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

"Essentials by Siberian 
Health" Beaty 

Vitamins/"Essentials by 
Siberian Health"Gözəllik 

Vitaminləri

Kapsul 2 x 15

Taurin - 213.5 mg, Vitamin A - 1.2 mg, Vitamin D3 - 
0.01 mg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin K1 - 0.09 mg, 

Vitamin B1 - 1.75 mg, Vitamin B2 - 1.83 mg, 
Vitamin B6 - 2.25 mg, Vitamin B12 - 0.00387 mg, 
Vitamin C - 127 mg, Nicotinamide - 17.9 mg, Folic 

acid - 0.56 mg, Pantothenic acid - 6.3 mg, 
Coenzyme Q10 - 19.6 mg, Biotin - 0.14 mg

Gelatin Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

"Essentials by Siberian Health" Beaty 
Vitamins/"Essentials by Siberian Health"Gözəllik 
Vitaminləri(kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və 

mineralların, Koenzim Q10, taurin inqredientlərinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 
yazısı ilə əvəz edilməsi və "istifadə qaydasının" rəyə 
müvafiq olaraq yazılması ,“əks göstərişlər” bəndində 

“hamiləlik” yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

"Essentials by Siberian 
Health" Fireweed and 

Meadow-
sweet/"Essentials by 

Siberian Health"Yağı-otu 
və Quşqonmaz

Çay 1, 5 q

Fermented leaves of Fireweed (Chamaenerion 
angustifolium) - 45%, Filipendula ulmaria herb - 

15%, Ribes folium - 10%, Origanum - 10%, Rubus 
fruit - 10%, Hypericum - 5%, Hypericum - 5%, 

Thymus - 5%

Yoxdur Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 18.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Essentials by Siberian 
Health" Fireweed and Meadow-sweet/"Essentials by 
Siberian Health"Yağı-otu və Quşqonmaz (filtr-paket, 

№20) adlı məhsul qara çayı əvəz etmək üçün tövsiyə 
olunan bitki tərkibli çay olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və dərman vasitəsi deyil.

"Sibirskiy propolis" spirtsiz 
içki - balzam "Aqatovıy" balzam 95 ml

Syrop Lactulose - 90 g, Propolis -5 g, Chamomillae 
extract - 2 g, Salviae extract - 2 g, Pentaphylloides 

fruticosae extract - 1 g
Qeyd edilməyib Muassir sağlamlıq 

labaratoriyası MMC Rusiya 07.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Sibirskiy propolis" 
spirtsiz içki - balzam "Aqatovıy" (balzam, 95 ml) adlı 

məhsul bağırsağın fəaliyyətini yaxşılaşdırıcı 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 
istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 

yazısı ilə əvəz edilməsi və “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə 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 həkimlə məsləhətləşin” 

yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.

ACD-A inf/m 500 ml Acidum citricum monohydricum - 8 g, Natrii citras - 
22 g, Glucosum monohydricum - 24.5 g

Aqua (ad iniectabilia 
1000 ml) Macopharma Fransa 14.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş ACD-A (məhlul 500 ml) 
adlı məhsul qanın ekstrakorporal işləməsi zamanı 
istifadə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

ACD-A inf/m 500 ml Acidum citricum monohydricum - 8 g, Natrii citras - 
22 g, Glucosum monohydricum - 24.5 g

Aqua (ad iniectabilia 
1000 ml) Macopharma Fransa 14.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş ACD-A (məhlul 500 ml) 
adlı məhsul qanın ekstrakorporal işləməsi zamanı 
istifadə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Ad-minus Tablet 2 x 20

Fagopyrum esculentum (herb and flowers) - 225 
mg, Fagopyrum esculentum and Gnaphalium 

uliginosum dry extract - 110 mg, Prunus cerasus 
fruit stalk extract - 50 mg, Vitamin C - 15 mg, Rutin - 

 10 mg

Starch, Maltodextrin, 
Calcium stearate, 

Colloidal silicon dioxide, 
Microcrystalline 

cellulose;tablet coating: 
Food dye, 

Hydroxypropylmethylcell
ulose, Tvin-80/PEG, 

Titanium dioxide

Evalar QSC Rusiya 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ad-

minus(tablet № 40) adlı məhsul   arterial təziqi normada 
saxlamaq üçün köməkçi vasitə kimi  tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Yaş həddi və köməkçi maddələrin siyahısı rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin; "aşılayıcı maddələr" yazısı "aşı 
maddələr" ilə əvəz olunsun.

Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda bitkilərin 
elmi(latın) adları qeyd olunsun.



Agron-150 Kapsul 3 x 10

Phosphatidylserine - 150 mg, Vitamin B2 - 1.2 mg, 
L - carnitine - 50 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, 
Coenzyme Q10 - 30 mg, Resveratrol - 5 mg, 

Vitamin B6 - 1.3 mg

Corn starch, Gelatine
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agron-
150 (kapsul, № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 

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

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda təsiredici maddələrin beynəlxalq 

elmi adlarının və qablaşma üzərində "istifadə 
qaydasının" və istehsalçı şirkətin adının düzgün qeyd 

edilməsi zəruridir.

Aktigin Kapsul 2 x 15

L-carnitine fumarate equal to L-carnitine - 100 mg, 
Coated ascorbic acid equal to Vitamin C - 90 mg, 
Creatine - 50 mg, Guarana (Paullinia cupana K.) 

seeds d.e. 10 % caffeine - 25 mg, Korean ginseng 
(Panax ginseng C.A Meyer) root d.e. 12 % 

ginsenosides - 20 mg, Cola (Cola nitida Schott. et 
Endl. seeds d.e. 10 % caffeine, dl-α-tocopherol 

(Vitamin E) acetate at 5 % equal Vitamin E - 5 mg, 
Eleutherococcus ( Eleutherococcus senticosus 

Maxim) root d.e. 5 % saponins - 5 mg

Pullulan (shell), Silicon 
dioxide, Magnesium salt 

of fatty acids, 
Potassium chloride, 

Carrageenan, Copper 
complexes of 
chlorophyllins 

ESİ S.p.A İtaliya 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktigin 

(kapsul, № 30) adlı məhsul fiziki və zehni fəaliyyəti 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları ilə doza və köməkçi maddələrin 
siyahısı rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Aletos Daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml

N -acetylcysteine - 600 mg, Drosera hydroglyceric 
extract - 500 mg, Thymus hydroglyceric extract - 

500 mg, Zinc (Zinc gluconate) - 12.5 mg

Fructose, Water, 
Caramel, Sodium 

bicarbonate, Potassium 
sorbate, Flavour

S.İ.İ.T SRL İtaliya 01.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aletos (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 200 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını 

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

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi , təlimatda 
"əks göstərişlər" bəndində "Hamiləlik və laktasiya 

dövrü" yazısının və "xəbərdarlıq" bölməsində 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 

bilməz”,“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”, 
"Xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin" yazılarının qeyd edilm əsi zəruridir.

Alfa-Carnitin Kapsul 3
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 06.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Amigold məhlul 50 ml

L-Alanine - 1 mg, L- Asparagine - 1 mg, L-Aspartic 
acid - 1 mg, L-Cysteine - 1 mg, Glutamic acid - 1 
mg, Glutamin - 1 mg, Glycine - 2 mg, L-Serine - 1 

mg, L-Tyrosine - 1 mg, L-Proline - 1 mg, L-Arginine 
– 1.2 mg, L-Histidine – 0.7 mg, ,L-İsoleucine – 1.18 
mg, L-Leucine – 3.66 mg, L-Lysine HCl – 5 mg, L-
Methionine – 1.84 mg, L-Phenylalanine - 1 mg, L-

Threonine – 0.85 mg, L- Tryptophan - 1 mg, Valine 
– 1.34 mg, Vitamin C - 100 mg

Deionized water, 
Rasperry flavour, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Amigold (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul  
C vitamininin və amin turşuların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
yazılmalıdır.



Aminomax Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

L-arginine HCl - 30 mg, Histidine - 17.5 mg, 
İsoleucine - 29.5 mg, Leucine - 91.5 mg, Lysine 

HCl - 125 mg, L-methionine - 46 mg, 
Phenylalanine - 25 mg, Threonine - 21.25 mg, 

Tryptophan - 25 mg, Valine - 33.5 mg, Alanine - 25 
mg, Asparagine - 25 mg, Aspartic acid - 25 mg, L-

cysteine - 25 mg, Glutamic acid - 25 mg, Glutamin - 
 25 mg, Glycine - 50 mg, Serine - 25 mg, Tyrosine - 

25 mg, Proline - 25 mg, Vitamin C - 2500 mg 

Deionized water, 
Glycerin, Sodium 

benzoate, Potassium 
sorbate, Lemon flavor, 
Acesulfam K, Sucralose

APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Aminomax (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı 

məhsul  C vitamininin və amin turşuların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

yazılmalıdır; İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 

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

uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Aminoxin Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

L- Arginine - 4 mg, L- Histidine - 4 mg, L - 
Isoleucine - 3.5 mg, L - Leucine - 5 mg, L - Lysine - 
4 mg, L - Methionine - 3 mg, L - Phenylalanine - 3 
mg, L - Threonine - 2.5 mg, L - Tryptophan - 1 mg, 

L - Valine - 3.5 mg, Vitamin C - 100 mg

Deionized water, 
Glycerin, Orange flavor, 
Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Citric acid, 

Soddium saccharin

Agic Kimya San. ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 01.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aminoxin (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul 
amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Apriline Forte İnyeksiya üçün məhlul 1ml Sodium hyaluronate highly crosslinked - 23 mg 

Sodium chloride, 
Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate, 
Disodium hydrogen 

phosphate 
dodecahydrate, Water 

for injection 

Suisselle SA İsveç 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Apriline Forte inyeksiya 
üçün məhlul, 1x1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Apriline Hairline İnyeksiya üçün məhlul 5ml
Phosphate Buffered Saline-1%, Sodium 

Hyaluronate-0.6%, Arginine HCl-0.012%, Cysteine-
0.12%, Glutamine-0.012%, Aqua-Up to 100 etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Suisselle SA İsveç 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş «Apriline Hairline, 
inyeksiya üçün məhlul, 6x5.0 ml» adlı məhsul 

kosmetologiyada saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Artichoke Apero Daxilə qəbul üçün 
məhlul 500 ml

Artichoke leaves dried extract (Cynara scolymus 
L.) - 0.204 g, Fennel fuits dried extract (Foeniculum 

vulgare Mill.) - 0.066 g, Peppermint leaves dried 
extract (Mentha piperita L.) - 0.046 g

Water, Malt extract, 
Fructose, Glucose, 

Maltodextrin, Sodium 
benzoate, Citric acid, 

Mono- and diglycerides 
of fatty acids

DR.Dünner AG İsveçrə 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Artichoke Apero (məhlul 500 ml) adlı məhsul  
qaraciyərin fuksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

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

Askorbin turşusu  Evalar 
100 mq Qlükoza ilə Tablet 5 Ascorbic acid - 100 mg

Maltodextrin, Corn 
starch, Calcium stearate 
or magnesium stearate, 
Colloidal silicon dioxide, 

Stearic acid, Natural 
aroma  "lemon, orange", 

Glucose

Evalar QSC Rusiya 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Askorbin turşusu Evalar100 mq Qlükoza ilə  (tablet N 
60) adlı  məhsul  C vitaminin  əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Asleep Kapsul 3

Glycine - 100 mg, Magnesium lactate - 250 mg, 
Pantothenic acid - 5 mg, Hypericum perforatum 
plant dry extract - 0.3 mg, Crataegus monogyna 

fruit dry extract - 30 mg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 150 mg, Passiflora incarnata flower dry 

extract - 35 mg

Cornstarch, Natural 
gelatine

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Asleep(kapsul № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:Qablaşdırmada və istiadə üzrə təlimatda tərkib 
rəyə uyğun olaraq yazılsın(istehsalçının təqdim etdiyi 

sənədə əsasən) və Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə 
olunsun.

Aspenzym / Aspenzim Kapsul 2 x 10

DigeZyme® (Alpha-amylase - 2400 IU, Neutral 
protease - 600 IU, Lipase - 100 IU, Lactase - 400 

IU, Cellulase - 20 IU) - 100 mg, Betaine 
hydrochloride - 70 mg

Microcrystalline 
cellulose, 

Hydroxypropyl 
methylcellulose 
(capsule shell), 

Magnesium stearate, 
Middle chain 

triglycerides oil

SVUS Pharma a.s. Çex respublikası 13.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aspenzym / Aspenzim (kapsul, № 20) adlı məhsul 
həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Ateroklefit Bio Kapsul 4 x 15
Dioscorea Nipponica – 150 mg, Trifolium pratense 
– 35 mg, Vitamin C – 35 mg, Vitamin PP – 10 mg, 

Crateagus monogyna – 5 mg, Rutoside – 2 mg

Magnesium stearate, 
Colloidal silica dioxide, 
Gelatine, İron oxide, 

Titanium oxide 

Evalar QSC Rusiya 18.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ateroklefit Bio (kapsul № 60) adlı ürək-damar sistemi 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir

Ateroklefit Bio Kapsul 2 x 15
Dioscorea Nipponica – 150 mg, Trifolium pratense 
– 35 mg, Vitamin C – 35 mg, Vitamin PP – 10 mg, 

Crateagus monogyna – 5 mg, Rutoside – 2 mg

Magnesium stearate, 
Colloidal silica dioxide, 
Gelatine, İron oxide, 

Titanium oxide 

Evalar QSC Rusiya 18.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ateroklefit Bio (kapsul № 30) adlı ürək-damar sistemi 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir

AtmoSil Kapsul 1 x 15

 Boswellia serrata resin dry extract ( boswellic 
acids ≥65%) - 150 mg, Passiflora edulis fruit dry 
extract - 110 mg, Euphrasia officinalis flower dry 

extract - 83 mg, Quercetine - 20 mg, Pinus 
sylvestris bark dry extract - 20 mg, Hedera helix 
leaf dry extract - 17 mg, Pterostilbene - 20 mg, 
Lycopene - 10 mg, Haematococcus pluvialis 

powder (astaxanthin ≥5%) - 10 mg

Magnesiun stearate, 
Titanium dioxide, 

Gelatin, azorubine, 
Patent Blue V

Silvanols Latviya 04.11.2019 Müsbət

Eksperizaya təqdim olunmuş Atmosil (kapsul №15) adlı 
məhsul tənəffüs sisteminin funksional vəziyyətini 

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

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: Əks göstərişlər bəndində qeyd edilən "südvermə" 

yazısının "laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz edilməsi 
zəruridir.

Begavit Tablet 1
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 27.11.2019 Müsbət
xarici görünüşü ağımtıl rəngli, uzunsov oval formalı, 
tünd çilləri olan, spesifik qoxulu tablet (NS də çillər 

haqqında məlumat yoxdur -- Uyğun deyildir



Beybi Formul Mişki 
Multivitaminlər Çeynəmə pastili 1

Vitamin C – 25 mg, Vitamin E – 5 mg, iodine – 30 
mcg, Zinc – 3 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Vitamin D3 - 

2.5  mcg, Vitamin A - 0.4 mg, Vitamin B12 - 0.5 
mcg , Folic acid - 100 mcg, Biotin – 15 mcg, 

Choline - 5 mcg, inositol - 5 mcg 

Starch Syrup, Sugar, 
Gelatin, Citric Acid 
(Acidity Regulator), 
Concentrated Apple 
Juice, Glazing Agent 

(Vegetable Oils, 
Carnauba Wax), 

Natural Dyes (Sugar 
Color, Concentrated 
Black Carrot Juice, 

Cartamus Extract, Β-
Carotene), Natural 

Flavors (Strawberries, 
Grapes, Orange)

Evalar QSC Rusiya 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi 
Formul Mişki Multivitaminlər (pastil №30) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Beybi Formul Mişki 
Vitamin c Jelatin Pastillər 1 Ascorbic acid (vitamin C) - 50 mg

Starch Syrup, Sugar, 
Gelatin, Citric Acid 
(Acidity Regulator), 

Glazing Agent 
(Vegetable Oils, 
Carnauba Wax), 

Natural yellow dyes 
(cartamus extract), 

Natural dye (β-
carotene), Natural 

flavors (Orange, Lemon)

Evalar QSC Rusiya 19.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi 

Formul Mişki Vitamin c (pastil №30) adlı məhsul 
kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.

Biamor Kapsul 1x10

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit soft extract - 
50 mg, Guarana (Paullinia cupana) seeds powder - 

40 mg, Epimedium sagittatum dry herb powder - 
40 mg, Turmeric (Curcuma longa) roots dry extract - 
 25 mg, Ginseng (Panax ginseng) roots dry extract - 
 60 mg, Carob (Ceratonia siliqua) dry fruits powder - 

 50 mg, Ginger (Zingiber officinale) dry roots 
powder - 30 mg

Magnesium stearate, 
Calcium carbonate, 

Talc, Sodium benzoate, 
Gelatine

Belfar İlaç ve Gida 
Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi
Türkiyə 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biamor 
(kapsul № 10) adlı məhsul  cinsi zəiflik zamanı tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd: Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində 

yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Bidocal Şərbət 150 ml Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Məhsulun xarici görünüşü sarımtıl rəngli, xarakterik 
qoxulu şərbət(NS-ə əsasən ağ rəngli olmalıdır) olaraq 
aşkar edilmişdir. Bundan başqa, normativ sənədlərdə 

aşağıdakı uyğunsuzluqlar aşkar edilmişdir:
İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş analiz serifikatında 

“General information” bölməsində Kalsium sitrat 
(Calcium citrate), “Formulation” bölməsində Kalsium 

karbonat (Calcium carbonate) inqredientinin adı qeyd 
edilib.

-İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş texnoloji prossesin 
qısa təsvirində Kalsium sitrat inqredienti qeyd edilib, 
Sink sulfat inqredienti isə um um iyyətlə göstərilm əyib.

-Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
10 ml məhlulda Kalsium sitrat inqredienti olduğu qeyd 

edilib.Sink sulfat inqredientinin qarşısında mötərizə 
içində Fitin inqredientinin adı qeyd edilib, halbuki, onlar 

müxtəlif m addələrdir.

-Qablaşma üzərində istehlakıçı üçün aydın olmaya 
BFMQƏ yazısı (Bioloji fəllığa malik qida əlavəsi yazısı 

qeyd edilməlidir) qeyd edilib.Azərbaycan dilində 
“Dərman vasitəsi deyil”yazısı qeyd edilməyib. Sink 

sulfat inqredientinin qarşısında mötərizə içində Fitin 
inqredientinin adı qeyd edilib..

-İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş analiz sertifikatında 
məhsulun yararlılıq müddəti 2 il qeyd edildiyi halda, 
qablaşma üzərində istehsal və son istifadə tarixlərini 

hesabladıqda 3 il alınır.



Bifidumbakterin
Məhlul hazırlamaq 

üçün toz və ya 
məsaməli kütlə

2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not 
less than 5 x 10 7 CFU

Saccharose, Sodium 
citrate, Dextran ƏF BİOFARMA MMC Ukrayna 12.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bifidumbakterin (flakon, 
məhlul hazırlamaq üçün toz və ya məsaməli kütlə №10) 
adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 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.

Bilivent Kapsul 3

Artichoke extract (Cynara scolymus L.) 
standardized to cynarine NMT 5% - 500 mg, 

Skimmed soya lecithin, contains 21% of 
phosphatidyl choline - 100 mg

Gelatin, Magnesium 
stearate, Silicon 

dioxide, Titanium dioxide
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bilivent(kapsul № 30) adlı məhsul qaraciyər funksiyasını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Biodes Damcı 30 ml Vitamin D3 - 50000 IU

Purified water, 
Glycerine, Sodium 

benzoate, Potassium 
sorbate, Citrus aroma, 

Sucralose, Xanthan gum

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç ve 

Diş. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biodes 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.

Biofiton Tablet 3 NPFK "EYM" LTD Ukrayna 14.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r


  “Az-İS MMC” şirkətinin 15.10.2019-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Ukraynanın “NPFK 
"EYM" LTD.” şirkətinin istehsalı olan 010318 seriyalı 

Biofiton (Tablet 30) adlı məhsulun dərman vasitələrinə 
aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 
müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun orta 
çəkisi istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Orta çəkisi - 0,9025q (0,8075-0,8925q) U Y Ğ U N  D E Y İL.

Həmçinin tərkibə aid sənəd ekpertizanı qane etmir, 
verilən informasiyalar kifayət qədər aydın deyil 

(məhsulun tərkibinə daxil olan bitkilərin elmi adları, 
istifadə olunan xammalları, məhsula daxil olma texnoloji 
formaları göstərilməmişdir), istehsalçıya aid HACCP və 

ya GMP sertifikatları təqdim  olunm am ışdır.

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

baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Biolizis Kapsul 3 x 10
Ananas comosus fruit dry extarct - 100 mg, 

Pancreatin - 100 mg, Papain - 75 mg, Vitamin B1 - 
0.5 mg, Folic acid - 0.15 mg, Biotin - 0.1 mg

Corn starch, Gelatine
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biolizis 
(kapsul №30) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda təsiredici maddələrin beynəlxalq 
elmi adlarının, qablaşma üzərində "istifadə qaydasının" 

və istehsalçı şirkətin adının düzgün qeyd edilməsi 
zəruridir.Bundan başqa, Azərbaycan dilində təlimatda 

"istifadə göstərişləri" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.





Biostart toz 1
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 12.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı kapsulun orta çəkisi 3.6152 q (NS-ə 

əsasən 3.2-3.4 q) olaraq aşkar edilmişdir. 

Biostrong Kapsul 1 Saccharomyces boulardi - 250 mg, Lactobacillus 
acidophyllus - 100 mg

Natural gelatine, 
Cornstarch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Biostrong (kapsul № 10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşma üzərində 
köməkçi maddələr rəyə müvafiq olaraq yazılsın.

Bonesan Tablet 3 x 10
Calcium citrates - 600 mg, Zinc oxide - 30 mg, 

Magnesium oxide - 100 mg, Vitamin K1 - 0.07 mg, 
Vitamin D3 - 0.005 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 20.11.2019 Müsbət

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

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

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

deyil.
Qeyd: Yağ asitlərinin maqnezium duzlarının beynəlxalq 

elmi adının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

B-Qlis Damcı 50 ml
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Məhsulun tərkibində  olan inqredientlərin  gündəlik   
istehlakın  adekvat həddindən   və birdəfəlik terapevtik 
dozadan çox aşağı olduğu üçün effektivliyi  baxımından  

 onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur.

Brikeza Şərbət 150 ml

Vitamin D3 (cholecalciferol) - 99 IU, Calcium (as 
calcium citrate) - 150 mg, Magnesium (as 

magnesium sulphate dihydrate) - 75 mg, Zinc (as 
zinc citrate trihydrate) - 3 mg

Dextrose 
anhydrous,Microcrystalli

ne cellulose and 
carmellose sodium, 
Glycerol, Potassium 
sorbate, Polysorbate 

80, Orange flavour, Mint 
flavour, Vanilla flavour, 


Sucralose, Sunset 
yellow, Sucrose, 

Sorbitol liquid non-
crystallising, Water 

purified

Farmamag Ambalaj 
Sanayi və Ticaret A.Ş Türkiyə 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Brikeza 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib, istifadə qaydaları və doza rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin.



BSK 1 Multipetides HA xarici istifadə üçün 
məhlul 10 ml x 5

Aqua 75%-100%, Sodium Hyaluronate 0.1%-1%, 
Glycerin 0.1%-1%, Mannitol 0.1%-1%, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil 0.1%-1%, Caprylyl Glycol 
≤0.1%, Hydroxypropyl Cyclodextrin ≤0.1%, 

Tryptophan 0.1%-1%, Glutamine 0.1%-1%, Acetyl 
Cysteine 0.1%-1%, Alanine ≤0.1%, Arginine 

≤0.1%, Serine ≤0.1%, Lysine Hydrochloride ≤0.1%, 
Valine ≤0.1%, Leucine ≤0.1%, Histidine ≤0.1%, 
Methionine ≤0.1%, Threonine ≤0.1%, Isoleucine 
≤0.1%, Phenylalanine ≤0.1%, Tyrosine ≤0.1%, 

Aspartic Acid ≤0.1%, Glutamic Acid ≤0.1%, Cystine 
≤0.1%, Proline ≤0.1%, Ornithine ≤0.1%, 

Cyanocobalamin ≤0.1%, Ascorbic Acid ≤0.1%, 
Tocopheryl Acetate ≤0.1%, Inositol ≤0.1%, Taurine 
≤0.1%, Niacinamide ≤0.1%, Pyridoxine HCl ≤0.1%, 

Folic Acid ≤0.1%, Thiamine HCl ≤0.1%, Biotin 
≤0.1%, Troxerutin ≤0.1%, Panthenol ≤0.1%, 

Riboflavin ≤0.1%, Ubiquinone ≤0.1%, Hydroxidecyl 
Ubiquinone ≤0.1%, Glutathione 0.1%-1%, Acetyl 
Octapeptide-3 ≤0.1%, Hexapeptide-10 ≤0.1%, 

Pentapeptide-18 ≤0.1%, Palmitoyl Tripeptide-38 
≤0.1%, Sodium Chloride 0.1%-1%, Potassium 

Chloride 0.1%-1%, Sodium Phosphate 0.1%-1%, 
Sodium Hydroxide ≤0.1%, Magnesium Sulfate 

≤0.1%, Calcium Chloride ≤0.1%, Zinc Gluconate 
≤0.1%, Potassium Sorbate ≤0.1%, Phenoxyethanol 

≤0.1%, Ethylhexylglycerin ≤0.1%.

Ayrıca qeyd edilməyib Bioskin Dermolife 
Cosmetic S.L İspaniya 25.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "BSK 1 Multipetides HA, 
xarici istifadə üçün məhlul 10 ml x 5" adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

BSK 18 Hyaluronic Acid 
1%

xarici istifadə üçün 
məhlul 5 ml x 10 Aqua 75%-100%, Sodium Hyaluronate 0.1%-1%, 

Sodium Chloride 0.1%-1%.
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Bioskin Dermolife 
Cosmetic S.L İspaniya 25.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "BSK 18 Hyaluronic Acid 
1%, xarici istifadə üçün məhlul 5 ml x 10" adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

BSK 5 Hyaluronic Acid 3% xarici istifadə üçün 
məhlul 5 ml x 5 Aqua 75%-100%, Sodium Hyaluronate 1%-5%, 

Sodium Chloride 0.1%-1%.
Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Bioskin Dermolife 
Cosmetic S.L İspaniya 25.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "BSK 5 Hyaluronic Acid 
3%, xarici istifadə üçün məhlul 5 ml x 5" adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Cadifen Şərbət 100 ml
Plantago major – 2.6 g, Thymus vulgaris  – 3.9 g, 

Ribes nigrum – 2.6 g, Echinacea purpurea – 2.6 g, 
Ascorbic acid - 3.9 g

 Sugar, Purified water, 
Sodium benzoate MMC NPL Fitoprodukt Ukrayna 29.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Cadifen  (məhlul 100 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

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

Calci Baby daxilə qəbul üçün 
suspenziya 150 ml

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 27.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

həcmi 122 ml (108.5-135 ml)(qablaşdırma üzərində 150 
ml qeyd edilib) olaraq aşkar edilmişdir. 

Həmçinin¸natrium dimetil parabenin miqdarı normativ 
sənədlərd göstərilən göstəricidən aşağı aşkar 

edilmişdir.Bundan başqa, normativ sənədlərdə sink 
sufat inqredientinin qarşısında mötərizə içərisində fitin 
inqredienti qeyd edilib, lakin bu iki maddə bir biridən 

fərqlənən müxtəlif maddələrdir.



Carbocon Tablet 2x10 Simethicone 50 mg, Charcoal  300 mg

Maltodextrin, sucrose, 
mycrocristalline 

cellulose,hydroxypropyl
methylcellulose, 

polyvinylpyrrolidone, 
colloidal silica, 

crosscarmellose 
sodium, 

polyvinylpolypyrrolidone, 
 glycerol behenate, 

silica dioxide, 
magnesium stearate

NTC S.r.L İtaliya 07.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Carbocon, tablet №20", 
adlı məhsul havanın udulması və bağırsaq tıxanıqlığı ilə 
əlaqədar rahatsızlıq simptomlarının yüngülləşdirilməsi 
üçün tövsiyə olan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

dəyişdirilir.

Cell Activator / Hüceyrə 
Aktivatoru Kapsul 1

Vegetable capusule - 95 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 0.681172 mg, Purified Aloe vera 

concentrate (ınner leaf) - 25 mg, Thiamine 
hydrochloride - 0.653025 mg, Magnesium stearate - 
 6.05 mg, Riboflavin - 0.595663 mg, Pycnogenol - 

1.4 mg, Microcrystalline cellulose - 185.674488 
mg, Grape extract (92% polyphenols) and 100 

PPM trans - reveratrol - 8.695652 mg, L- carnitine 
base - 146.25 mg, Shııtake mushroom powder - 10 

mg

Ayrıca qeyd edilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 23.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cell Activator / Hüceyrə 
Aktivatoru (kapsul, №90) adlı məhsul metabolik 

prossesləri tənzimləmək 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: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair  konfidensial sənədə  əsasən yazılmışdır.

Celltech toz 1,36 kq

Vitamin C (as ascorbic acid) – 261 mg, Vitamin B6 
(as pyridoxine hydrochloride) - 13.4 mg, Vitamin 

B12 (as cyanocobalamin) - 41.0 mcg, Magnesium 
(as magnesium oxide) – 116 mg, Potassium (as 

dipotassium phosphate) – 113 mg, Creatine 
monohydrate - 10.3 g, Taurine - 2.09 g, L-alanine - 

1.03 g, L-leucine - 1.05 g, L-valine – 522 mg, L-
isoleucine – 522 mg, Alpha lipoic acid – 208 mg, 

Glucose Polymers - 40.8 g, Dextrose - 30.2 g, 
Modcarb™ [Oat Bran, Quinoa, Buckwheat, Millet] - 

1.60 g

Waxy Maize [Corn 
Starch], Cluster Dextrin, 

Soluble Corn Fiber, 
Silicon Dioxide, Natural 

And Artificial Flavors 
Salt, Acesulfame-

Potassium, Sucralose 
FD&C Red No. 40 

Iovate Health Sciences 
International Inc. Kanada 15.11.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Celltech (toz 1.36 kq) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan vasitə  olub, 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Quinoa 
(Chenopodium L.  bütün növləri, bütün hissələri, bütün 

hissələrinin efir yağları, toxumlarının yağları ) bitkisi 
BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan 

bitkilərinin siyahısına daxildir 

Cetaphil Oil-Control Foam 
Wash Köpük 235 ml

Aqua-72.95%, Glycerin-4.0%, Disodium EDTA-
0.10%, Sodium Benzoate-0.2%, Zinc Gluconate-

0.2%, Dipotassium Glycyrrhizate-0.25% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Laboratoires Galderma Fransa 13.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cetaphil Oil-Control 
Foam Wash, köpük plastik flakonda, 235 ml" adlı 

məhsul kosmetologiyada yağlı və zədələnmiş dərini 
qorumaq və yağ səviyyəsini tənzimləmək üçün tövsiyyə 

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

Cetaphil Oil-Free Facial 
Moisturizing Lotion SPF 

30
Bədən üçün losyon 120 ml

Aqua-53.65%, Octocrylene-7%, Isopropyl Lauroyl 
Sarcosinate-5.57%, Ethylhexyl Salicylate-5%, 

Glycerin-5%, Dimethicone-3.48% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

G Production İnc-
Canada Kanada 13.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cetaphil Oil-Free Facial 
Moisturizing Lotion SPF 30, Bədən üçün losyon plastik 

flakonda, 120 ml" adlı məhsul kosmetologiyada 
sızanaqların kompleks müalicəsində tövsiyyə olunan 

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

Cetaphil Skin Restoring 
Body Moisturizer

Bədən üçün 
nəmləndirici krem 295 ml

Aqua-60.954%, Glycerin-10%, Caprylic/Capric 
Triglyceride-8%, Helianthus Annuus Seed oil-3%, 

Pentylene Glycol-3%, Butyrospermum Parkii Butter-
1.99998% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

G Production İnc-
Canada Kanada 13.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cetaphil Skin Restoring 
Body Moisturizer, Bədən üçün nəmləndirici krem plastik 

flakonda, 295 ml" adlı məhsul kosmetologiyada quru 
dəriyə qulluq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Cetaphil Skin Restoring 
Body Wash Duş üçün krem 295 ml

Aqua-58.32260%, Sodium Trideceth Sulfate-
10.01009%, Butyrospermum Parkii Butter-

9.99990%, Glycerin-5.0%, Helianthus Annuus 
Seed oil-5.0% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

G Production İnc-
Canada Kanada 13.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Cetaphil Skin Restoring 
Body Wash, Duş üçün krem plastik flakonda, 295 ml" 
adlı məhsul kosmetologiyada quru dəriyə qulluq üçün 

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

Chondrocol Kapsul 4 x 15

Glucosamine sulfate - 375 mg, Chondroitin sulfate - 
 50 mg, Collagen - 200 mg, Methylsulfonylmethane 

- 125 mg, Cetyl myristoleate - 25 mg, Boswellia 
serrata - 50 mg, Turmeric (Curcuma longa) extract - 

 100 mg

Maltodextrin clintose, 
Magnesium stearate, 

Gelatin

Alfa Vitamins 
Laboratories Inc ABŞ 27.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Chondrocol (kapsul, №60) adlı məhsul sümük və 
qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi 
xüsusiyyətləri və "istifadəsinə göstərişlər"bəndində 

"aşağıda göstərilən hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunur" ifadəsini əlavə etmək zəruridir.



Cistymin Kapsul 2 x 12

Cranberry (Vaccinium vitis - idaea L.) leaves dry 
extract - 100 mg, Bearberry (Arctostaphylos uva-

ursi) leaves dry extract (tit. 20% Arbutin) - 100 mg, 
Manuka (Leptospermum scoparium Forst.) leaves 

dry extract (tit.25% β - trichetoni) - 75 mg, 
Ortosiphon (Ortosiphon stamineus Bentham) 

leaves dry extract (tit.01% sinensetina) - 40 mg, 
Vitamin C - 30 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Folic acid - 

0.1 mg

Gelatine, Sodium 
bicarbonate, 

Magnesium stearate
Cosval S.P.A İtaliya 06.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cistymin (kapsul №24) 
adlı məhsul Sidik ifrazat sisteminin funksiyasını 

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

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

deyil. 
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş  istifadə üzrə 

təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  

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

fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair 
tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib 
olunması.  "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" 

bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Cool Baby Şərbət 120 ml Foeniculum vulgare - 400 mg, Anethum graveolens 
- 300 mg, Thymus sp. oil - 40 mg

Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sorbitol, 

Deionized water

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

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

Şti

Türkiyə 14.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cool 
Baby (məhlul 120 ml) adlı məhsul meteorizm zamanı 

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

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

D3min Daxilə qəbul üçün 
məhlul

10 ml (1 
ml 30 
damcı)

Cholecalciferol - 50000 IU Sunflower oil, DL - 
alpha tocopherol

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən D3min 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml) adlı  məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydaları və doza" bəndində qeyd edilən 

"1 damcı 1666.6 IU" yazısında yol verilmiş texniki 
səhvin aradan qaldırılması (1 damcı 166.6 BV) və rəyə 
müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

D3min Damcı 10 ml APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

laboratoriya analizləri zamanı məhlulun PH – ı 5.47 (NS-
ə əsasən 3-5) olaraq aşkar edilmişdir. 

Davis's Davicid Bitki Şərbəti 120 ml
Foeniculum vulgare - 50 mg, Mentha piperita - 50 

mg, Trachyspermum ammi - 50 mg, Zingiber 
officinale - 100 mg

Sucrose, Glycerin, 
Xanthan gum, Titanium 
dioxide, Menthol, Citric 

acid mono, Sodium 
benzoate, Methyl 
paraben, Propyl 
paraben sodium, 

Peppermint flavor, 
Water

Davis Pharmaceuticals 
Laboratories Pakistan 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Dekamin Daxilə qəbul üçün 
məhlul

10 ml (1 
ml 30 
damcı)

Cholecalciferol - 50000 IU Sunflower oil, DL - 
alpha tocopherol

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Dekamin (daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml) adlı  məhsul 
D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:"İstifadə qaydaları və doza" bəndində qeyd edilən 
"1 damcı 1666.6 IU" yazısında yol verilmiş texniki 

səhvin aradan qaldırılması (1 damcı 166.6 BV) və rəyə 
müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Dekamin Damcı 10 ml APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

laboratoriya analizləri zamanı məhlulun PH – ı 5.63 (NS-
ə əsasən 3-5) olaraq aşkar edilm işdir. 





