 3 (tablet №130) adlı 
məhsul  İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 
tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan B6 vitamininin 

miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (6 mq-
dan çox olmamalıdır).

Uro-Melt tablet 6 Potasium sitrat. Kalium sitrat-1080 mg
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 13.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Sarte” şirkətinin 26.09.2018-ci il tarixli saylı məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti” 
şirkətinin istehsalı olan BA 00116 seriyalı Uro-melt (tablet, №60) adlı 

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

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulun orta çəkisi normativ sənədlərdə göstərilən göstərici 

ilə uyğunlaşmır (orta çəki 1,1040 q olaraq aşkarlansa da, normativ 
sənəddə 1,2294-1,5026 q olaraq göstərilm işdir).

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

rəyinin verilməsi mümkün deyildir. Bu səbəbdən qeyd olunan məhsulun 
nümunəsinin istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin 
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq 

yenidən A nalitik E kspertiza M ərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz. 



Ursolin kapsul (5x10) Ursodeoxycholic acid - 250 mg

lecithin (Solek B-10) E 322, beeswax E 
901, Sunflower oil, Gelatin, glycerin E 

422, Purified water, methyl 
parahydroxybenzoate E 218, titanium 
dioxide E 171, Sunset yellow yellow E 

110

Minskinterkaps Belarus 22.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ursolin (kapsul №50) adlı məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 
yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni 
olan dərman vasitəsi (Ursoxol, Udeks, Ursodiol, Ursosan,Ursobil)  

mövcuddur.

Valemag kapsul 1

Vitamin B6 (as pyridoxine hcl) 3 mg, Magnesium (as magnesium oxide ) 
20 mg, Valerian extract (Valeriana officinalis root) 75 mg ,Hawthorne 

extract (Crataegus pinnatifida bunge fruit) 4:1 50mg, Motherwort extract 
(Leonurus cardiaca) 4:1 50 mg

rice flour, gelatin, magnesium stearate, 
silicon dioxide

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat Ltd.Şti Türkiyə 27.11.2018 Müsbət

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

məhsul sedativ  və yuxugətirici təsirə malik olan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Valor sprey 30 ml
Matricaria Chamomilla - 8,75 ml, Ocinum Basilicum - 10 ml, Salix alba - 5 

ml, Mentha piperita - 0,25 ml, Propolis tincture - 0,7 ml, Foenicilum 
vulgare - 0,25 ml, Melaleuca alternifolia - 0,05 ml

yoxdur S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Valor (sprey 30 ml) adlı məhsul ağız 
boşluğu və yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Varikosette krem 75 ml

 Urea 5%, Cyclopentasiloxane 2%, Dimethicone 2%, Aesculus 
hippocastanum seed exstract, glycerin 3%, Ethoxydiglycol 3%, Sodium 

hydroxide 0.01%, Helianthus 
annuus seed oil 1%, Zea mays oil 3%, 

Phenoxyethanol,Ethylhenxylglycerin 1%, Carbomer 0.7%, Menthol 0.7%, 
Propylene glycol, Ginko biloba extract 0.5%, Hamamelis 

Virginiana leaf extract 0.5%, Menthyl lactate 0.4% ,Troxerutin 0.2%, 
Parfum 0.2%, Amyl cinnamal 0.001%, Benzyl alcohol 0.001% , Coumarin 

0.001%, Butylphenyl methylpropional 0.001%, Linalool 0.001%, 
Citronellol 0.001%, Geraniol 0.001%

Aqua Hendel Rusiya 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VARİKOSETTE( GEL,  75 ml) adlı 
məhsul ayaqların dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitə 

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

VenaVein kapsul (15x2) micronized diosmin - 400 mg, hesperidins - 30 mg, Horse chesnust 
extract - 20 mg gelatin, fatty acids magnesium salts Lotos Pharma Latviya 16.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş VenaVein (kapsul №30) adlı məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan diosmiin maddəsinin miqdarı gündəlik tələb olunan dozanı 
aşır (25 mg olmalıdır). Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dərman 
Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında  adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli 

və istifadə göstərişi  eyni olan dərman vasitələri mövcuddur 
(VENOKERN, Flebaven®, Detraleks, Venodiol-M).

