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

"Essentials by Siberian 
Health" Valerian and 

Melissa/"Essentials by 
Siberian Health" Pişikotu və 

Bədrənc

Kapsul 2 x 15
Valeriana officinalis root dry extract - 300 mg, Origanum 
vulgare herb - 50 mg, Melissa officinalis herb - 50 mg, 

Sesquiterpene acid as valeric acid - 0.75 mg
yoxdur Muassir sağlamlıq 

labaratoriyası MMC Rusiya 21.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Essentials by Siberian Health 
Valerian and Melissa/"Essentials by Siberian Health" Pişikotu və 
Bədrənc (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək 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 əvəz edilməsi 

zəruridir.

"Essentials by Siberian" 
Health Glucosamine and 
Chondrotin/"Essentials by 
Siberian" Qlükozamin və 

Xondroitin

Kapsul 4 x 15
D-Glucosamine sulfate Wirud D8001 (Glucosamine - 282.2 

mg) - 480 mg, Chondroitin sulfate Wirud D8003 (Chondroitin 
sulfate - 108 mg) - 120 mg

Gelatin Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 22.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Essentials by Siberian" Health 
Glucosamine and Chondrotin/"Essentials by Siberian" 

Qlükozamin və Xondroitin (kapsul, № 60) adlı məhsul dayaq - 
hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: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 

Xondrotin sulfat inqredientinin miqdarının düzgün qeyd edilməsi 
zəruridir.

"Siberian Super Natural 
Sport" BCAA 

Complex/"Siberian Super 
Natural Sport" Aminturşu 

Kompleksi

Tablet 1 BCAA - 900 mg (L- leucine - 400 mg, L - isoleucine - 202 mg, 
L -valine - 200 mg)

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Food suplement complex 
"Nutraficient"

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Siberian Super Natural Sport" 

BCAA Complex/"Siberian Super Natural Sport" Aminturşu 
Kompleksi (tablet, № 120) adlı  məhsul idmançıların qida 

rasionunu  amin turşuları ilə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd: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 , əks göstərişlər bəndinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi zəruridir.

"Siberian Super Natural 
Sport" Glucosamine and 

Chondroitin/"Siberian Super 
Natural Sport" Qlukozamin və 

Xondroitin

Tablet 1 Glucosamine hydrochloride (Glucosamine - 667.2 mg) - 800 
mg, Chondroitin sulfate - 200 mg

Microcrystalline cellulose, 
Lactose, Magnesium 

stearate, Food suplement 
complex "Nutraficient"

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 27.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Siberian Super Natural Sport" 
Glucosamine and Chondroitin/"Siberian Super Natural Sport" 
Qlukozamin və Xondroitin (tablet, № 120) adlı məhsul fiziki 
yüklənmələr zamanı oynaqları qorumaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

deyil, tərkib və 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 

istifadə qaydasının , əks göstərişlər bəndinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi zəruridir.



"Siberian Super Natural 
Sport" Mega 

Essentials/"Siberian Super 
Natural Sport" 

Meqavitaminlər

Tablet 1

Calcium carbonate (Calcium - 201 mg ) - 502.6 mg, Vitamin 
premix H33802/1(Vitamin A - 0.558 mg, Vitamin D3 - 1.488 
mcg, Vitamin E - 3.44 mg, Vitamin K1 - 39.99 mcg, Vitamin 
B1- 0.809 mg, Vitamin B2 - 0.837 mg, Vitamin B6 - 1.05 mg, 
Vitamin B12 - 1.79 mcg, Vitamin C - 58.96 mg, Nicotinamide - 
8.277 mg, Folic acid - 276 mcg, Pantothenic acid - 2.911 mg, 

Biotin - 66.77 mcg) - 140 mg, Vitamin-mineral premix 
CustomixMineral (Copper - 0.718 mg, Iodum - 0.0745 mg,  

Iron - 9.71 mg, Manganese - 0.579 mg, Selenium - 31.1 mcg, 
Zinc - 6 mg) - 100 mg, Magnesium citrate (Magnesium - 77 
mg) - 500 mg, Vitamin E 50% CWS/S - 7.5 mg, Folic acid - 
150 mcg, Vitamin D3 type 100 CWS/AM (Vitamin D3 - 200 

IU) - 2 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Complex food additive 
"Nutraficient"

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Siberian Super Natural Sport" 
Mega Essentials /"Siberian Super Natural Sport" Meqavitaminlər 

(tablet, №120) adlı məhsul idmançılar üçün vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

qaydalarına görə 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 "həb" yazısının 
"tablet" yazısı ilə əvəz edilməsi, rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" bəndində  yaş həddinin  qeyd edilməsi zəruridir.