Dekovan Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 166.67 IU Alpha tocopherol, 

Sunflower seed oil

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənDekovan (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 
ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Delife Tablet 2 x 15 Vitamin D (Cholecalciferol) – 600 IU

Microcrystalline 
Cellulose, Stearic Acid, 

Silica, Magnesium 
Stearate, Hydroxypropyl 

Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 25.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delife 
(tablet №30) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentin dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

DeMiCalcin Tablet 1

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1.25 mcg (50 İU), 
Calcium (from Calcium citrate and Calcium 

carbonate) - 250 mg, Magnesium (from 
Magnesium oxide) - 2 mg, Zinc (from Zinc oxide) - 

2 mg, Copper (from Cupric oxide) - 500 mcg, 
Boron (from Boron amino acid chelate) - 50 mcg

Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, 

Croscarmellose sodium, 
Stearic acid, Silica, 

Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcell
ulose, Propylene glycol, 

Triacetin, Titanium 
dioxide

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 01.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

DeMiCalcin (tablet, №30) adlı məhsul D3 vitamininin və 
bəzi mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: 1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" 

sozü "tablet" ilə əvəz olunsun.
          2)Ərizəçinin müraciətini nəzərə alaraq, D3 

vitaminin dosasının(1.25 mcg) ekvivalenti  olan 50 BV 
rəydəki "tərkib" hissəyə əlavə olunmuşdur.

Demorin Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Thymus vulgaris herb extract - 85 mg, Althea 
officinalis root extract - 85 mg, Plantago lanceolata 

leaf extract - 45 mg, Zinc sulfate - 12.7 mg 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Citric 

acid monohydrate, 
Xanthan gum, Deionize 

water, Glycerin, 
Ascorbic acid 

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Demorin (daxilə istifadə 
üçün məhlul 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: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtiub edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda rəyə müvafiq olaraq köməkçi 

maddələrin qeyd edilməsi zəruridir.

Depay Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil MNC Bitkisel Sağlık 

Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Depay 
(məhlul 10 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda zeytun yağının beynəxalq elmi 

adının qeyd edilməsi zəruridir.

Dermalax İmplant Plus inyeksiya üçün gel 2x1.1ml
Hyaluronate Sodium-2.4%, Sodium Chloride-

0.58%, Di-Sodium hydrogen phosphatedihydrate-
0.09%

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Across Co. Ltd Cənubi Koreya 05.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Dermalax İmplant Plus, 
inyeksiya üçün gel, 2x1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.

Diabet Xəstələri Üçün 
Vitaminlər Tablet 3 x 10

Vitamin C - 90 mg, Vitamin E - 18 mg, Vitamin B1 – 
2.4 mg, Vitamin B2 – 1.5 mg,  Vitamin B6 - 6 mg, 

Vitamin B12 – 1.5 mcg, Vitamin PP – 7.5 mg, Beta - 
 carotene - 2 mg, Folic acid - 300 mcg, Pantothenic 

acid - 3 mg, Biotin - 30 mcg, Zinc - 12 mg, 
Chromium - 200 mcg

Cellulose, Patrial 
glycerides, 

Croscarmellose sodium, 
Silicon dioxide, 

Magnesium stearate

Mauermann - 
Arzneimittel KG Almaniya 01.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Diabet 

Xəstələri Üçün Vitaminlər (tablet №30) adlı məhsul 
şəkərli diabet xəstələri üçün vitamin və mineralların 

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

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



Diapeps Şərbət 125 ml

Matricaria chamomilla flower dry extract - 2.7 mg, 
Anethum graveolens fruit dry extract - 1.83 mg, 
Foeniculum vulgare seed dry extract - 0.93 mg, 

Nigella seed dry extract - 19 mg

Deionized water, 
Raspberry flavor, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 21.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

Diapeps (şərbət, 125 ml)adlı məhsul həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

 Qeyd:1)Qablaşdırma təqdim olunan eskizə uyğun 
olaraq təqdim  olunsun; 

2)Qablaşdırmanın üzərində yaş həddi rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin; 

3)Qablaşdırma üzərində istehsalçı şirkətin adı həm 
“Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti”, həmdə 

“Vega İlaç Koz.Gida İmalat San.Tic.Ltd.Şti” olaraq qeyd 
edilməsi düzgün deyil.Dosye məlumatına əsasən 

məhsulun istehsalçısı  “Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti” göstərilməlidir.

Dracos Forte Kapsul 1
Ceratonia siliqua – 200 mg,  Cinnamomum 

zeylanicum – 200 mg, Alpinia officinarum – 50 mg, 
Zingiber officinale – 50 mg

Gelatin, Maltodextrin

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

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

Şti

Türkiyə 07.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dracos 
Forte (kapsul № 10) adlı məhsul  orqanizmdə metabolik 

prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Efe B Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

Gamma - aminobutyric acid - 6.25 g, Glutamine - 
2.5 g, Glycine - 1.87 g, Vitamin B6 - 10 mg, Folic 

acid - 1 mg, Magnesium chloride - 9.37 g

Fructose syrup, Water, 
Citric acid, Potassium 

sorbate, Sodium 
benzoate, Flavouring, 

Sucralose

Gricar Chemical SRL İtaliya 25.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Efe B 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda kompnentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının, rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" 
bəndinin qeyd edilməsi və "4-14 yaş arası uşaqların 

istifadəsi üçün uyğundur" yazısının ləğv edilməsi 
zəruridir.

Elbifid Kapsul 1

Pectin Classic CS501 - 350 mg, Bifidobacterium 
breve - 30 mg, Bifidobacterium infantis - 30 mg, 

Bifidobacterium longum - 25 mg, Bifidobacterium 
bifidum - 15 mg, Lactobacillus casei - 20 mg, 

Lactobacillus acidophilus - 15 mg, Lactobacillus 
plantarum - 15 mg

Gelatin Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elbifid  

(kapsul, №15) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 

"Qidaya bioloji aktiv "əlavə yazısının "Bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsi" yazısı ilə  , "Əmizdirmə" yazısının 

"Laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Laktuloza" yazısının 
"Pektin" yazısı əvəz edilməsi və original qablaşmaya və 
rəyə uyğun olaraq yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.



Elflor Baby toz 1 (2 q)

Lactobacillus Casei – 0.5x10⁹, Lactobacillus 
acidophilus – 1.5x10⁹, Bifidobacterium bifidum - 
1.5x10⁹, Bifidobacterium breve – 1x10⁹ billion, 

Streptococcus Thermophillus - 0.5x10⁹, 
Fructooligosaccharides - 80 mg, Saccharamyces 

Boulardii – 2.9x10⁹

Maltodextrin, Banana 
flavor, Magnesium 
stearate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 15.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elflor 

Baby (toz, saşedə №10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

vasitəsi deyil. 

Entericos Kapsul 2x10

Probiotics (Lattobacillus salivaris,  Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum, Bifidobacterius infantis) - 
14 mg (3 Billions), Enzymes (Amylase, Protease, 

Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, 
Pectinase) - 22 mg

Dibasic calcium 
phosphate, 

Microcrystalline 
cellulose, Talc, Glazing 

agents (Capsule): 
Gelatin, Titanium dioxide 

Gricar Chemical SRL İtaliya 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənEntericos (kapsul № 20) adlı məhsul 
probiotiklərin və enzimlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
QEYD:Qablaşdırmada yaş həddi rəyə uyğun olaraq  

göstərilsin.

Epifos Şərbət 150 ml

Buleberry extract (Vaccinium myrtillus) - 330 mg, 
Phospholipids - 50 mg, Phosphatidylserine - 100 

mg, L- Glutamine - 150 mg, L-Arginine aspartate - 
500 mg, Choline - 150 mg, Leucine - 50 mg, 

Threonine - 50 mg, Methionine - 50 mg, Isoleucine - 
 50 mg      

Deionized water, 
Rasperry flavour, 

Xanthan gum, Citric 
acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 13.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epifos 
(şərbət 150 ml) adlı məhsul  göz yorğunluğunu aradan 

qaldırmaq məqsədilə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Eroactiv Kapsul 1 x 10 Epimedium Brevicornum leaf and steam extract - 
150 mg

Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, 

Maltodextrin

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Eroactiv (kapsul № 10) adlı məhsul  cinsi zəiflik zamanı 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil. 

Eroactiv Kapsul 1 APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 
0.8491 q (0.440 q+/-5%), tərkibi 0.7215 q (0.320 q+/-

5%) (NS-ə əsasən uyğun deyil) olaraq aşkar edilmişdir. 

Esobiotik toz 5 qr

Lactobacillus acidophilus - 350 million, 
Lactobacillus Casei - 150 million, Lactobacillus 

Rhamnous - 200 million, Lactobacillus plantarum – 
150 million, Lactobacillus Bulgarius - 150 million, 

Bifidobacterium infantis – 150 million, 
Bifidobacterium Longum - 150 million, 

Bifidobacterium Breve - 150 million, Streptococcus 
Thermophillus - 200 million, Saccharamyces 

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

Maltodextrin, Banana 
flavor, Sucralose, 

Magnesium stearate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 07.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Esobiotik (toz, saşedə № 15) adlı məhsul  bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd; istifadə qaydasının rəyə uyöun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Essefos Uno Kapsul 4 x 15 Soya lecithin - 600 mg, DL-alpha-tocopheryl-
acetate (including Vitamin E 6 mg) - 8.94 mg

Bovine gelatine, 
Glycerine, Purified water Exim Pharma Sp.z.o.o Polşa 14.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essefos Uno (kapsul № 60) adlı məhsul qaraciyərin 
funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.



Estilad Double Chin Fat 
Removal (DCFR)

xarici istifadə üçün 
məhlul 5 x 5 ml

Aqua-97.46369%, Carnitine-1%, 
Dimethylaminoethanol Tartrate-0.5%, Methylsilanol 

Mannuronate-0.49825%, Sodium Hydroxide-
0.17300%, Caffeine-0.1% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Vayrım Dermolife 
Cosmetic, S.L İspaniya 06.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Estilad Double Chin Fat 
Removal (DCFR), xarici istifadə üçün məhlul, 5x5.0 ml" 
adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Estilad Hair Loss xarici istifadə üçün 
məhlul 10 ml x 5

Aqua-91.33085%, Panthenol-5.0%, 
Phenoxyethanol-1.00025%, Mannitol-1.0%, 

Propylene Glycol-0.96325%, Centella Asiatica 
Extract-0.17450% etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Vayrım Dermolife 
Cosmetic, S.L İspaniya 06.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş «Estilad Hair Loss, xarici 
istifadə üçün məhlul, 5x5.0 ml» adlı məhsul 

kosmetologiyada saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Estilad Stop Acne xarici istifadə üçün 
məhlul 5 ml

Aqua-94.26840%, Panthenol-2.99%, Propylene 
Glycol-1.0866%, Sodium hyaluronate-0.6%, 

Mannitol-0.5%, Alcohol-0.1750% etc

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Vayrım Dermolife 
Cosmetic, S.L İspaniya 06.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Estilad Stop Acne, xarici 
istifadə üçün məhlul, 5x5.0 ml" adlı məhsul 

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

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Extra-E Kapsul 4 x 15 Vitamin E (Alpha-tocopheryl acetate) - 100 mg

Microcrystalline 
cellulose, Silicon 

dioxide, Magnesium 
stearate, Gelatine

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 18.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extra-E 
(Extra-E, №60) adlı məhsul E vitaminin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Qablaşdırma və isifadə üzrə təlimatda E vitaminin 
məhz dl-alpha-Tocopheryl acetate  formasında istifadə 

olunması göstərilsin.

EzoBiotics Kapsul 2 Saccharomyces boulardi - 250 mg, Lactobacillus 
acidophyllus - 100 mg

Natural gelatine, 
Cornstarch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
EzoBiotics (kapsul № 20) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
mıəqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşma üzərində 
köməkçi maddələr rəyə müvafiq olaraq yazılsın.

Femavag vaginal tablet 1
Lactobaccillus acidophilus - 106.7 mg, Lactic acid 
(60%) - 15 mg, Soy extract - 18 mg standardized 

40% isoflavones

Mannitol, Starch, 
Sodium carboxymethyl-

cellulose, Glycerol 
behenate, Silicon 

dioxide, Starch

NTC S.r.L İtaliya 07.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Femavag, vaginal tablet, 
№10", vaginal floranı normallaşdırılması üçün tövsiyə 

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

Feroks Kapsul 1
Ceratonia siliqua – 200 mg,  Cinnamomum 

zeylanicum – 200 mg, Alpinia officinarum – 50 mg, 
Zingiber officinale – 50 mg

Gelatin, Maltodextrin

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

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

Şti

Türkiyə 07.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Feroks 

(kapsul № 10) adlı məhsul  orqanizmdə metabolik 
prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

FerroBlood Tablet 1
Ferrous gluconate (Iron - 16 mg) - 125 mg, Folic 

acid - 0.3 mg, Ascorbic acid - 80 mg, Vitamin B12 - 
0.003 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 28.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş FerroBlood (tablet №30) 
adlı məhsul dəmir, fol turşusu, B12 və C vitaminlərinin 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

dərm an vasitəsi deyil. 



Fitogaz məhlul 50 ml

Foeniculum vulgarea – 200 mg, Anethum 
graveolens – 150 mg, Melissa officinalis – 100 mg, 
Anthemis nobilis – 100 mg, Nigella sativa oil – 50 

mg, Thymus sp. oil – 20 mg

Deionized water, 
Xanthan gum, Sorbitol, 

Potassium sorbate

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

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

Şti

Türkiyə 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitogaz  
 (məhlul 50 ml) adlı məhsul dispepsiya və həzm sistemi 

pozğunluqları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Foldine-M Tablet 1 L-methylfolate - 400 mcg (as L-methylfolate 
calcium salt)

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 27.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Foldine-

M (tablet №60) adlı məhsul fol turşusunun əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Forever Supergreens toz
4,4 q x 
30 (132 

q)

Magnesium carbonate - 125 mg, Ascorbic acid - 80 
mg, Grape seed powder (Vitis vinifera) - 100 mg, 

Green tea leaf powder (Camellia sinensis L. 
Kuntze.) - 100 mg, Wolfberry fruit extract (Lycium 

barbarum L.) - 68 mg, D-Alpha tocopheryl Acetate - 
 6 mg, Aloe vera leaf powder - 10 mg, Fruits and 

vegetables blend (Spinach leaves powder 
(Spinacia oleracea), Broccoli leaves powder 
(Brassica oleracea var. italica), Barley grass 

(Hordeum vulgare), Kale leaves powder (Brassica 
oleracea var. sabellica), Apple powder (Çalus 

domestica), Sugar beet fiber (Beta vulgaris), Rice 
flour (Oryza sativa), Red pepper powder, 

Maltodextrin, Tomato powder (Lycopersicon 
esculentum), Strawberry powder (Fragaria 
ananassa), Cranberry powder (Vaccinium 
macrocarpon), Acerola juice concentrate 

(Malphigia glabra L.), Silicon dioxide, Sunflower 
lechitin, Spinach powder (Spinacia oleracea), 

Cabbage powder  (Brassica oleracea capitata), 
Onion powder (Allium cepa), Broccoli powder, Kale 

powder, Mangosteen powder (Garcinia 
mangostana L.), Pumpkin powder (Cucurbita 

pepo), Beet powder (Beta vulgaris L.), Blueberry 
powder (Vaccinium corymbosum), Acai powder 
(Euterpe oleraceae Mart.), Goji powder (Lycium 

barbarum L.), Carrot powder (Daucus carota 
sativa), Grape juice concentrate (Vitis vinifera), 

Pomegranate juice concentrate (Punica granatum)) 
- 2450 mg

Berry flavor, 
Maltodextrin, Gum 

Acacia, Flavor 
(raspberry and 

strawberry), Citric acid, 
Silicon dioxide, 
Spirulina, Stevia

Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Forever Supergreens(toz, 4.4 q x 30 saşe) adlı məhsul  
metabolik prosesləri yaxşılaşdıran və  immun sistemin 

fəaliyyətini gücləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Formula 2. Vitamin & 
Mineral Complex Men / 
Formul 2. Kişilər üçün 

vitaminlər və minerallar 
kompleksi

Tablet 1

Croscarmellose sodium - 18 mg, Magnesium 
stearate - 10 mg, Microcrystalline cellulose - 212.5 
mg, Silicon dioxide - 6.5 mg, Stearic acid - 10 mg, 
Polyethylene glycol - 14.05 mg, Coating sepıfılm 

LP 770 -33.65 mg, Iron oxide yellow - 0.3 mg, 
Premix mineral -vitamin (Biotin - 40 mcg, Calcium - 

100 mg, Chromium - 16 mcg, Copper - 0.2 mg, 
Folic acid - 70 mcg, Iodine - 37.2 mcg, Iron - 2.4 
mg, Magnesium - 45.2 mg, Manganese - 0.4 mg, 
Pantothenic acid - 2.3 mg, Phosphorus - 100 mg, 

Vitamin B2 - 1.6 mg, Selenium - 22 mcg, Vitamin A 
(from Betacarotene) - 48 mcg RE, Vitamin A (from 
Retinyl palmitate) - 272 mcg RE, Vitamin B1 - 0.64 

mg, Vitamin B12 - 0.77 mcg, Niacin - 5.6 mg, 
Vitamin B6 - 0.8 mg, Vitamin C - 96 mg, Vitamin 

D3 - 4 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 3.5 mg, 
Choline - 33 mg, Vitamin K1 - 30 mcg) - 1100 mg

Ayrıca qeyd edilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex Men / Formul 2. 
Kişilər üçün vitaminlər və minerallar kompleksi (tablet, 
№ 60) adlı məhsul kişilər  üçün vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair  konfidensial sənədə və analiz sertifikatına əsasən 
yazılmışdır.






Formula 2. Vitamin & 
Mineral Complex Woman 
/ Formul 2. Qadınlar üçün 

vitaminlər və minerallar 
kompleksi

Tablet 1

Croscarmellose sodium - 16 mg, Magnesium 
stearate - 10 mg, Microcrystalline cellulose - 115 
mg, Silicon dioxide - 6 mg, Stearic acid - 10 mg, 
Poyethylene glycol - 14.05 mg, Coating, Sepıfılm 
LP 770 -33.905 mg, Iron oxide red - 0.045 mg, 

Premıx vitamin-mineral (Biotin - 40 mcg, Calcium - 
120 mg, Chromium - 16 mcg, Copper - 0.2 mg. 