Venolast tablet 3

Bioflavonoidlər std.60% as hesperedin 140 mg, Hesperidin std.98 % 
(pure active) 50 mg, Rutin 50 mg, Diosmin 50 mg, Blueberry dry extract 
std.1% as anthocyanins 59 mg, Centella dry extract std. 2% as terpenes 
45 mg, Ginkgo dry extract std. 3% as ginkgoflavonoids 20 mg, Vitamin C 

80 mg

mycrocristalline cellulose, calcium 
phosphate, vegetable magnesium 

stearate, talc, silica, glazing agents (E 
1420, E 470b, E 422, E 904)

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Venolast adlı məhsul damar divarlarını 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Viazim tablet №3

Pancreatin 50 mg, Betaine 50 mg, Protease 25 mg, Amylase 25 mg, 
Papain 15 mg, Bromelain 15 mg, Pepsin 15 mg, Ox bile extract 10 mg, 

Lipase 5 mg, Cellulase 5 
mg

calcium carbonate, microcrystaline 
cellulose, stearic acid, croscamellose 

sodium, magnesium stearate
Robinson Pharma ABŞ 03.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİAZİM(tablet  N 50) adlı  məhsul 

həzmi yaxşıldaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏl olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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 DHA materna kapsul 2  Omega-3 350 mg, DHA  250 mg, EPA plus 50 mg, 5-MTHF 
glucosamine salt  0.741 mg, Folate 400 mcg.

glycerin monostearate, sunflower 
lecithin, fish gelatine, glycerol, red iron 

dioxide, titanium dioxide

U.G.A 
Nutraceuticals S.r.l İtaliya 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vita DHA materna (kapsul, N 30) adlı 
məhsul yağ turşularının və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlərin miqdarı  

gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Vitamelka portağal dadlı sorma 12 gr

Vitamin E 0.5 mq, Vitamin B1 0.05 mq, Vitamin B2 0.07 mq, Vitamin B6 
0.06 mq, Niasin 0.66 mq, Fol turşusu 0.02 mq, Pantoten turşusu 0.45 mq, 

Biotin 0.03 mq, 
Vitamin B12 0.00008 mq, Vitamin C 3.6 mq

şəkər, nişasta patkası, qida 
aromatizatoru (portağal), qarğıdalı 
maltodekstrini, beta-karotin boyası

Bioterra Belarus 12.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamelka portağal dadlı (sorma tablet, N 
1) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,  tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və "Bioloji aktiv qida əlavəsi" 

yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması  
zəruridir.



Vitazim tablet 2

pancreatin - 200 mg, pepsin - 50 mg, protease - 100 mg, amylase - 100 
mg, lipase - 25 mg, papain - 50 mg, bromelain - 50 mg, betaine 

hydrocloride - 100 mg, cellulose - 10 mg, ox bile - 30 mg, calcium 
phosphate - 50 mg 

stearic acid, croscarmellose sodium, 
silicium dioxide, magnesium stearate, 

microcrystalline cellulose, 
hydroxypropyl methylcellulose, 

propylene glycol, triacetin, titanim 
dioxide, FD&C (yellow, blue), D&C 

yellow

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 26.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitazim (tablet №30) adlı məhsul həzm 
sistemin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 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 dərman vasitəsi deyil. Qeyd:  
istifadə üzrə təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı 

tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə  açıq şəkildə yazılması 
(«bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.

Vitcofol (Vitkofol) kapsul 3

İron fumarate 300 mg, Zinc gluconate (zinc) 52.28 mg (7.5 mg of zinc), 
Cyanocobalamine (0.1%) 7.5 mg (0.0075 of vitamin B12), Pyridoxine 

hydrochloride 1.5 mg,
Pteroylmonoglutamic acid 0.83 mg (0.75 mg of folic acid)

gelatin, microcrystalline cellulose, 
magnesium salts of fatty acids, titanium 

oxide, silicon dioxide,
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 05.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitcofol (kapsul, N 30) adlı məhsul tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 1  
kapsulunun tərkibində 300 mq Dəmir fumarat inqredienti vardır ki, bu da 
90 mq Dəmir ehtiva edir. Belə olduğu halda, dəmir inqredientini miqdarı 

gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (Dəmir 
inqredientinin maximal istifadə həddi qadınlar üçün 40 mq, kişilər üçün 

20 mq tövsiyə olunur).