"Siberian Super Natural 
Sport" Multıcomponent Hı-

Grade Proteın(Natural 
cacao)/"Siberian Super 

Natural Sport"  
Multikomponentli Protein 

(natural kakao)

toz 500 q

Histidin - 720 mg, Isoleucine - 1575 mg, Leucine - 3070 mg, 
Lysine - 2060 mg, Methionine - 720 mg, Phenylalanine - 

1250 mg, Threonine - 1120 mg, Tryptophan - 330 mg, Valine - 
1800 mg

 Stevia leaf extract  
SWETA®, Natural cocoa 

powder 

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Siberian Super Natural Sport" 

Multıcomponent Hı-Grade Proteın(Natural cacao)/"Siberian 
Super Natural Sport"  Multikomponentli Protein (Natural kakao) 
(toz 500 q) adlı məhsul idmançılar üçün 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.

Qeyd:eyd: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 "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.

"Siberian Super Natural 
Sport" Whey Silver Ice Pro 
(Natural cocoa)/ "Siberian 

Super Natural Sport" Whey 
Silver ice pro zərdab proteini 

(natural kakao)

toz 500 q

Histidin - 720 mg, Isoleucine - 1575 mg, Leucine - 4000 mg, 
Lysine - 1860 mg, Methionine - 720 mg, Phenylalanine - 

1050 mg, Threonine - 1020 mg, Tryptophan - 430 mg, Valine - 
1800 mg, Glutamate+glutamine - 2000 mg, Arginine - 950 

mg, Cysteine/cystine - 680 mg, Glycine - 500 mg, Tyrosine - 
1000 mg, Aspartate/asparagine -1500 mg, Alanine - 1250 

mg, Proline - 1000 mg, Serine - 1000 mg

Stevia leaf extract  
SWETA®, Natural cocoa 

powder 

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən "Siberian Super Natural Sport" 

Whey Silver Ice Pro (Natural cocoa)/"Siberian Super Natural 
Sport" Whey Silver ice pro zərdab proteini (natural kakao)  (toz 

500 q) adlı məhsul idmançılar üçün 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.
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 "əks 
göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Akmioma Kapsul 6 x 10
Indol - 3 carbinol - 120 mg, Soya extract (40% isoflavones) - 
150 mg, Green tea leaf extract (45% epigallocatechin gallate) 

- 135 mg

Dibasic calcium 
phosphate dihydrate, 

Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, 

Microcrystalline cellulose

Natstim Ltd Bolqarıstan 09.10.2019 Müsbət

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

məhsul  qadınlarda hormonal pozğunluqların nəticəsində yaranan 
xəstəliklər müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində istifadə qaydasının qeyd 

edilməsi və "qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin, 

“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ 

normal qidalanmanı əvəz etmir”;“Xəstəlik və ya dərman istifadəsi 
zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi, "Bioloji 
aktiv qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 

yazısı ilə və "Süd verən analar" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı 
ilə əvəz edilməsi zəruridir.Bundan başqa, təlimatda təsiredici 
maddələrin miqdarının tərkibə aid sənədə, rəyə və qablaşma 

eskizində olan məlumata uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

AlfaEs Kapsul 2 x 10 FOS – 120 mg, İnulin – 1 mg, Lactobacillus bulgaricus – 
2x10⁹ CFU, Streptococcus thermophilus -  1x10⁹ CFU

Cornstarch, Natural 
gelatin

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

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



Altinan Şərbət 150 ml

Mucus Semenis cydoniae - 150 mg (80-110 %), Mucus 
rhizomatis Althaeae - 100 mg (80-110 %), Fucoidan - 100 mg 

(80-110 %)

Deionized water, Xanthan 
Gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Trisodium citrate, 

Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altinan(şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul   mədə- bağırsaq xəstəliklərində koməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:1) qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "Mucus" sözünü 
"selik" kimi  tərcümə etməyiniz və istifadə qaydalarını rəyə uyğun 
olaraq yazılması zəruridir; məhsulun ümumi xüsusiyyətlərini qeyd 

etmək zəruridir.