Folic acid - 130 mcg, Iodine - 37.2 mcg, Iron - 5.2 
mg, Magnesium - 45.2 mg, Manganese - 0.4 mg, 
Pantothenic acid - 2.3 mg, Phosphorus - 100 mg, 

Vitamin B2 - 1.6 mg, Selenium - 22 mcg, Vitamin A 
(from Betacarotene) - 30 mcg RE, Vitamin A (from 
Retinyl palmitate) - 170 mcg, Vitamin B1 - 0.64 mg, 
Vitamin B12 - 0.77 mcg, Niacin - 5.6 mg, Vitamin 
B6 - 0.8 mg, Vitamin C - 96 mg, Vitamin D3 - 4 

mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 3.5 mg, Choline - 33 
mg, Vitamin K1 - 32 mcg) - 1200 mg

Ayrıca qeyd edilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Formula 2. Vitamin & Mineral Complex Woman / Formul 
2. Qadınlar üçün vitaminlər və minerallar kompleksi 
(tablet, № 60) adlı məhsul qadınlar üçün vitamin və 

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

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

deyil.


Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair  konfidensial sənədə və analiz sertifikatına əsasən 

yazılmışdır.



Gamino Baby Şərbət 150 ml
Vitamin B5 – 6 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin 
B6 – 1.4 mg, Biotin – 50 mcg, Vitamin B12 – 2.5 

mcg, Glycine – 50 mg, Glutamine – 100 mg

Deionized water, 
Rasperry flavour, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamino 
Baby (şərbət 150 ml) adlı məhsul B qrup vitaminlərinin  
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Gamino Forte Tablet 3 x 10

Beta-carotene – 2700 IU, Vitamin B1 – 3 mg, 
Vitamin B2 – 3.4 mg, Niacinamide – 20 mg, 

Pantothenic acid – 5 mg, Vitamin B6 – 6 mg, 
Vitamin C – 120 mg, Vitamin E – 30 IU, Copper – 2 
mg, Iodine – 0.15 mg, İron - 35 mg, Magnesium – 

50 mg, Zinc – 15 mg

Microcrystalline 
cellullose, PVP, Silicon 

dioxide, Magnesium 
stearate, Cornstarch, 

Maltodextrin

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

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

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

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

Gamma Şərbət 100 ml

Ocimum basilicum - 200 mg, Adhatoda vasica - 
200 mg, Glycyrrhiza glabra - 200 mg, Piper nigrum - 
 50 mg, Zingiber officinale - 50 mg, Piper longum - 
50 mg, Terminalia bellirica - 100 mg, Piper cubeba - 

 50 mg, Zizyphus sativa - 50 mg, Pistacia 
integerrima - 50 mg, Curcuma longa - 75 mg, 

Ammonium chloride - 5 mg

Sugar, Sorbitol, 
Menthol, Sodium 

benzoate, Propylene 
glycol, Xanthan gum, 
Basil flavour, Purified 

water

Ananta Medicare Ltd Hindistan 13.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gamma   (şərbət,100 ml) adlı məhsul tənəffüs yollarının 
funksiyalarının normallaşması və öskürəyin azalması 
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.

Gammafertil For Woman toz 3.9 q

Folic acid – 0.4 mg,  Vitamin E – 30 mg, Zinc – 9 
mg, Potassium – 168 mg, Selenium – 81 mcg, L-

arginine – 1000  mg, Vitex agnus-castus powder – 
150 mg, Myo-inositol – 1000 mg, Eleutherococcus 
senticosus – 250 mg, Lepidium meyenii – 80 mg

Sorbitol, Stevia, Citric 
acid, Flavouring, Silica Gricar Chemical SRL İtaliya 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Gammafertil For Woman (toz saşedə №60)  adlı 

məhsul  qadın xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Gematogen Vitamin C ilə plitka 40 q Albumin hemoglobin - 1.12 g, Ascorbic acid - 0.096 
g

Sugar, Whole 
condensed milk, Starch 
syrup, Natural flavoring 

Vanilla

Sibirskoe Zdorovye 
2000 MMC Rusiya 19.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Gematogen Vitamin C ilə ( plitka, 40 q) adlı  məhsul   
Dəmir və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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



Glosde Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Cholecalciferol - 50000 IU Olive oil, Silicon dioxide

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glosde 
(məhlul 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Gördəvər / Sabelnik Xarici istifadə üçün gel 100 q Comfrey extract dry-38.460q, Marsh wormwood 
extract dry-2.230q

Soybean oil, Glycerol 
monostearate, Stearic 
acid, Glycerol, Lanolin, 

Pork fat, 
Triethanolamine, Euxil 

K300, Carbopol, 
Purified water up to 

100q

Evalar QSC Rusiya 14.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Gördəvər / Sabelnik, 
xarici istifadə üçün krem 100q" adlı məhsul oynağların 

xəstəliklərinin profilaktikası üçün tövsiyyə olunan 
kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

GrinTuss Adult / QrinTuss 
Böyüklər üçün Şərbət 180 q

Flavonoid fraction from Helichrysum - 0.114%, 
Polysaccharide fraction from Ribwort plantain - 

0.595%, Resinoid fraction from Great Valley 
Gumplant - 0.457%, Organic honey - 25.000%

Organic cane sugar, 
Deionized water, 

Eucalyptus essential oil, 
Star anise essential oil, 

Lemon essential oil, 
Clarified lemon juice, 

Xanthan gum powder, 
Gum arabic (acacia 

gum) powder

Aboca S.p.A İtaliya 07.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "GrinTuss Adult / 
QrinTuss Böyüklər üçün, şərbət 180q" adlı məhsul 

yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan 
tibbi vasitələrə aid 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.

GrinTuss Pediatric / 
QrinTuss Uşaqlar üçün Şərbət 180 q

Flavonoid fraction from Helichrysum - 0.045%, 
Polysaccharide fraction from Ribwort plantain - 

0.233%, Resinoid fraction from Great Valley 
Gumplant - 0.179%, Organic honey - 25.000%

Organic cane sugar, 
Deionized water, 

Lemon essential oil, 
Sweet orange essential 
oil, Myrtle essential oil, 
Clarified lemon juice, 

Xanthan gum powder, 
Gum arabic (acacia 

gum) powder 

Aboca S.p.A İtaliya 07.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "GrinTuss Pediatric / 
QrinTuss Uşaqlar üçün, şərbət 180q" adlı məhsul yuxarı 

tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan tibbi 
vasitələrə aid 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.

Healthy Kids Omega 3 
Fish Oil Kapsul 1

Vitamin A - 200 mcg (667 I.U.), Vitamin D - 2.5 
mcg (100 I.U.), Vitamin E - 1.5 mg (2.25 I.U.), 

Vitamin C - 30 mg, EPA Fish oil - 200 mg Typically 
providing: EPA (Eicosapentaenoic acid) - 18 mg, 

DHA (Dococsahexaenoic acid) - 84 mg, Total 
Omega 3 fatty acids - 120 mg

Vegetable fat powder, 
Citric acid, Mannitol, 

Medium chain 
triglycerides, Sweet 

orange oil, Lemon oil, 
Silicon dioxide, 

Sucralose powder, 
Glycerol, Gelatine, 

Maize starch, 
Microcrystalline 

cellulose, Yellow Iron 
oxide paste, White 

Titanium dioxide, Red 
Iron oxide

Sirio Pharma Co. Ltd Çin Xalq 
Respublikası 30.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Healthy 

Kids Omega 3 Fish Oil (kapsul, №60) adlı məhsul 
omeqa-3 kompleks yağ turşularının və vitaminlərin 

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

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

Hector Tablet 6 x 10

Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitin 
sulphate - 400 mg, Methyl sulfonyl methane - 250 

mg, Manganese sulphate - 25 mg, 
Cholecalcipherol - 0.0025 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 19.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hector (tablet №60) adlı 
məhsul dayaq - hərəkət sisteminin fəaliyyətini 

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

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

deyil. 
Qeyd: "İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və yağ asitlərinin 

maqnezium duzlarının beynəlxalq elmi adının düzgün 
qeyd edilməsi zəruridir.

Hemodrop Damcı 30 ml OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Hemopropin Rektal məlhəm 20 q Vaselinum album-71.02%, Cera Lanae-17.76%

Alcoholic propolis 
tincture 10%, Alcoholic 
tincture of chamomile 

flower

Apipharma d.o.o Xorvatiya 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hemopropin, Rektal 
məlhəm 20q tubda", adlı məhsul düz bağırsağın selikli 

qişasının qıcıqlanmasını və ağrılı defekasiyanı azaltmaq 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



Hepadiet Tablet 3

Artichoke (Cynara scolymus) leaves powder - 200 
mg, Choline bitartrate - 100 mg, Milk thistle 

(Silybum marianum) fruits d.e. 2 % silymarin - 80 
mg, Inositol - 40 mg, L-methionine - 40 mg, 

Dandelion (Taraxacum officinale)  root d.e. 2 % 
inulin - 30 mg, Vitamin B6 - 1 mg

Dicalcium phosphate, 
Microcrystalline 

cellulose, Magnesium 
salts of fatty acids, 

Silicon dioxide

ESİ S.p.A İtaliya 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Hepadiet (tablet, № 45) adlı məhsul qaraciyərin 

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

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

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

deyil. 
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatın üzərində  

köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin(istehsalçının tərkibə aid təqdim etdiyi sənədə 

əsasən)

İstifadə qaydalarında  "həb" sözü " tablet" ilə əvəz 
olunsun.

Herbal Aloe Concentrate 
Original / Aloe Klassik 

Bitki Konsentratı

Daxilə qəbul üçün 
konsentrat 473 q

Chamomille flower powdered extract - 0.006 g, 
Purified Aloe Vera (whole leaf) - 14.4582 g, 

Sodium citrate dehydrate - 0.045 g, Lemon juice 
concentrate - 0.0048 g, Potassium sorbate 0.015 

g, Citric acid - 0.24 g, Purified water - 0.216 g, 
Sodium benzoate - 0.015 g

Ayrıca göstərilməyib Herbalife İnternational 
of America, İnc. ABŞ 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Herbal 

Aloe Concentrate Original / Aloe Klassik Bitki 
Konsentratı (daxilə qəbul üçün konsentrat, 473 q) adlı 
məhsul   çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan qida 

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

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

deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.

Herbalifeline Max / 
Herbalayflayn Maks Kapsul 2 x 15

DL-alpha tocopherol - 3 mg, Fish oil 60% MIN TG - 
1063 mg, Peppermint oil - 1 mg, Thyme oil - 2 mg, 

Corn starch - 168.912 mg,  Glycerine - 131.472 
mg, Carrageenan gum - 54.648 mg, Sodium 

phosphate dıbasic anhydrous - 4.968 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Catalelent İtaly S.p.A. İtaliya 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Herbalifeline Max / Herbalayflayn Maks (kapsul, № 30) 
adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının və E 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair  konfidensial sənədə  əsasən yazılm ışdır.

I-Dew DS Aquagel Oftalmoloji məhlul 10 ml

Carmellose Sodium BP-11mg, Sodium Chloride 
BP-6.5mg, Calcium Chloride Dihydrate BP-0.2mg, 

Magnesium Chloride Hexahydrate BP-0.06mg, 
Boric Acid BP-2mg, Sodium Borate Decahydrate 
(Borax) BP-0.1mg, Stabilized Oxychloro Complex-

0.15mg, Water for injections-Q.S to 1ml

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir

Entod Research Cell 
UK Ltd Böyük Britaniya 04.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "I-Dew DS Aquagel, 
Oftalmoloji məhlul, 10ml" adlı məhsul gözdə quruluq, 
narahatlıq və qıcıqlanma zamanı tövsiyyə olunan tibbi 

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

İmmunitet üçün şərbət 
"Vitamama" Şərbət 150 ml

Cherry juice concentrate - 56.25 g, Chamomilla 
recutita extract - 1.95 g, Rosa majalis extract - 0.6 
g, Thymus vulgaris extract - 0.6 g, Rubus idaeus 

leaf extract - 0.225 g, Plantago lanceolata extract - 
0.225 g

Fructose, Water, Sugar, 
Citric acid

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunitet üçün şərbət 
"Vitamama" (şərbət, 150 ml)adlı məhsul immun sistemi 

möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

İmmunovin plus/ 
İmmunowin plus Şərbət 150 ml

Vitamin A- 250 µg RE, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin 
B12 - 5 µg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin D3 - 15 
µg, Vitamin E - 10 mg α-TE, Selenium - 20 µg, 

Dəm ir	- 5 m g, S ink - 3 m g, Yeast (S accharom yces 

cerevisiae) Beta Glucan - 125 mg, Echinaceae sp. - 
 200 mg, Propolis extract - 250 mg

Aqua, Apple flavour, 
Sodium 

carboxymethylcellulose, 
Trisodium citrate 

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

Vivatinel Ltd İngiltərə 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İmmunovin plus/ İmmunowin plus(şərbət,150 ml) adlı 
məhsul immun sistemini möhkəmləndirmək üçün 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



İnstant Herbal Beverage 
With  Tea Extracts / Çay 

Ekstraktlı Həll Olunan 
Otlu İçki

toz 100 q

Caffeine powder, natural - 0.07 g, Cardamom seed 
extract - 0.007 g, Hibiscus flower powder - 0.002 g, 

Malva sylvestris extract - 0.002 g, Orange pekoe 
extract - 0.345 g, Green tea extract (aqueous) -  

0.146 g, Maltodextrin - 0.633 g, Natural lemon peel 
- 0.115 g, Fructose powder - 0.380 g

Ayrıca göstərilməyib Herbalife İnternational 
of America, İnc. ABŞ 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnstant 

Herbal Beverage With  Tea Extracts / Çay Ekstraktlı 
Həll Olunan Otlu İçki (toz, 100 q) adlı məhsul  çəkini 

tənzimləmək məqsədi ilə   tövsiyə olunan qida məhsulu  
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

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

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair konfindensial sənədə əsasən yazılmışdır.

İromax Tablet 3 x 10 Ferrous fumarate - 125 mg, Folic acid - 0.3 mg, 
Cyanocobalamin - 0.003 mg, Ascorbic acid - 80 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 01.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İromax (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir, fol turşusu, B12 və C vitaminlərinin əlavə 

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

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

İsostar Energy Sport 
Drink Endurance + 

Orange Flavour
toz 790

Vitamin E (Tocopherol) – 12mg, Vitamin C 
(Ascorbic Acid) – 76 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 

0.54 mg   

Maltodextrin, Sucrose, 
Colorants: Beetroot and 

carotenoid red, 
Acidifier: Citric acid, 

Flavour, Sodium citrate, 
Sodium chloride

Wander AG İsveçrə 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İsostar 
Energy Sport Drink Endurance + Orange Flavour (toz 

790 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 

təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun 
olaraq tərtib olunm ası zəruridir.

İsostar Hydrate & Perform 
Orange Flavour toz 400 q Vitamin C – 100 mg, Vitamin B1 – 0.58 mg, 

Calcium – 400 mg, Magnesium – 155 mg

Sugar, Glucose syrup, 
Citric acid, Sodium 

citrate, Maltodextrin, 
Natural orange flavor 

with other natural 
flavourings, Sodium 

chloride

Wander AG İsveçrə 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İsostar 

Hydrate & Perform Orange Flavour (toz 400 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 

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



İstoki Çistotı Formula 1/ 2 
/ 3 Kapsul 3 x 60

Formula 1 composition: Vaccinium vitis idaeae 
folium - 11.3 mg, Bupleurum herb - 22.4 mg, 

Hypericum perforatum herb - 22.4 mg, Trifolium 
pratense herb - 26.3 mg, Hedysarum root - 22.4 

mg, Sanguisorba officinalis root - 11.3 mg, Arctium 
lappa root - 22.4 mg, Tanacetum vulgare flowers - 
11.3 mg, Comarum palustre herb - 11.3 mg, Ribes 
nigrum leaf - 11.3 mg, Glycyrrhizae root - 22.4 mg, 

Polygonum aviculare herb - 23.2 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi folium - 22.4 mg, 

Equisetum arvense herb - 11.3 mg, Thymus 
vulgaris herb - 11.3 mg, Sennae extract - 24 mg, 

Echinaceae extract - 33 mg. (composition 2 
capsule - anthraquinone - 9.6 mg, oxycinnamic 

acid - 1.52 mg).Formula 2 composition: Lepidium 
sativum extract - 150 mg, Sylimarin - 70 mg, 

Camellia sinensis dry extract - 50 mg, Arctium 
lappa root - 50 mg, Helichrysum arenarium - 20 

mg, Pentaphylloides extract - 10 mg. ( composition 
2 capsule - catechins - 48 mg, sylibin - 42 mg), 
Formula 3 composition: Vitamin-mineral premix 
RUS30535 - 130 mg, Thymus vulgaris herb - 61 

mg, Rosa fruit - 60 mg, Citrus paradisi fruit extarct - 
38.5 mg, Vitis - vinifera seed extract - 26 mg, 

Camellia sinensis extract - 26 mg, Manganese 
aspartate - 6.5 mg, Vitamin A 500 - 2 mg. 

(composition 2 capsule  - polyphenols compounds - 
 36.4 mg, catechins - 20.8 mg, Vitamin A - 1054 
mcg, Vitamin E - 28.6 mg, Vitamin C - 131.4 mg, 

Beta -carotine - 2 mg, Zinc - 5.8 mg, Copper - 0.58 
mg, Selenium - 0.014 mg, Manganese - 2.06 mg) 

Gelatin Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 14.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İstoki Çistotı Formula 1/ 2 
/ 3 (kapsul, № 60 x 3) adlı məhsul orqanizmin zərərli 

maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan 
antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 
yazısı ilə əvəz edilməsi, rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi və 
Formula 3 --ün tərkibində olan Mis (Медь, Copper) 

mineralının Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün 
qeyd edilməsi zəruridir.

Kalcina Tablet 6 x 10 Calcium - 450 mg, Vitamin D - 400 IU

Microcrystalline 
cellulose, Maize starch, 

PVPK 30, Sodium 
benzoate, Gelatin, 

Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, 

Talcum, Magnesium 
stearate

JMB Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd. Hindistan 01.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalcina 
(tablet №60) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə 

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

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

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

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

«Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 

uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasının rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. Eyni zamanda 

istifadə üzrə təlimatda " Klinik vəziyyətlərdə 
farmakologiyası", "klinik vəziyyətlərdə 

farmakokinetikası", "həkimin göstəriş verdiyi qaydada" 
ifadələrinin götürülməsi zəruridir.

Kalmivin/Calmywin Şərbət 150 ml

L-theanine - 100 mg, Passiflora incarnata (Passion 
flower) extract - 100 mg, Valeriana officinalis root 

extract - 150 mg, Vitamin B1 - 0,6 mg, Vitamin B2 - 
0,6 mg, Vitamin B3 - 6 mg, Vitamin B6 - 0,6 mg, 
Vitamin B12 - 1.2 mcg, Vitamin C - 25 mg, Folic 

acid - 80 mcg, Biotin - 8 mcg, Vitamin D3 - 200 IU, 
Iron - 3 mg, Zinc - 2.5 mg, Magnesium - 75 mg

Aqua, Pomegranate 
concentrate, Citric acid, 

Trisodium citrate 
dehydrate, Xanthan 
gum, Pomegranate 

flavour, Stevia 
rebaudiana Bertoli 

extract

Vivatinel Ltd İngiltərə 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kalmivin/Calmywin(şərbət, 150 ml) adlı məhsul  MSS-n 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.