Vomita kapsul 3 Magnesium (magnesium oxide) 100 mg, Valeriana extract 100 mg, 
Ginger extract 50 mg, Vitamin B6 50 mg

microcrystalline cellulose, silicon 
dioxide, magnesium stearate, gelatin, 

titanium dioxide, iron oxide

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 27.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul, N30) adlı məhsul tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan B6 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal 

istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan doza 6 mq) 

V-QR tablet (6x1) L-arginine - 150 mg, coffee extract - 50 mg, Ginseng root extract - 50 
mg, Maca extract - 25 mg, Tribulus terrestris extract - 20 mg

hydroxypropil methylcellulose, sorbitols, 
magnesium salts fatty acids, cross-

linked sodium, carboxymetylcellulose, 
silicon dioxide, titanium dioxide, 

polyethylene glycol, 
polyvinylpyrrolidone, acacia gum, patent 

blue

Colfarm S.A Polşa 05.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş V-QR (tablet №6) adlı məhsul  kişilərə 
cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan preparat  olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan 

Dəmirtikan (Tribulus terrestis) bitkisi  bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin  tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin 

siyahısına daxildir.

Xtrazex (Xtrazeks) tablet 1

L-carnitine tartrate 0.2 g, Yohimbe bark extract 0.06 g, Peruvian maca 
root extract 0.033 g, Muira puama bark extract 0.033 g, Grapefruit flavor 
0.02 g, Ginseng root extract 10% 0.02 g, L-leucine 0.01 g, Zinc sulfate 
monohydrate 0.01 g, Nicotinamide 0.009 g, Pyridoxine hydrochloride 

0.001 g

Citric acid, sodium bicarbonate, 
maltodextrin,polyethylene glycol, 

sucralose sweetener
Hendel Rusiya 26.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xtrazex (tablet, N10) adlı məhsul kişilərdə 
potensiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "Dərman 

vasitəsi deyildir", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə istifadə edilə 
bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" 
terminlərinin qeyd edilməs və "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji 

fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı əvəz olunması zəruridir.

Yodofol tablet 2
Potassium iodide (corresponding to 150 mcg iodine) - 200 mcg, Folic 

acid (vitamin B9) -  400 mcg 
Lactose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon acid, Glucose, Talc, 

Magnesium stearate
Kendi LTD Bolqarıstan 20.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən YODOFOL(tablet  N 60) adlı  məhsul 

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

yuxarı yol verilən həddini aşm ır. 

QEYD:İstifadə üzrə təlimatda "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyil" yazılarının əlavə olunması; "farmakololoji 

xüsusiyyətləri" və "farmakoterapevtik qrup" bəndlərinin ləğv olunması 
zəruridir. B elə ki, B FM Q Ə- lər bu xüsus iyyətlərə malik olmur. 

İkincili qablaşmanın üzərində məhsul haqqında əsas informasiyanın   
Azərbaycan dilindəolması zəruridir.

Zinofen FM N30 kapsul 3 Koenzim Q10 100 mg, L-karnitin 200 mg, L-arginin 150 mg , Magnesium 
100 mg,Vitamin E 30 mg, Vitamin B6 5 mg jelatin, qarğıdalı nişastası

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinofen FM (kapsul, N 30) adlı məhsul 
Amin turşu, vitamin və vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşm ır.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda texniki 
səhvlərin aradan qaldırılması tövsiyə olunur.Həmçinin, qablaşdırma 

üzərində “Bioloji fəallığa malik aktiv əlavə” yazısının “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi” yazısı ilə əvəz olunm ası zəruridir.

Zvezdoçka şərbət 100 ml
extracts of althea root (Althaea officinalis L. root, (Malvaceae)) - 3,125 

g, extracts of chamomilla flower (Matricaria chamomilla L. (Compositae)) 
- 2,5 g.

saccharose, methyl 
parahydroxybenzoate, purified water. Vetprom AD Bolqarıstan 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zvezdoçka (şərbət 100 ml ) adlı məhsul 
yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 
göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd; istifadə qaydasında və əks göstərişlər bölməsində 3 yox 4 
yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə olunmur yazılması zəruridir.
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