Kapaplus Krem 50 ml

Thermale Mineral Water 56%, Olea Europaea 
(Olive) Frut Ol 4%, Helianthus Annuus (Sunflower) 

Seed Oil 4%, Cocos Nucifera (Coconut) Oil 3%, 
Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil 3%, 

Tocopherol 2%, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel 
Oil 2%, Persea Gratissima (Avocado) Oil 2%, 

Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil 2%, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil 2%, 

Macadamia Ternifolia (Macademia Nut) Seed Oil 
2%, Hypericum Perforatum (St.John’s Wort) Oil 

2%, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil 
2%, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter 2%, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) 2%, Sodium 
Polyacrylate 1%, Hydrogenated Polydecene 1%, 

Trideceth-6 1%, D-Panthenyl Triacetate 1%, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil 1%, 

Alanine 0.2%, Glutamic Acid 0.2%, Serine 0.1%, 
Glycine 0.1%, Betaine 0.1%

Glycerin 2%, 
Phenoxyethanol 0.7%, 

Benzoic Acid 0.6%, 
Ethylhexylglycerin 

0.4%, Sodium PCA 
0.2%, Sorbitol 0.1%, , 

Sorbic Acid 0.1%, 
Dehydroacetic Acid 

0.1%, Benzyl Alcohol 
0.1%

OTC İstanbul İlaç Paz. 
ve Exza Deposu Med. 

İtr. İhr. Ltd. Şti
Türkiyə 13.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Kapaplus, 50ml krem 
tubda" adlı məhsul 1 ci dərəcəli yanıqlar, ekzema ilə 
əlaqədar qaşınmalar zamanı tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Konix Sterile Catheter Gel Yerli istifadə üçün gel 12 ml Lidocaine Hydrochloride-1.5-3.0%, Chrolhexidine 
gluconate-0.01-0.1%

Hydroxy Ethyl 
Cellulose, Mono 

Propylene Glycol, 
Propyl Paraben, Methyl 

Paraben, Deionized 
water

Turkuaz Medika 
Kozmetik ve Dış Ticaret 

LTD.ŞTİ
Türkiyə 13.11.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Konix Sterile Catheter 
Gel, Yerli istifadə üçün gel, 25x12 ml, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul uretral kateterizasiya, 
endoskopiya və sistoskopiya zamanı istifadə olunan 

dərman vasitəsidir belə ki, Azərbaycan Respublikasının 
dövlət reyestrinda eyni tərkibli "KATEJEL LİDOKAİNLƏ" 

adlı dərm an vasitəsi m övcuddur.

LactoFlor Kids toz 2 qr
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 19.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

çəkisi 1.945 q (2.8-3.8 q), tərkibi 1.530 q (1.6-2.6 q) 
olaraq aşkar edilmişdir. Bundan başqa, normativ 
sənədlər “Alisa İlaç Gıda Kozmetik Gıda İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti” şirkəti tərəfindən təqdim edildiyi halda, 
qablaşma üzərində iki istehsalçının adı qeyd edilib.

Lami art Şərbət 120 ml

Silymarin – 40 mg, L-carnitine – 500 mg, L-
ornithine – 150 mg, Vitamin B12 – 5 mcg, Vitamin 
B6 – 1.5 mg, Niacinamide – 20 mg, Zinc – 2.5 mg, 

Selenium – 100 mcg

Deionized water, 
Rasperry flavour, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lami 
art (şərbət 120 ml) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruridir.

Laryn Family Mix Tablet 3 x 12

Honey -Propolis - Lemon composition - Bee gum 
(Propolis) - 15 mg, Mint - Menthol composition: 

Mint oil - 7 mg, Orange - Vitamin C composition: 
Vitamin C - 60 mg

Honey - Propolis - 
Lemon composition: 

Sorbitol, Menthol 
flavour, Magnesium 

stearate, Lemon 
flavour, Honey flavour, 

Tartrazine, 
Sucralose.Mint - 

Menthol composition: 
Sorbitol, Menthol 

flavour, Magnesium 
stearate, Mint flavour, 

Colorant Green S, 
Sucralose. Orange - 

Vitamin C composition: 
Sorbitol, Menthol 

flavour, Magnesium 
stearate, Orange 

flavour, Sunset Yellow 
FCF, Sucralose

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laryn 
Family Mix (tablet №36) adlı məhsul  ağız boşluğunun 

və boğaz xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi 
zamanı köməkçi vasitə kimi, həmçinin immun sistemini 
gücləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



Leston Şərbət 150 ml
Passiflora incarnata – 140 mg, Crataegus 

monogyna – 140 mg, Melissa officinalis – 100 mg, 
Magnesium – 42 mg, Vitamin B6 – 2 mg

Deionized water, 
Rasperry flavour, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leston 

(məhlul 150 ml) adlı məhsul  MSS fəliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: məhsulun istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq 
tərtib olunması, İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər” 
(maddə 6) və «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 

uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.

Qeyd: “Melissa officinalis” bitkisinin miqdarında texniki 
səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni 

qalmaqla rəy dəyişdirilir.


Lipadrom Kapsul -

Alpha lipoic acid - 100 mg, L - carnitine - 100 mg, 
Vitamin B1 (Thiamine) - 1.1 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine) - 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, 
Selenium - 55 mcg, Zinc - 10 mg

Gelatine, Magnesium 
stearate, 

Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 21.11.2019 Müsbət

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

vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində köməkçi maddələrin, 
qablaşma və təlimatda  "istifadə qaydası" bəndində yaş 

hədinin, kobalaminin növünün, selen, sink 
minerallarının beynəlxalq elmi adlarının düzgün qeyd 

edilməsi zəruridir.

Lipitear Göz üçün damcı 0,3 ml

Phospholipids-0.3%, Soybean oil -1.25%, 
Triglycerides medium chain-1.25%, Glycerol-
2.25%, ɑ-Tocoferol (vitamin E)-0.02%, EDTA-

0.05%, Purified water-q.s to 100 ml 

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Tubilux Pharma SpA İtaliya 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lipitear, Göz üçün damcı 
Birdozalı flakonda, 20x0.3 ml" adlı məhsul zədələnmiş 
göz səthinin mikromühitini bərpa etmək üçün tövsiyyə 

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

Lipolak Şərbət 100 ml

Lactase  - 1200 ALU, Fennel (Foeniculum vulgare 
Mill.) fruit dry extract - 50 mg, Matricaria (Matricaria 

recutita L.) flower dry extract - 30 mg, Dill 
(Anethum graveolens L.) fruit dry extract - 20 mg

Sucralose, Sorbitol, 
Xanthan gum, 

Potassium sorbate, 
Purified water

JSC Rigas 
Farmaceitiska Fabrika Latviya 27.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipolak 

(şərbət 100 ml) adlı məhsul həzm sistemi fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lyzotem-B / Lizotem-B Şərbət 200 ml Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Vitamin 
B12 - 1 mcg, L-lysine - 75 mg

Pineapple, Mix fruit, 
Sucrose, Sodium 
benzoate, Sodium 
methyl paraben, 

Sodium propyl paraben, 
Bronopol, Citric acid, 
EDTA, Xanthan gum, 
Glycerine, Sucralose, 

Purified water

OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 25.11.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Lyzotem-B (şərbət,200 ml) adlı məhsul virus və 
bakteriya mənşəli infeksiyalardan sonrakı dövr, 

immunitet və iştahanın zəifləməsi hallarında tövsiyə 
olunan vasitə olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində 
köməkçi maddə kimi bronopol istifadə olunmuşdur ki, 

beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə yalnız kosmetik 
məhsulların tərkibində köməkçi maddə kimi istifadə 

oluna bilər və daxilə qəbul olunan məhsullarda istifadəsi 
yol verilməzdir(Handbook of Pharmaceutical 

Excipients).Həmçinin, ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı, məhlulun PH-ı 4.82 

(5.7-6.3) olaraq aşkar edilmişdir.



Malidens Tablet 2 Folic acid - 400 mcg

Microcrystalline 
cellulose, Corn starch, 

Croscarmellose 
cellulose, Magnesium 
stearate, Ludipress 
(lactose, povidone, 

crospovidone)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 01.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Marifish Şərbət 150 ml
Fish oil (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg ) - 1000 mg, 
Vitamin A - 1.5 mcg, Vitamin E - 15 mg, Vitamin D - 

200 IU, Zinc - 15 mg

Sugar, Glycerol, 
Xanthan gum, Sodium 

saccharine, Sodium 
benzoate, Citrica cid, 
Polysorbate 80, BHT, 

Orange flavour, 
Deionized water

Met Line Gida Kozmetik 
İlaç Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Marifish (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul yağ turşularının, A, E, D vitaminlərinin və 
sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Max Level Kapsul 1x10

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit soft extract - 
50 mg, Guarana (Paullinia cupana) seeds powder - 

40 mg, Epimedium sagittatum dry herb powder - 
40 mg, Turmeric (Curcuma longa) roots dry extract - 
 25 mg, Ginseng (Panax ginseng) roots dry extract - 
 60 mg, Carob (Ceratonia siliqua) dry fruits powder - 

 50 mg, Ginger (Zingiber officinale) dry roots 
powder - 30 mg

Magnesium stearate, 
Calcium carbonate, 

Talc, Sodium benzoate, 
Gelatine

Belfar İlaç ve Gida 
Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi
Türkiyə 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Max 
Level (kapsul № 10) adlı məhsul  cinsi zəiflik zamanı 

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

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

vasitəsi deyil. 


Qeyd: Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində 
yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Melasom Plus Kapsul 1

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 01.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

laboratoriya analizləri zamanı məhsulun sıxlığı 349.9 
mq (NS-ə əsasən 450.0 mq+/- 15%) olaraq aşkar 

edilmişdir

Melatson məhlul 50 ml Melatonin – 1 mg, Glycine – 50 mg, Vitamin B6 - 
2.5 mg

Deionized water, 
Rasperry flavour, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 07.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Melatson (məhlul 50 ml) adlı məhsul  yuxuya getməni 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Melilax Pediatric Mikro-imalə 5 q

Funksional maddələr 73,2% 

Promelaxin- ballardan, aloe və əməköməci 
polisaxaridlərindən ibarət aktiv kom pleksidir 

Miqdarı: monosaxaridlər ≥ 50%, polisaxaridlər 
(molekulyar çəkisi >20,000 Dalton) ≥ 0,3% 

Tərkibinə habelə hidroqliserin qarışığı, limon şirəsi 
və lavandanın efir yağı daxildir

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir Aboca S.p.A İtaliya 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Melilax Pediatric, Mikro-
imalə, 6x5q plastik flakon" adlı məhsul bağırsağın 

hiperhəssaslığı (məs: qıcıqlanmış bağırsaq), anal çat və 
ya babasil ilə müşayiət olunan qəbizliyin müalicəsində 

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

Menolytin Kapsul 2

Cimicifuga racemosa DER 6-7:1 - 2.5 mg, 
Hypericum perforatum DER 4:1 - 100 mg, 

Dioscorea oppositae thumb 10 % Disogenine - 75 
mg, Linum usitatissinum - 25 mg

White hard bovine 
gelatine capsule shell, 

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Grand Medical Poland 
Sp. z o.o. Polşa 27.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Menolitin ( kapsul, N 30) adlı məhsul  qadınlarda 
premenopauza dövründə  yaranan simptomlarını 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
2)İstifadə üzrə təlimatda "İstifadəyə dair göstərişlər 

bəndində"  " qismində döş qəfəsində diskomfort hissi ilə 
" ifadəsi ləğv olunsun, və burada  diğər çox sayda  olan 

texniki səhvlər kənarlaşdırılsın.



Mericar Şərbət 150 ml
L-carnitine - 900 mg, L-lysine HCl - 900 mg, 

Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 
 1 mcg

Deionized water, 
Xanthan Gum, Citric 

acid, Raspberry flavor, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Sucralose, EDTA

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 01.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mericar(şərbət,150 ml) adlı məhsul orqanizmdə gedən 
vacib metabolik proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq yazılsın, əks 

halda bəzi inqredientlər üçün  İstehlakın yuxarı yol 
verilən həddi aşır.

Merlon Forte Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulphate - 
100 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol - 200 IU, 

Vitamin B8 - 100 mg 

Blackberry aroma, 
Peppermint oleum, 

Tricalcium phosphate, 
Guar gum, Glycerin 
(vegetable), Sodium 

bicarbonate, Citric acid 
monohydrate, 

Deionized water, 
Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Food 
color agent (white), 
Herbal colouring for 
food, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 18.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Merlon 

Forte(daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul 
kalsium və vitamin D maddələrinin  mübadiləsini 

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

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda çox sayda texniki və 
stilistik səhvlərinin, B8 vitaminin "fitin" kimi qeyd 

edilməsinin kənarlaşdırılması  və  rəydə göstərilən 
köməkçi maddələrin   Azərbaycan dilində düzgün 

təcüm ə edilm əsi  zəruridir.



Multi Ball Çilek-Limon 
Aromalı/Multi Bal Çiyələk-

Limon Aromalı
Çubuğlu sorma 1

Retinyl acetate - 240 mcg, Thiamine hydrochloride - 
 0.39 mg, Riboflavin - 0.5 mg, Nicotinamide - 5 mg, 

Calcium D -pantothenate - 2 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 0.39 mg, Biotin - 15 mcg, 

Pteroylmonoglutamic acid - 60 mcg, 
Cyanocobalamine - 0.75 mcg, L - ascorbic acid - 

50 mg, Cholecalciferol - 4.95 mcg, Alpha - 
tocopheryl acetate - 4 mg, Zinc sulphate - 2.5 mg, 

Chromium (III) Chloride - 4.95 mcg, Sodium 
selenite (19.5 mcg)

Sugar, Glucose syrup, 
Acidity regulatorr (Citric 

acid, Malic acid), 
Flavoring, Colors (Beta 
carotene, Anthocyanin)

Sanpharma İlaç. Koz. 
san. Tic. A.Ş Türkiyə 28.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multi Ball Çilek-Limon 
Aromalı/Multi Bal Çiyələk-Limon Aromalı (çubuqlu 

sorma №1) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun adının, rəyə müvafiq olaraq 
"istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Multi Jelly Multivitaminli Ayılar 1

Vitamin A - 160 mcg, Thiamine - 0.22 mcg, 
Riboflavine - 0.28 mg, Niacin - 3.2 mg, Pantothenic 

acid - 1.2 mg, Vitamin B6 - 0.28 mg, Biotin - 10 
mcg, Folic acid - 40 mcg, Vitamin B12 - 0.5 mcg, 

Vitamin C -  16 mg, Vitamin D - 1 mcg, Vitamin E - 
2.4 mg, Zinc - 2 mg, Chrom - 8 mcg, Selenium - 11 

mcg

Glucose syrup, Water, 
Sugar, Gelling agent 

(Beef gelatine), Glazing 
agent (Coconut oil, 

Beeswax), Apple juice 
concentrate, Acidity 

regulator (Citric acid), 
Flavours (Orange, 
Strawberry, Limon, 
Tropical, Apple), 

Colours (Anthocyanine, 
Beta carotene, 

Chlorophyl, Black carrot 
water concentrate)

Saadet Gıda 
Pazarlama Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi

Türkiyə 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multi Jelly (multivitaminli 
ayılar №10) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun adının, rəyə müvafiq olaraq 
"istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Multivit DK Yağlı məhlul 10 ml

Vitamin K2 4500 ppm in olive oil (Vitamin K2 - 12.5 
mcg) - 0.00278 g, Vitamin D3 1.0 MIU/ g oily liquid 
ac crystalline Vitamin D3 in MCT (Medium chain 

triglycerides) - 0.0008 g (eq. of 20 mcg 
cholecalciferol)

Olive oil, DL-alpha 
tocopheryl  acetate 

(Vitamin E)
PPFK Profarm Sp.z.o.o Avstriya 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Multivit 

DK (yağlı məhlul, 10 ml) adlı  məhsul  D və K 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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


Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin qeyd 

edilməsi zəruridir.



Mumiyo Qatranabənzər maddə 30 qr Təmizlənmiş mumiyo - 100 % yoxdur Alteya OOO Rusiya 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mumiyo (təmizlənmiş qatranabənzər maddə, 30 q) adlı 
məhsul  təbii mumiyo tərkibli  olub, immun sistemini 
möhkəmləndirən  və bir çox hallarda köməkçi vasitə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşdırmanın üzərində məhsulun BFMQƏ-lərə 

aid olması haqqında məlumat verilsin.

Mustang Kapsul 1
Ceratonia siliqua – 200 mg,  Cinnamomum 

zeylanicum – 200 mg, Alpinia officinarum – 50 mg, 
Zingiber officinale – 50 mg

Gelatin, Maltodextrin

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

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

Şti

Türkiyə 07.11.2019 Müsbət

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

metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Nanaxol Şərbət 100 ml Artichoke Dry Leaf Extract (Cynara scolymus) - 20 
g

Deionized Water, 
Sorbitol (E 420), Sugar, 

Glycerin (E 422), 
Strawberry Flavour, 
Sodium Benzoate (E 

211), Potassium 
Sorbate (E212), 

Xanthan gum (E 415), 
Calcium Acetate (E 
263), Citric Acid (E 

330), Gum Arabic (E 
414)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 04.11.2019 Müsbət

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

funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:Qəbul qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nefroles Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml

Lespedaza (Lespedaza capitata Michx.) herb f.e. - 
750 mg, Star anise (Illicium verum Hook. F.) seeds 

d.e. - 5 mg

Water, Alcohol, 
Potassium sorbate Specchiasol S.r.l İtaliya 13.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nefroles(daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul  
sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İllicium verum bitkisinin adı Adi badyan kimi 

tərcümə olunsun, yaş həddi rətə uyğun olaraq qeyfd 
olunsun.

New Ferzym Junior / Nyu 
Ferzim Junior məhlul 8 ml

Bacillus coagulans BC513 - 4 billion, 
Bifidobacterium infantis SP37 - 1 billion, 

Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1 - 1 
billion, Lactobacillus acidophilus LA3 - 1 billion, 

Fructo-oligosaccharides s.c. - 500 mg, Fresh Royal 
jelly - 100 mg, Papaya fermented - 100 mg

Bulking agent: 
Maltodextrin, Anti-

caking agents: Talc, 
Silicon dioxide, Water, 

Sugar cane, 
Preservatives: 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate; 
Strawberry flavour, 
Acidifier: Citric acid; 
Sweetener: Steviol 

glycosides (from Stevia 
Rebaudiana Bertoni 

leaves)

Specchiasol S.r.l İtaliya 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən New 

Ferzym Junior  (məhlul 8 ml №10) adlı məhsul   
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zəruri hesab olunur.



Neyrodoz Kapsul 3 x 20
Tyrosine - 110 mg, DL-phenylalanine - 106.7 mg, L-

tryptophan - 26.7 mg, Glutamine - 13.3 mg, 
Magnesium - 10 mg, Vitamin B6 - 0.1 mg

Gelatine (capsule shell) FarmVilar MMC Rusiya 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Neyrodoz (kapsul, № 60) adlı məhsul B6 vitamin, 
tirozin,fenilalanin, triptofan və qlutaminin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nigenol Kapsul 3 x 20

Egyptian black cumin oil - 450 mg, Calcium 
ascorbate (Vitamin C) - 26.67 mg, Biotin - 16.67 

mcg, D-alpha-tocopherol (1000 IU/g) (Vitamin E) - 
4 mg, Natural Beta-carotene - 0.5 mg

Soy lecithin IP, glycerol 
Monostearate, Gelatin, 
Glycerol, Water, İron 

oxide (red E172, black 
E172)

DR.Dünner AG İsveçrə 06.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nigenol 

(kapsul №60) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

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

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

«Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 

uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir

Nitrotech toz 907 q

L-Leucine – 22.3 g,  L-Isoleucine - 22.3, L-Valine- 
22.3,  Creatine Monohydrate – 6.66 g, Whey 
peptides – 43.1, Whey protein isolate – 2.2 g, 

Whey protein isolate 97% - 22 mg, Whey protein 
concentrate – 41.7 g, Papain – 110 mg, Amylase – 

110 mg

Cocoa (processed with 
alkali), Natural and 

artificial flavors, Soy or 
sunflower lecithin, Gum 
blend (Cellulose gum, 

Xanthan gum, 
Carrageenan), Salt, 

Sucralose, Acesulfame-
potassium.

Iovate Health Sciences 
International Inc. Kanada 15.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nitrotech (toz, 907q) adlı məhsul  idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Nomineks Tablet 3 Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 19.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

xarici görünüşü ağ rəngli, iki hissəli kapsul: 
tərkibi:bozumtul-açıq-qəhvəyimtil rəngli, xarakterik 
qoxulu toz (NS-ə əsaəsn ağ rəngli olmalıdır) olaraq 

aşkar edilmişdir Həm çinin,



Nonevrit Kapsul 3 x 10

Cytidine - 100 mg, Uridine - 100 mg, 
Phosphatidylcholine - 50 mg, Phosphatidylserine - 

40 mg, Zinc - 10 mg, Cyanocobalamin (Vitamin 
B12) – 4.5 mcg

Natural jelatin, 
Cornstarch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nonevrit (kapsul №30) adlı məhsul MSS xəstəliklərində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Normoday Şərbət 120 ml Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 19.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı məhlulun çəkisi (5 ml) 4.9955 q 

(5.34439+/-5%) olaraq aşkar edilmişdir.Bundan başqa, 
Kalium sorbat adlı köməkçi maddə aşkar 

edilməmişdir.Həmçinin,

Novophane Kapsul 3 x 20

Cystine - 200 mg, Methionine - 200 mg, Arginine - 
10 mg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 10 mg ET, 

Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B2 
- 1.6 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Biotin - 450 mcg, 

İron - 12.5 mg, Zinc - 10 mg, Magnesium - 57 mg, 
Copper - 0.15 mg, Horsetail ectract - 50 mg

Bulking agent: 
Dicalcium phosphate, 
Mono and diglycerides 

of fatty acids, Plant-
based capsule: 

Hypromellose, Sodium 
copper chlorophyllin

 PHYTEO 
LABORATOIRE Fransa 22.11.2019 Müsbət

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

dırnaqların möhkəmləndirilməsi üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil.

QEYD:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin; 
bitki mənşəli inqredientin adı Azərbaycan dilində 

düzgün verilsin-Çöl qatırquyruğu və elmi adı 
da(Equisetum arvense) təqdim  olunsun



Nutritional Shake Mix 
Formula 1 Chocolate / 
Shake Qarışığı Miks 

Formula 1 Şokolad Ətirli

toz 550 q

Citrus pectin - 0.013 g, Guar gum powder - 0.026 
g, Copper citrate (35 % CU) - 0.000935 g, 

Safflower oil - 1.7 g, Cocoa powder - 1.95 g, 
Sucralose powder - 0.011 g,  Salt-Sodium chloride - 

 0.0788 g, Cocoa powder dutch 22/24 - 0.65 g, 
Pyridoxine hydrochloride USP - 0.000674 g, 

Xanthan gum - 0.3 g, Flavor Biscuit 50480 - 0.133 
g, Vanilla ground (100 % vanillin) - 0.15 g, Zinc 

oxide powder - 0.003018 g, Inulin 90 % - 1.69703 
g, Thiamine hydrochloride - 0.000351 g, D-Calcium 

pantothenate - 0.002102 g, Folic acid USP - 
0.000072 g, Potassium iodide USP - 0.000061 g, 

Potassium phosphate dibasic - 0.927487 g, 
Riboflavin USP - 0.000479 g, Manganese 

carbonate - 0.001111 g, Niacinamide (99 %) - 
0.006252 g, Biotin - 0.000012 g, Cyanocobalamin 

(0.1 %) - 0.0009 g, Ascorbic acid fine powder - 
0.031837 g, Ferrous fumarate powder - 0.008290 

g, Calcium citrate powder - 1.103203 g, Vitamin D3 
100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 0.00072 g, Fructose 
powder - 4.826310 g, Sodium selenite (45 % Se) - 
0.00004 g, Magnesium oxide powder - 0.092573 g, 

Microcrystalline cellulose - 0.506 g, Pea protein - 
11.30 g, Papaya fruit powder - 0.0052 g, DL-alpha 

tocopherol - 0.005143 g, Parsley herb powder - 
0.0052 g, Silicon dioxide sipernat 160 PQ - 0.002 

g, Sunflower lecithin on maltodextrin - 0.20 g, Gum 
Carrageenan - 0.1092 g, Vitamin A palmitate 

500.000 IU/g - 0.002 g, Flavor Chocolate 1021462 - 
 0.15 g

Ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 21.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nutritional Shake Mix Formula 1 Chokolate/ Shake 
Qarışığı Miks Formula 1 Şokolad Ətirli (toz, 550 q) adlı 
məhsul  çəkini tənzimləmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 
spesifik dietik qida  olub,onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.

Nutritional Shake Mix 
Formula 1 Hazelnut / 
Shake Qarışığı Miks 

Formula 1 Fındıq Ətirli

toz 550 q

Gum carrageenan - 109.20 mg, Citrus pectin - 13 
mg, Guar gum powder - 818 mg, Copper citrate 
(35 % CU) - 0.935 mg, Safflower oil - 1600 mg, 

Sucralose powder - 10 mg, Salt-sodium chloride - 
78.80 mg, Canola oil - 100 mg, Flavor-Vanilla 

J6368 - 140 mg, Pyridoxine hydrochloride USP - 
0.674 mg, Corn bran IP - 390 mg, Xanthan gum - 
164 mg, Flavor-Biscuit 50480 (EMEA only) - 52 

mg, Vanilla ground (100 % Vanillin) - 101.40 mg, 
Flavor-Nature identical biscuit powder - 300 mg, 

Zinc oxide powder - 3.56 mg, Thiamine 
hydrochloride - 0.503 mg, D-calcium pantothenate - 

 2.102 mg, Dl-alpha tocopheryl acetate (50%) - 
10.286 mg, Folic acid USP - 0.072 mg, Potassium 
iodide - 0.061 mg, Potassium phosphate dibasic - 

927.487 mg, Riboflavin USP - 0.504 mg, 
Manganese carbonate - 1.111 mg, Niacinamide - 

6.492 mg, Biotin - 0.012 mg, Cyanocobalamin 
(0.1%) - 0.9 mg, İnulin 90% - 1350 mg, Parsley 
herb powder - 5.2 mg, Ascorbic acid powder - 

31.837 mg, Ferrous fumarate powder - 7.891 mg, 
Calcium citrate powder - 1103.203 mg, Vitamin D3 

100 CWS/AM 100000 IU/g - 0.72 mg, Fructose 
powder - 6420.663 mg, Sodium selenite (45% Se) - 

 0.04 mg, Magnesium oxide powder - 85.71 mg, 
Microcrystalline cellulose - 187.898 mg, Beta 

carotene 10% - 18 mg, PEA protein EMEA only - 
11300 mg, L-methionine 38.2 % - 167.539 mg, 

Papaya fruit powder - 5.2 mg, Pomegranate 
powder - 10 mg, Blueberry juice concentrate 

powder - 10 mg, Sunflower lecithin on maltodextrin 
- 200 mg, Silicon dioxide sipernat 160 PQ - 5 mg, 

Ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 21.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nutritional Shake Mix Formula 1 Hazelnut/ Shake 
Qarışığı Miks Formula 1 Fındıq Ətirli (toz, 550 q) adlı 

məhsul  çəkini tənzimləmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 
spesifik dietik qida  olub,onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.



Nutritional Shake Mix 
Formula 1 Vanilla / Shake 
Qarışığı Miks Formula 1 

Vanil Ətirli

toz 550 q

Gum carrageenan - 0.1092 g, Citrus pectin - 0.013 
g, Guar gum powder - 0.818 g, Copper citrate (35 

% CU) - 0.000935 g, Safflower oil - 1.70 g, 
Sucralose powder - 0.01 g, Salt-sodium chloride - 

0.0788 g, Flavor-Vanilla J6368 - 0.14 g, Pyridoxine 
hydrochloride USP - 0.000674 g, Xanthan gum - 

0.164 g, Flavor-Biscuit 50480 (EMEA only) - 0.052 
g, Vanilla ground (100 % Vanillin) - 0.1014 g, 

Flavor-Nature identical biscuit powder - 0.3 g, Zinc 
oxide powder - 0.003018 g, Thiamine 
hydrochloride - 0.000351 g, D-calcium 

pantothenate - 0.002102 g, Folic acid USP - 
0.000072 g, Potassium iodide - 0.000061 g, 
Potassium phosphate dibasic - 0.927487 g, 
Riboflavin USP - 0.000479 g, Manganese 

carbonate - 0.001111 g, Niacinamide - 0.006252 g, 
Biotin - 0.000012 g, Cyanocobalamin (0.1%) - 

0.0009 g, İnulin 90% - 1.746630 g, Parsley herb 
powder - 0.00520 g, Ascorbic acid powder - 

0.031837 g, Ferrous fumarate powder - 0.008290 
g, Calcium citrate powder - 1.103203 g, Vitamin D3 
100 CWS/AM 100000 IU/g - 0.000720 g, Fructose 
powder - 6.56131 g, Sodium selenite (45% Se) - 

0.00004 g, Magnesium oxide powder - 0.092573 g, 
Microcrystalline cellulose - 0.506 g, Vitamin A 
palmitate 500000 IU/g - 0.002 g, PEA protein 

EMEA only - 11.30 g, Papaya fruit powder - 0.0052 
g, DL-Alpha tocopherol EMEA only - 0.005143 g, 
Sunflower lecithin on maltodextrin - 0.20 g, Silicon 

dioxide sipernat 160 PQ - 0.002 g

Ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nutritional Shake Mix Formula 1 Vanilla / Shake 

Qarışığı Miks Formula 1 Vanil Ətirli (toz, 550 q) adlı 
məhsul  çəkini tənzimləmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 
spesifik dietik qida  olub,onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.

Nuzacal / Nuzakal Şərbət 150 ml
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 08.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Okutemp Kapsul 3 OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 15.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Omaks Tablet 1 x 30 Serratiopeptidase - 10 mg (24.000 IU)

Lactose, Wheat starch, 
Microcrystalline 
cellulose, Talc, 

Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Titanium 

dioxide, Methacrylic 
acid copolymer, 
Propyleneglycol

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 27.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omaks 
(tablet, № 30) adlı məhsul serratiopeptidaza fermentinin 
çatışmazlığı zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Omega Lux Şərbət 120 ml Fish oil (Total omega 3 oil fats - 941 mg, EPA - 822 
mg, DHA - 587 mg) - 2350 mg

Deionized water, 
Sweetener, Orange 

aroma, Sunset yellow 
FCF (E 110), Potassium 

sorbate

Bereket İlac Kozmetik 
San. Tic.A.Ş Türkiyə 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 

Lux (şərbət, 120 ml) adlı məhsul omeqa - 3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda təsiredici və köməkçi maddələrin, 
"istifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi

Oroliv Damcı 50 ml
Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 08.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r



Ostelin Forte Tablet 6 x 10
Calcium carbonate - 1000 mg, Magnesium 
sulphate - 400 mg, Zinc sulphate - 15 mg, 

Cholecalciferol - 10 mcg

Microcrystalline 
cellulose, Maltodextrin, 
Tricalcium phosphate, 

Magnesium salts of 
fatty acids

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 15.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ostelin 

Forte (tablet, №60) adlı məhsul Ca, Mg, Zn 
minerallarının və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi 
xüsusiyyətlərinin göstərilm əsi zəruridir.

2)Qablaşdırmanın üzərində  iki istehsalçı göstərilib. Bu 
çatışmazlığı kənarlaşdırmaq və qablaşdırmanı üzərində 
dosyeya əsasən  istehsalçı kimi yalnız "Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti" göstərmək vacibidir.

Pari-Flo Advans daxilə qəbul üçün 
suspenziya 125 ml

Passiflora incarnate herb - 25 g, L - glycine - 2.5 g, 
L - methyl folate - 12.5 mg, Magnesium L - 

threonate - 3.750 mg

Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Citric acid, Brown - cola 
colorant, Lime-lemon 
flavour, Purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pari-flo 

Advans (daxilə qəbul suspenziya 125 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:"İstifadə qaydası və doza" bəndinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Platinum Creatine toz 400 q Creatine monohydrate (micronized) - 100 g yoxdur Iovate Health Sciences 
International Inc. Kanada 15.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Platinum Creatine (toz, 400 q) adlı məhsul  idmançılar 
üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil. 

Plexeral / Plekseral Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 48 000 IU

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon 
dioxide, Capsule shell 

(gelatin, Titanium 
dioxide, iron oxide)

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 14.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Plexeral / Plekseral (kapsul, № 30) adlı məhsul 

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

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Polide Daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil MNC Bitkisel Sağlık 

Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polide 
(məhlul 15 ml) adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda zeytun yağının beynəxalq elmi 

adının qeyd edilməsi zəruridir.

Polonis Tablet 1 L-carnitine – 500 mg, Coenzyme Q10 – 40 mg, 
Quercetine – 30 mg

Microcrystalline 
cellullose, PVP, Silicon 

dioxide, Magnesium 
stearate, Cornstarch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 31.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polonis 

(tablet № 30) adlı məhsul  orqanizmdə metabolik 
prosesləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 



Premium Mass Gainer 
Deluxe Chocolate toz 5.44 kq

Whey protein concentrate – 20.3 g, Creatine 
monohydrate – 2.95 g, Calcium caseinate – 3 mg, 
L-glutamine – 3 mg, L-leucine – 3 mg, L-isoleucine 
– 3 mg, L-valine - 3 mg, Whey protein peptides  – 

3 mg, Whey protein isolate 90 % - 3 mg, Whey 
protein isolate 97 % - 3 mg, Medium chain 

triglycerides – 3 mg, Modcarb (organic oat bran, 
organic buckwheat, organic millet) – 3 mg

Maltodextrin, 
Isomaltulose, Cocoa 

powder, Cocoa 
extender (Carob 

powder, Coconut oil, 
Corn syrup solids, 
Sodium caseinate, 

Mono and diglycerides, 
Dipotassium phosphate, 
Silicon dioxide, Natural 

flavor), Natural and 
artificial flavours, Gum 
blend (Cellulose gum, 

Xanthan gum, 
Carrageenan), 

Sucralose, Acesulfame-
Potassium, Soy lecithin

Iovate Health Sciences 
International Inc. Kanada 22.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Premium Mass Gainer Deluxe Chocolate (toz 5.44 kq) 
adlı məhsulidmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.

Pro B Kapsul 2 x 10
Lactobacillus acidophilus – 2x10⁹ CFU,  

Bifidobacterium bifidum -2x10⁹CFU,  Inulin – 1 mg, 
Fructooligosaccharides - 120 mg

Natural gelatin, 
Cornstarch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 08.11.2019 Müsbət

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

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

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

deyil. 

Prosenat Kapsul 3

Saw palmetto fruit dry extract - 100 mg, Urtica 
dioica root dry extract - 40 mg, Hydroxycitric acid 
powder - 50 mg, Vitamin E - 70 mg, Zinc - 10 mg, 

Selenium - 35 mcg

Natural gelatine, 
Cornstarch

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 06.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Prostam Kapsul 3 x 10

Pumpkin seed extract (Cucurbita pepo) - 200 mg, 
Pomegranate fruit extract (Punica granatum) - 80 

mg, Nettle leaf extract (Urtica dioica) - 50 mg, Saw 
palmetto fruit extract (Serenoa repens) - 50 mg, 

Zinc gluconate - 37.31 mg (5 mg Zinc), DL-α-
tocopheryl acetate 50 % (Vitamin E) - 12 mg (6 mg 

Vitamin E), Tomato extract (Lycopersicon 
esculentum) - 4.17 mg (0.625 mg lycopene), 

Pyridoxine hydrochloride (B6) - 0.7 mg

Microcrystalline 
cellulose, Gelatine, 
Magnesium salts of 
fatty acids, Silicon 

dioxide, Capsule dye 
(Titanium dioxide, 

Carmoisine, Quinoline 
yellow, Cochineal)

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 12.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Prostam (kapsul №30) adlı məhsul prostat vəzi 

xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd:Köməkçi maddələr  rəyə uyğun göstərilsin. Nettle 
leaf extract- Gicitkan yarpağının eksraktı kimi tərcümə 

olunsun.

Prostosan Forte Kapsul 2 x 15

Cabbage palmetto (Sabal palmetto) fruit extract - 
160 mg, Rye (Secale cereale) pollen extract - 120 
mg, Mix phytosterols (≥40% beta sitosterol) - 50 

mg, Pygeum (Pygeum africanum) bark extract - 50 
mg, Zinc gluconate (eq. 5 mg of Zinc) - 34.85 mg, 
Common seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) 

fruit extract (85% of Quercetin ) - 23.53 mg, 
Ginseng (Panax ginseng) roots extract - 20 mg, 

Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. 6.25 mcg of 
Vitamin D3) - 2.5 mg

Microcrystalline 
cellulose, Calcium 

phosphates, Silicon 
dioxide, Magnesium 
salts of fatty acids, 

Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Titanium 

dioxide, Brilliant blue 
FCF

JSC Aconitum Litva 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prostosan Forte (kapsul №30) adlı məhsul  kişilərdə 
sidik - cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri zamanı köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: "İstifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin 
rəyə müvafiq olaraq qeyd olunması, qablaşma üzərində 
qeyd edilən "məhsul hamilə və 5 yaşdan kiçik uşaqlara 
uyğun olmaya bilər" yazısının rəydə qeyd edilən "əks 

göstərişlər" bəndi ilə əvəz edilməsi, "Pygenium 
Africanum" bitkisinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin 

"Afrika gavalısı" kimi qeyd edilməsi zəruridir.



Protein Bar Citrus Lemon 
/ Protein Batonu Limon Baton 35 q

Fructose syrup - 5.586540 g, Gelatin, hydrolyzed - 
1.07692 g, Sodium caseinate - 1.07692 g, Palm fat 

- 1.675960 g, Dextrose (monohydrate) IP - 
0.772460 g, Flavor-Lemon permaseal - 0.05385 g, 

Flavor-Lemon curd - 0.215380 g, Citric acid 
(anhydrous) - 0.134620 g, Whey protein 

concentrate - 3.769230 g, Dried egg albumin - 
0.027590 g, Calcium caseinate - 1.076920 g, 
Hydrolysed milk protein - 0.085830 g, Water 

(drinkable) - 0.429150 g, Coating: milk chocolate - 
5.95 g, Calcium caseinate roller dried - 2.692310 g, 

Glucose syrup (wheat or maize IP) - 9.29940 g

Ayrıca göstərilməyib
Schokoladenfabric 

Gustav Berning Gmbh 
& Co. KG

Almaniya 21.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Protein 
Bar Citrus Lemon / Protein Batonu Limon(baton 35 q № 
14) adlı məhsul  çəkini tənzimləmək  məqsədi ilə tövsiyə 

olunan  qida məhsulu olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

və dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair  konfidensial sənədə  əsasən yazılmışdır.

Qinekol/Ginekol Tablet 2 x 20
Orthilia secunda herb - 90 mg, Orthilia secunda 
herb extract - 30 mg, Achillea millefolium herb 

extract - 20 mg

Amorphous silica 
dioxide, Calcium 

stearate, 
Microcrystalline 

cellulose Tablet coating: 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Titanium dioxide, 

Glycerol, Natural dye 
(Curcuma and Spirullin 

extract)

Evalar QSC Rusiya 07.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Qinekol/Ginekol(kapsul № 40) adlı məhsul qadın 

sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
QEYD:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda bitki 

inqredientlərin elmi (latın) adları təqdim olunsun.

Redex Kapsul 3 x 20
Fish oil (Omega - 3  fatty acid - 350 mg, 
Eicosapentaenoic acid (EPA) - 180 mg, 

Docosahexaenoic acid (DHA) - 120 mg ) - 1000 mg

Gelatin, Glycerol, 
Purified water

Met Line Gida Kozmetik 
İlaç Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Redex 

(kapsul №60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 
zəruridir.

Relactoz Şərbət 200 ml Lactulose - 30 % Sorbitol (70%) MMC NPL Fitoprodukt Ukrayna 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Relactoz (şərbət 200 ml) adlı məhsul  bağırsaq 

peristaltikasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

Relaxo-Max Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 150 mg, 
Hawthorn (Crataegus monogyna) fruit dry extract - 

150 mg, Magnesium hydroxide (Magnesium - 
62.068 mg) - 150 mg, Melissa officinalis leaf 

extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 
50 mg, Chamomillae matricaria flowers extarct - 50 

mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg

Maltodextrin, Silicon 
dioxide, Gelatin

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 13.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Relaxo-Max (kapsul, 
№30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

Remo-Vaks Qulaq damcısı 10 ml
Allantoin-3mg, PEG 75 lanolin- 79mg, Polysorbate 
60-40mg, Polysorbate 80 NF EP-20mg, Sorbitol 70 

%-20mg, Fructose 70 %-20mg etc.

Ayrıca qeyd 
edilməmişdir. Orion Corporation Finlandiya 15.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Remo-Vaks, Qulaq 
damcısı, 10ml" adlı məhsul qulaq keçəcəyinin qulaq kiri 
qalıqlarından təmizlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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



Renaissance Triple Set 
Premium Kapsul 30 x 3

Renaissance Triple Set Formula 1 composition: 
Plantago extract - 150 mg, Aloe extract - 40 mg, 

Foenuculum vulgare extract - 40 mg, Cynara 
scolymus extract - 40 mg, Chamomillae extract - 

40 mg, Echinacea extract - 20 mg, Sennae extract - 
 20 mg, Arctostaphylos uva ursi extract - 20 mg, 

Equisetum arvense extract - 20 mg, Arctium lappa 
root extract - 10 mg (morning bag 2 capsule 

composition - anthraquinone - 8 mg, apigenin - 4 
mg). Renaissance Triple Set Formula 2 

composition: Lepidium sativum extract - 80 mg, 
Allium ursinum extract - 80 mg, Silybum marianum 
extract - 80 mg, Hypericum perforatum extract - 60 

mg, Salvia officinalis extract - 40 mg, Armoracia 
extract - 40 mg, Scutellaria baicalensis extract - 20 
mg (evening bag 2 capsule - flavanoids (silybin) - 

48 mg, flavonoids (rutin) -5.7 mg, hypericin - 0.048 
mg, baicalin - 3.2 mg, hyperoside - 0.56 mg)). 

Renaissance Triple Set Formula 3 composition: 
Antioxidant premix RUS 30257 - 50 mg, Vitis 

vinifera fruit extract - 50 mg, Vaccinium oxycoccus 
fruit extract - 50 mg, Salvia officinalis extract - 50 
mg, Thymus vulgaris extract - 40 mg, Origanum 
vulgare extract - 40 mg, Ascorbic acid - 35 mg, 

Camellia sinensis extract - 30 mg, Rutin B ergoteks 
R 10001 - 30 mg,  Vitamin E 50% CWS/S - 25 mg, 

Lycopene 10% CWS/S -TG- 20 mg, Vaccinium 
myrtillus extract - 20 mg, Beta tab20% - 10 mg, 
Dihydroquercetin - 5 mg, Vitamin A 500 - 2 mg 

(morning and evening bag 2 capsule) - Vitamin C - 
70 mg, Vitamin A - 0.66 mg, Vitamin E - 24 mg, 

Vitamin B1 - 1.9 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Vitamin B6 

Gelatine Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 08.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Renaissance Triple Set 
Premium (kapsul, № 30 x 3) adlı məhsul orqanizmin 

zərərli maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan 
antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 
yazısı ilə əvəz edilməsi, rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi və 
Formula 2 –nin tərkibində qeyd edilən Qıtıq otu 

bitkisinin, Formula 3 --ün tərkibində olan Mis (Медь, 
Copper) mineralının Azərbaycan dilində tərcüməsinin 

düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Rensol Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

Foeniculum vulgare fruit dry extract - 200 mg, 
Laurus nobilis leaf dry extract – 100 mg, Cuminum 
cymunim fruit dry extract - 50 mg, Cucumis melo 
fruit dry extract - 50 mg, Zea mays silk extract - 

100 mg, Cerasus avium fruit stalk dry extract - 100 
mg

Deionized water, 
Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, 

Citric acid, Raspberry 
flavor, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rensol 

(məhlul №50 ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat sistemi 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

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

təlimatda "aptekden buraxılma şərti: reseptsiz" 
ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Restol toz 2 q

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium ınfantis, 
Streptococcus termophilus - 2 billions CFU, FOS 
(Fructooligosaccharides) - 170 mg, Zinc - 2.5 mg, 

Vitamin D3 - 0.005 mg, Vitamin B2 - 0.35 mg, Folic 
acid - 0.05 mg, DHA+EPA - 1 mg

Maltodextrins, Colloidal 
silica, Magnesium 
stearate, Flavor, 

Sucralose

ValueMed Pharma SrL İtaliya 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restol 

(toz, saşedə № 2 q x 8) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi və "Hamiləlik və laktasiya dövründə 1 

paket gündə 1 dəfə" tövsiyəsinin "Hamiləlik və laktasiya 
dövründə həkim ilə məsləhətləşməli yazısı ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.



Revased Tablet 2 x 15

St. Jhon"s Wort (Hypericum perforatum) aerial part 
extract - 150 mg, Valeriana officinalis root extract - 
100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, 
Magnesium (as Magnesium sulphate) - 150 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, 

Glycine - 60 mg

Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, 

Silicon dioxide, 
Microcrystalline 

cellulose, 
Croscarmellose sodium

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Revased (tablet, № 30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Risinol Şərbət 125 ml Lactulose - 30 % Sorbitol (70%) MMC NPL Fitoprodukt Ukrayna 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Risinol 

(şərbət 125 ml) adlı məhsul  bağırsaq peristaltikasını 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Santra-L Şərbət 200 ml
Fish oil - 500 mg (omega - 3 - 175 mg, EPA - 90 

mg, DHA - 60 mg, other fatty acids - 25 mg), 
Vitamin E - 5 mg

Orange fuzzy aroma, 
Lemon fuzzy aroma, 

Orange aroma, Glycose 
syrup, Fructose syrup, 

Deionized water, 
Xanthan gum, 

Potassıum sorbate, 
Sodium benzoate, 

Polysorbate 80

Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santra-
L (şərbət 200 ml) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil

Santra-L Kapsul 4x15
Fish oil - 500 mg (omega - 3 - 175 mg, EPA - 90 

mg, DHA - 60 mg, other fatty acids - 25 mg), 
Vitamin E - 5 mg

Gelatin, Deionized 
water, Glycerine

Medicure İlaç Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti Türkiyə 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santra-
L (kapsul №60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil

Schizandra Advanced / 
Şizandra Edvans Tablet 1

Starch corn modified partially pregelatinized - 
30.56 mg, Silicon dioxide sipernat 50S - 4.5 mg, 

Glycerine USP (99%) - 0.4 mg, DL-alpha 
tocopheryl acetate (50%) - 44 mg, Calcium sulfate 

dehydrate - 90.85 mg, 
Hydroxypropylmethylcellulose - 3.58 mg, Ascorbic 
acid (97%) - 47.42 mg, Pyridoxine hydrochloride 

USP - 0.6 mg, Selenium yeast (1000 mcg/g) - 
17.85 mg, Stearic acid fine powder - 10 mg, 

Magnesium stearate FCC - 5 mg, Schisandra 
powdered extract 4:1 - 120 mg, Beta carotene 
(20%) vegetarian - 1.667 mg, Microcrystalline 

cellulose - 93.573 mg

Ayrıca göstərilməyib Manhattan Drug 
Company, İnc. ABŞ 21.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Schizandra Advanced / Şizandra Edvans(tablet № 60) 
adlı məhsul  çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair  konfidensial sənədə  əsasən yazılmışdır.

Sediherbe Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

California poppy (Escholtzia californica Cham.) 
herb extract - 2.6 g, Passionflower (Passiflora 

incarnate L.) flowering herb extract - 2.6 g, 
Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq. 

C.pentagyna W.et.K.) flowering tops extract -0.818 
g, Chamomile (Matricaria Chamomilla L.) flower 

head extract - 0.780 g, Linden (Tilia cordata Miller 
Tilia platyphyllos Scop. ) flower extract - 0.420 g, 

Valerian (Valeriana officinalis L.) root extract - 
0.262 g 

Glycerol, Purified water, 
Glucose syrup, Orange 

(flavour)
ESİ S.p.A İtaliya 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sediherbe (daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd: Qablaşma və Azərbaycn dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-nın 5-6 -cı 
bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi zəruridir.



Septinol Şərbət 100 ml

Astragalus membranaceus – 10 mg, Althaea 
officinalis – 25 mg, Glycyrrhiza glabra – 75 mg, 

Tilia sp. – 15 mg, Salvia officinalis – 20 mg, Carob 
molasses (Ceratonia siliqua) – 50 mg

Deionized water, 
Sucralose, Xanthan 

gum, Glycerin, 
Blackberry flavour, 
Potassium sorbate

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 13.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Septinol (şərbət 100 ml) adlı məhsul  yuxarı tənəffüs 
yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

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

Shooter Kapsul 1x10

Saw palmetto (Serenoa repens) fruit soft extract - 
50 mg, Guarana (Paullinia cupana) seeds powder - 

40 mg, Epimedium sagittatum dry herb powder - 
40 mg, Turmeric (Curcuma longa) roots dry extract - 
 25 mg, Ginseng (Panax ginseng) roots dry extract - 
 60 mg, Carob (Ceratonia siliqua) dry fruits powder - 

 50 mg, Ginger (Zingiber officinale) dry roots 
powder - 30 mg

Magnesium stearate, 
Calcium carbonate, 

Talc, Sodium benzoate, 
Gelatine

Belfar İlaç ve Gida 
Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi
Türkiyə 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Shooter (kapsul № 10) adlı məhsul  cinsi zəiflik zamanı 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində 

yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Sistoliberin Advans daxilə qəbul üçün 
suspenziya 125 ml

Juniperis communis L. berry (hydrolat) - 937.5 mg, 
Equisetum arvense herb (hydrolat) - 687.5 mg, 

Fraxinus excelsior L. leaf (hydrolat) - 4.625,00 mg, 
Bearberry (Uva ursi) dry extract - 8.343,75 mg, 

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) dry extract - 
4.500,00 mg, D-Mannose - 12.500,00 mg

Microcrystalline 
cellulose, Sodium 

carboxymethylcellulose, 
PEG 400, Sodium 

benzoate, Potassium 
sorbate, Citric acid, 
Sucralose, Liquorice 
flavor, Purified water

Miquel Y Garriga S.L, İspaniya 07.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sistoliberin Advans(daxilə qəbul üçün suspenziya,125 
ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin, əks halda Bearberry (Uva ursi) dry extract  
inqredientinin dozası terapevtik dozanı(200-840 mq) 

aşır.
2)Məhsulun  istifadə qaydalarında onu 1-2 həftədən 

artıq istifadə etməmək haqqında məlumatın yazılması 
zəruridir. Əks halda Bearberry (Uva ursi) dry extract 
inqredienti  böyrəyə qıcığlandırıcı təsir göstərə bilər.

Sonfor Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Beta - glucan  - 150 mg, Vitamin E - 30 mg, 
Selenium - 0.125 mg (125 mcg), Zinc oxide (Zinc - 

20 mg) - 25 mg, Ascorbic acid - 90 mg

Guar gum, Sodium 
benzoate, Potassium 

sorbate, Glycerin, 
Deionize water, 

Xanthan gum

Zeyus Gida Takvieleri 
Karışım Ürünleri Türkiyə 19.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonfor 

(məhlul 150 ml) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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



Spektrum Tablet 1

Vitamin A - 5000 IU,  Vitamin E (as-dl-Alpha 
Tocopherol acetate) - 30 IU, Ascorbic acid - 60 mg, 

Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 ( as Riboflavin) - 

1.7 mg, Vitamin B3  (as Niacin) - 20 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin 
B12 - 6 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 400 IU, 
Biotin - 30 mcg, Vitamin K1 - 25 mcg, Pantothenic 
acid - 10 mg, Calcium – 162 mg, Iodine - 150 mcg, 
Iron - 18 mg, Magnesium - 100 mg, Copper  -2 mg, 
Zinc - 15 mg, Manganese - 2.5 mg, Chromium - 25 
mcg, Molybdenum - 25 mcg, Selenium - 25 mcg, 
Potassium - 40 mg, Nickel - 5 mcg, Tin - 10 mcg, 

Silicon dioxide - 10 mcg, Vanadium - 10 mcg, 
Phosphorous - 109 mg

Mycrocrystalline 
cellulose, Stearic acid, 
Magnesium stearate, 

Croscarmellose sodium, 
Silica, Calcium 

phosphate, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Propylene glycol, 

Triacetin, Titanium 
dioxide

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənSpektrum (tablet №30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd : istifadə üzrə təlimatda «Aptekdən buraxılma 

şərti: Reseptsiz buraxılır» ifadəsinin götürülməsi 
zəruridir.

Qeyd2: istehsalçı tərəfdən təqdim olunan tərkibə aid 
sənəddə texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və 

rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Synchrovitals  Liver 
Support/Sinxrovital IV Kapsul 1

Complex 1: Taurin - 236.7 mg, Silybum marianum 
dry extract (80 % silymarine) - 118.8 mg, Cynara 

scolymus leaf dry extract (cynarine 25%) - 94.5 mg 
Complex 2: Taurofit: Taurin - 487.8 mg, Hypericum 

perforatum dry extract (5% hypericin) - 56.1 mg, 
Scutellaria baicalensis dry extract (5% baicalin) - 

56.1 mg

Gelatin Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 31.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Synchrovitals Liver 
Support/Sinxrovital IV (kapsul, № 60) adlı məhsul 

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 
yazısı ilə və "əks göstərişlər" bəndində "hamiləlik və 

laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Tempuvit Damcı 30 ml

Retinyl Palmitate - 1000 IU, Cholecalciferol - 200 
IU, Tocopheryl Acetate - 2 mg, Ascorbic Acid - 20 
mg, Thiamine HCl - 0.3 mg, Pyridoxine HCl - 0.4 

mg, Riboflavin Sodium Phosphate - 0.4 mg, 
Niacinamide - 4 mg, D-Panthenol - 1.5 mg, Biotin - 

5 mcg, Ferrous Sulphate - 0.4 mg, Potassium 
Iodide - 110 mcg, Manganese Sulphate - 3 mcg, 

Sodium Molybdate - 2 mcg, L-Lysine - 10 mg, Zinc 
Sulphate - 40 mcg

Pineapple flavor, Mix 
fruit flavor, Sucrose, 
Sodium benzoate, 

Sodium methyl 
paraben, Sodium propyl 

paraben, Bronopol, 
Citric acid, EDTA, 

Acrysol, Purified water

OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 18.11.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə 

əsasənTempuvit (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı,30 
ml) adlı məhsul  bəzi vitamin və mineralların mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan preparat olub öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun 
tərkibində köməkçi maddə kimi bronopol istifadə 

olunmuşdur ki, beynəlxalq tələblərə əsasən bu maddə 
yalnız kosmetik məhsulların tərkibində köməkçi maddə 

kimi istifadə oluna bilər və daxilə qəbul olunan 
məhsullarda istifadəsi yol verilməzdir. (Handbook of 

Pharmaceutical Excipients).Həmçinin, məhsulun 
tərkibində olan bəzi vitamin və mineralların miqdarı  

istehlakın adekvat həddinnən  çox aşağıdır, bu da adı 
çəkilən məhsum effektivliyinə şübhə doğurur. 

Terminar Kapsul 3 x 10
Pancreatin - 70 mg, Bromelaine - 50 mg, Papain - 

15 mg, Trypsin – 15 mg, Amylase – 5 mg, Lipase – 
10 mg, Rutoside trihydrate – 25 mg

Cornstarch, Natural 
gelatin

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 15.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Terminar (kapsul № 30) adlı məhsul  həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Thermo Complete / 
Termo Komplit Tablet 1

 Ascorbic acid (99 %) - 25 mg, Caffeine powder, 
natural - 72.68 mg, Parsley herb powder - 25 mg, 
Cocoa extract, 8% Theobromine - 75 mg, Fennel 
seed powder - 20 mg, Licorice root powder - 10 

mg, Cinnamon bark powder - 50 mg, Celery seed 
powder - 25 mg, Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 

mg, Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg, 
Alfalfa powder - 20 mg, Calcium carbonate gran. 

with maltodextrin - 146.22 mg, Starch corn NF - 90 
mg, Cellulose powder NF - 35.72 mg, Coating 

opadry NS-G clear 15.60 mg, Stearic acid - 12.78 
mg, Silicon dioxide - 16 mg, Sodium 

carboxymethylcellulose - 8 mg, Magnesium 
stearate - 5 mg

Ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A

İtaliya 04.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thermo 

Complete / Termo Komplit (tablet № 90) adlı məhsul  
çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair  konfidensial sənədə  əsasən yazılmışdır.



Thymex Şərbət 120
Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, 
Althea officinalis root extract - 100 mg, Thymus 

vulgaris herb extract - 100 mg

Xanthan gum, 
Potassium sorbate, 
Glycerol, Sucralose, 

Citric acid, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 25.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Thymex (şərbət 120 ml) adlı məhsul  bəlğəm ifrazını 
asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Tianshi Grape Extract Kapsul 1 Resveratrol (Grape plant extract ≥5.3 mg/100 mg) - 
2.996 mg

Isomaltooligosaccharide, 
 Starch, Magnesium 

stearate

Tianjin Tianshi 
Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 27.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Grape (kapsul 
№60) adlı məhsul orqanizmi zərərli maddələrdən 

qorumaq üçün töviyə olunan, antioksidant təsirə malik 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.  

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin, 
"istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Trigelm Paracleanse 
Triple Set/Triqelm Toz / kapsul

6 blister 
+ 1 

flakon 
200 q

Paralax. Formula 1: Tanacetum vulgare flower - 
230 mg, Cassia sennae fruit dry extract - 60 mg, 
Extract Allii ursini aquos.sicc. - 10 mg, Populus 

tremula bark extract - 10 mg, Thymus vulgaris herb  
 - 10 mg/ Fitopar.Formula 2 Tanacetum vulgare 

flower - 131 mg, Centaurii herba - 115 mg, Fennel 
powdered extract - 44 mg/ Enterovit.Formula 3 

Honey - 50 g, Viburnum opulus pure - 35 g, 
Syzigum aromaticum powder - 10 g, Zingiber - 4.6 

g, Bergamot oil - 0.4 g

Qeyd edilməyib Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 07.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trigelm Paracleanse 
Triple Set/Triqelm (toz 200 q/kapsul №90) adlı məhsul 

bağırsaq və öd yolları xəstəliklərində qurdqovucu 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 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 
yazısı ilə əvəz edilməsi, rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" bəndinin və ”əks göstərişlər” bəndində 
“hamiləlik və laktasiya” dövrü yazısının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Trimegavitals Omega-3 
concentrate and 

Lycopene/Trimeqavital 
Likopin və Omeqa-3 

konsentratı

Kapsul 2 x 15

Omega-3 Fatty Acid Concentrate from Marine Fish 
Fat MEG-3 ™ (DHA - 99 mg, EPA - 148.5 mg) - 

450 mg, Natural Lycopene Redivivo™ (Lycopene - 
5 mg) - 50 mg

Gelatin, Glycerin, 
Purified water, Sorbitol, 

Ethylvanillin

Muassir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 22.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Trimegavitals Omega-3 concentrate and 
Lycopene/Trimeqavital Likopin və Omeqa-3 konsentratı 
(kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və 
likopin inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Qablaşma üzərində istifadə edilən Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"BAD dərman deyil" yazısının "BFMQƏ dərman deyil" 

yazısı ilə əvəz edilməsi, rəyə müvafiq olaraq "əks 
göstərişlər" bəndinin və"istifadə qaydası" bəndində  yaş 

həddinin  qeyd edilməsi zəruridir.

Triptan Forte Kapsul 2 x 15

L-5-hydroxytryptophan (from Griffonia (Griffonia 
simplicifolia) seed extract) - 150 mg, Pyridoxine 

hydrochloride - 0.35 mg, Thiamine hydrochloride - 
0.275 mg

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

salts of fatty acids, 
Silicon dioxide, Gelatin, 

Titanium dioxide

JSC Aconitum Litva 26.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triptan 

Forte (kapsul № 30) adlı məhsul  sinir-sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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



Tussifluid Daxilə qəbul üçün 
məhlul 120 ml

Drosera aerial part fluid extract (Drosera 
ramentacea Burch.ex.DC.) - 150 mg, N-

acetylcysteine - 100 mg

Sorbitol (70%), Purified 
water, Sodium 

phosphate dibasic, 
Glycerol, Passion fruit 
flavour, Xanthan gum, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Laboratorio Chimico 
Farmaseutico A. Sella 

S.r.l
İtaliya 08.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tussifluid (daxilə qəbul 
üçün məhlul, 120 ml) adlı məhsul bəlğəm ifrazını 

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

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda aktiv komponentlərin 
miqdarı və istehsalçı tərəfdən tövsiyə edilən sutkalıq 

dozanın göstərilməsi, təlimatda qeyd edilən "həkim və 
əczaçının təyin etdiyi kimi qəbul olunmalıdır" yazısının 
əvəz edilməsi və "əks göstərişlər" bəndində "Hamiləlik 

və laktasiya dövrü" yazısının qeyd edilmsəi 
zəruridir.Bundan başqa, qablaşma üzərində xarici dildə 
qeyd edilən 3 yaşdan yuxarı uşaqlar tövsiyəsinin ləğv 

edilməsi zəruridir.

Urolux Tablet 2 x 15

Ascorbic acid - 150 mg, Bearberry leaves extract 
(10% arbutin) (Folia Arctostaphyli Uvae-ursi) - 10 
mg, Bromelain - 25 mg, Cranberry berry extract 

(Fructus Vaccinii oxycoccos) - 80 mg, DL-α-
Tocopheryl acetate (50%) - 30 IU, D-mannose - 25 

mg, Nettle root extract (Urticae radix) - 25 mg

Anhydrous dibasic 
calcium phosphate, 

Microcrystalline 
cellulose, 

Croscarmellose sodium, 
Hypromellose, Silicon 
dioxide, Magnesium 

stearate, L-tartaric acid, 
Coating ingredients 

(Hypromellose, 
Polyvinyl alcohol, 

Polydextrose, Talc, 
Triethyl citrate, Red 

ferric oxide, Titanium 
dioxide)

MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 21.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urolux  

(tablet № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi 
xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil. 
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və "əks 

göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 
zəruridir.

Vekarmol Şərbət 150 ml

Calcium (as Calcium carbonate) - 200 mg, Vitamin 
D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Magnesium (as 

Magnesium citrate) - 60 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 
1 mg

Deionized water, 
Fructose, Natural 
strawberry flavors, 
Potassium sorbate, 

Xanthan gum

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 14.11.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vekarmol (şərbət 150 ml) 
adlı məhsul D vitamini, kalsium, maqnezium, sink 
minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Viscid Gel Şərbət 150 ml

Foeniculum vulgare fruit dry extract - 4.03 mg, 
Matricaria chamomilla flower dry extract - 4.03 mg, 
Malva silvestris flower dry extract - 10 mg, Prunus 
domestica fruit dry extract - 0.4 mg, Ficus carica 
fruit dry extract - 0.4 mg, Sodium bicarbonate - 

0.05 mg

Deionized water, 
Raspberry flavor, 

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

sorbate, Sodium 
benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 22.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viscid 

Gel (şərbət, 150 ml) adlı məhsul həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

 Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib 
rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

aid sənədə əsasən) təqdim  olunsun; 

         2)istifadə üzrə təlimatda məhsulun adını rəyə 
uyğun olaraq yazılsın;

         3) Qablaşdırma üzərində istehsalçı şirkətin adı 
həm “Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti”, 

həmdə “Vega İlaç Koz.Gida İmalat              
San.Tic.Ltd.Şti” araq qeyd edilməsi düzgün deyil. 

Dosye məlumatına əsasən məhsulun istehsalçısı “Alisa 
İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti” göstərilməlidir.

Vital Plus Lachsöl Kapsul 2 x 30

Salmon oil concentrate - 1500 mg, Omega-3 fatty 
acids - 450 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 

232.5 mg, DHA (Docosahexaenoic acid) – 157.5 
mg

Gelatin, Glycerin, Water DR.Dünner AG İsveçrə 22.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vital 
Plus Lachsöl (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ 

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

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

deyil.



Vitason Tablet 1

Vitamin B3 (as niacinamide) - 75 mg, Vitamin  B6 
(from pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B5 
(from d-calcium Pantothenate) - 20 mg, Calcium 

(from calcium carbonate and di-calcium 
phosphate) - 100 mg, Magnesium (from 

magnesium oxide) - 100 mg, İnositol - 25 mg, 
Gamma Aminobutyric acid - 25 mg, L-Taurin - 100 

mg, L-Glycine - 75 mg, Valerian root (Valeriana 
officinalis) extract - 5 mg, Passion flower  

(Passiflora incarnate) extract - 10 mg, Hops 
(Humulus lupulus) - 5 mg

Mycrocrystalline 
cellulose, Stearic acid, 

Silicon dioxide 
micronized, Magnesium 
stearate, Hydroxypropyl 

cellulose, Sodium 
starch glycolate, 
Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Titanium dioxide, 
Propylene glycol, 

Triacetin

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 08.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd : istifadə üzrə təlimatda "Aptekdən buraxılma 
şərti: R eseptsiz buraxılır" ifadəsinin götürülm əsi zəruridir.

Qeyd2: istehsalçı tərəfdən təqdim olunan tərkibə aid 
sənəddə texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy nömrəsi və 

rəy tarixi eyni qalm aqla rəy dəyişdirilir.

Vitroftal Kapsul 2 x 15

L-lysine – 125 mg, Hesperidin – 60 mg, Vitamin C 
– 40 mg, Grape seed dry extract – 25 mg, 

(proanthocyanidins – 23.75 mg), Zinc – 5 mg, 
Riboflavin – 0.165 mg, Selenium – 8.25 mcg

Microcrystalline 
cellulose, Magnesium 

stearate, Silicium 
dioxide, Gelatin, 

Titanium dioxide (E-
171), Indigotine (E-132) 

INDUSEN, S.A. İspaniya 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Vitroftal (kapsul № 30) adlı məhsul gözun görmə 

qabilyətini yaxşılaşdımaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 
Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda istehsalçının 

adının düzgün göstərilməsi zəruridir.

Xitozan Evalar Tablet 5 x 20 Chitosan - 200 mg, Vitamin C - 8.75 mg

Sodium croscarmellose, 
Calcium stearate, 

Colloidal silica, Citric 
acid, Microcrystalline 

cellulose, 
Hydroxypropylmethylcell
ulose, Polysorbate 80, 

Polyethylene glycol

Evalar QSC Rusiya 14.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Xitozan Evalar (tablet № 100) adlı məhsul  xolesterin 
səviyyəsinin azaldılmasında, bağırsaq mikroflorasının 
tənzimlənməsində, çəkinin azaldılmasında köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zərridir.

Xtend Bcaas (Blue 
Raspberry) toz 432g

BCAA 2:1:1 - 51.042 %, L-Glutamine - 17.708 %, L-
Citrulline DL-Malate - 7.118 %, Trisodium citrate - 
4.077 %, Magnesium citrate - 2.682 %, Potassium 

chloride - 2.432%, Sodium chloride - 1.645%, 
Pyridoxine hydrochloride (Vit. B6) - 0.007 %

Citric acid, Flavor, 
Sucralose (E955), 
Steviolglycosiden 

(E960), Polydextrose, 
Brilliant Blue (E133)

Aminolabs Belçika 20.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtend 

BCAAs (toz,  432 q) adlı  məhsul idmançıların qida 
rasionunu  amin turşuları, vitamin və minerallarla 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

deyil.

Xtra-Cal Advanced / 
Ekstra-Kal Edvans Tablet 1

Corn starch - 42 mg, Microcrystalline cellulose 
NF/FCC - 250 mg, Zinc sulfate monohydrate - 
7.292 mg, Glycerine USP (99%) - 2.2948 mg, 

Stearic acid coarse powder - 21.05 mg, 
Manganese sulfate monohydrate - 1.134 mg, 
Copper gluconate - 2.593 mg, Hydroxypropyl 
methylcellulose - 2.0645 mg, Croscarmellose 
sodium - 42 mg, Magnesium oxide powder - 

70.345 mg, Vitamin D3 (100.000 IU/g) - 0.33 mg, 
Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 
0.125 - 870.714 mg,  Coating system aquarius 

BG18046 cool vanilla - 20.6738 mg, Silicon dioxide 
- 14 mg, Calcium stearate - 9 mg, Calcium citrate - 

100.00 mg

Ayrıca qeyd edilməyib CorneStone Research 
& Development, Inc ABŞ 05.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Xtra-
Cal Advanced / Ekstra-Kal Edvans (tablet, 90) adlı 
məhsul sümük toxumasının möhkəmlənməsi üçün 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 
dair  konfidensial sənədə  əsasən yazılm ışdır.



Zanufer Şərbət 150 ml

Ferrous fumarate (equil to elemental 9.86 mg Iron) - 
 30 mg, Folic acid (equil to 0.05 mg Vitamin B9) - 
0.05 mg, Niacinamide (equil to 5 mg Vitamin B3) - 
5 mg, Ascorbic acid (equil to 40 mg Vitamin C) - 40 

mg

Glycerine, Xanthan 
gum, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, 
Sucralose, Allura red, 

Cherry flavor, Deionized 
water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 30.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zanufer 
(şərbət, 150 ml) adlı məhsul dəmir mineralının və bəzi 

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

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

deyil.
Qeyd:Rəydə tərkib istehsalçının tərkib haqqında təqdim 

etdiyi sənədə əsasən göstərilmişdir.Qablaşmda və 
istifadə üzrə təlimatda dəmirin miqdarı  yuvarlaşdırmış 

rəqəmlə verilib, bu da yolveriləndir.

Zekamin Damcı 30 ml

L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 
0.5 mg, L-lysine - 2.5 mg, L-tryptophane - 0.5 mg, 
L-methionine - 0.8 mg, L-phenylalanine - 0.5 mg, L-

valine - 0.5 mg, L-glutamine - 0.25 mg

Sugar, Sucralose, 
Orange flavor, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 

Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 12.11.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

Məhsulun tərkibində  olan amin turşuların miqdarı  
gündəlik   istehlakın  adekvat həddindən çox aşağı 
olunduğu üçün effektivliyi  baxımından  onun hətta 

köməkçi maddə kimi istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur.

Zincomega məhlul 5 ml x 20
Fish oil  - 1750 mg (175 mg  EPA and 280 mg DHA 

(EPA+DHA 455.0 mg)), Zinc sulphate - 8.268  
(equivalent to 1.88 mg Zinc), Vitamin D – 5 mcg

Sugar, Deionized water, 
Mono-and diglycerides 
of fatty acids (E471), 
Water-based natural 

lemon flavor, Oil-based 
natural lemon flavor, 

Alpha-tocopherol 
(E307), Ascorbic acid  

(Vitamin C (E300)), 
Potassium sorbate 

(E202), Natural 
strawberry flavor, 

Sodium carboxymethyl 
cellulose (E466)

Berko İlaç ve Kimya 
San. A.Ş. Türkiyə 28.11.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Zincomega (məhlul 5 ml x 20) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmasında  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

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

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 
uyğun olaraq BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin 
isə miqdarının göstərilməsi zəruridir

Zvezdoçka Bal və Limon 
dadı ilə sorma tablet 3 x 6

Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber 
officinale rhyzome extract - 10 mg, Emblica 

officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol 
(Levomenthol) - 4.5 mg

Sucrose, Glucose, 
Flavour Honey-Lemon, 

Colour Quilinone yellow, 
Water purified

Vetprom AD Bolqarıstan 31.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zvezdoçka Bal və Limon 
dadı ilə (sorma tablet №3 x 6 ) adlı məhsul öskürək və 

boğazda ağrılar zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Glycyrrhiza glabra" 
bitkisinin tərcüməsinin "Tüksüz biyan" kimi tərcümə 

edilməsi zəruridir.

Zvezdoçka Evkalipt və 
Mentol dadı ilə sorma tablet 3 x 6

Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber 
officinale rhyzome extract - 10 mg, Emblica 

officinale fruit extract - 3.5 mg, 
Menthol(Levomenthol) - 4.5 mg

Sucrose, Glucose, 
Flavour Eucalyptus oil, 
Colour Brilliant Blue, 

Water purified

Vetprom AD Bolqarıstan 31.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zvezdoçka Evkalipt və 
Mentol dadı ilə dadı ilə (sorma tablet №3 x 6 ) adlı 

məhsul öskürək və boğazda ağrılar zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Glycyrrhiza glabra" 
bitkisinin tərcüməsinin "Tüksüz biyan" kimi tərcümə 

edilməsi zəruridir.

Zvezdoçka Portağal dadı 
ilə sorma tablet 3 x 6

Glycyrrhiza glabra root extract - 10 mg, Zingiber 
officinale rhyzome extract - 10 mg, Emblica 

officinale fruit extract - 3.5 mg, Menthol 
(Levomenthol) - 4.5 mg

Sucrose, Glucose, 
Flavour Orange oil, 

Colour Sunset Yellow 
FCF, Water purified

Vetprom AD Bolqarıstan 31.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zvezdoçka Portağal dadı 
ilə dadı ilə (sorma tablet №3 x 6 ) adlı məhsul öskürək 
və boğazda ağrılar zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Glycyrrhiza glabra" 
bitkisinin tərcüməsinin "Tüksüz biyan" kimi tərcümə 

edilməsi zəruridir.
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