Amino 2222 TABS Tablet 1

Amino 2222 blend (Whey Powder, Whey Protein 
Concentrate, Soy Protein Isolate, Micronized Amino Acid 
Blend (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Glutamine, L-
Arginine), Whey Peptides, Enzyme Complex (Amylase, 

Protease, Cellulose, Lactase, Lipase)) – 5.3 g
(Amino acid profile : Essential Amino Acids (EAAs) 

(Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, Lysine, 
Phenylalanine, Methionine) - 937 mg, Conditionally Essential 
Amino Acids (CAAs) (Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 
Proline, Glutamine, Glutamic acid) - 778 mg, Nonessential 

Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) 
- 507 mg)

Croscarmellose sodium, 
Palmitic acid, Stearic acid, 

Silica, Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Polydextrose, Medium 
chain triglycerides, Soy 

lecithin

Optimum Nutrition ABŞ 09.10.2019 Müsbət

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

№320) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Aminodens Kapsul 10 x 3

Soybean lecithin (Phosphatidylcholine - 20%, 
Phosphatidylinositol - 15%, Phosphatidylethanolamin - 12%) - 
375 mg, Glycine - 150 mg, Ginkgo leaf d.e (Ginkgo Biloba) - 
80 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Vitamin B6 - 6 

mg, Vitamin B12 - 9 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, 

Magnesium stearate, 
Gelatine

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 04.10.2019 Müsbət

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

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

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

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

Aminox Endurance & 
Recovery (fruit punch) toz 435 q

Vitamin D – 12.5 mcg, Sodium – 170 mg, Amino acid 
interfusion (Micronized BCAA Blend (Leucine, İsoleucine, 

Valine), L-alanine, Micronized taurine, Micronized L-citrulline) 
– 10 g, Efforsorb Endura Composite (Citric acid, Malic acid, 

Sodium bicarbonate, Colecalciferol) – 2 g

Natural and Artificial 
Flavor, Silicon Dioxide, 

Sucralose, FD&C red #40, 
Beet root powder, 

Acesulfame Potassium

Bio-Engineered 
Supplements & Nutrition 

Inc
ABŞ 28.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aminox Endurance & 

Recovery (fruit punch) (toz 435 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.

Angioprotect / Anqioprotekt Tablet 3 x 10
Bilberry extract - 12 mg, Grape seed extract - 50 mg, 

Lycopene - 5 mg, Propolis - 20 mg, Quercetin - 20 mg, 
Wheat grass extract - 20 mg

Anhydrous dibasic calcium 
phosphate, 

Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, 

Hypromellose, 
Crospovidone, Silicon 
dioxide, Magnesium 

stearate

MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 16.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Angioprotect/Anqioprotekt 
(tablet № 30) adlı məhsul ürək- damar sisteminin fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması 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:Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" 
yazısının qeyd edilməsi, "cövhər" yazısının isə "ekstrakt" yazısı 

ilə əvəz edilməsi zəruridir

Askal Şərbət 150 ml

Calcium (as Calcium carbonate - 1250 mg) - 500 mg, 
Magnesium (as Magnesium sulfate monohydrate - 855 mg) - 

150 mg, Zinc (as Zinc sulfate - 11 mg) - 4 mg, Vitamin D - 
400 IU

Deionized water, 
Fructose, Xanthan gum, 

Glycerol, Saccharin, 
Orange flavor, Sodium 

benzoate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 10.10.2019 Müsbət

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

məhsul sümük toxumasının bərpası və 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.

Asneyro Kapsul 1

Valeriana officinalis (extract of roots) - 100 mg, Melissa 
officinalis (extract of leaf) - 50 mg, Mentha piperita (extract of 
leaf) - 32 mg, Magnesium - 150 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 

5 mg

Gelatine, Magnesuim 
Stearate, Microcrystalline 

Cellulose, Silicone Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asneyro (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: qablaşdırmanın üzərində köməkçi maddələrin siyahısı  
rəyə uyğun olaraq  göstərilsin;istifadə üzrə təlimatda və 

qablaşdırmada inqredientlərin adı Azərbaycan dilində, beynalxalq 
adları isə rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Asten Kapsul 1

Citrus aurantium (Grape fruit) extract 98% naringenin (e.q. to 
100 mg Naringenin) - 102 mg, Methionine - 100 mg, 

Haematococcus pluviallis extract 5% astaxanthin(e.q. to 4 
mg astaxanthin 80 mg)

natural gelatine( capsule 
shell)

Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 26.09.2019 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Astrogen Kapsul 1
Vitex Agnus Cactus fruits extract (Vitex agnus-castus L) – 
120 mg, Brocoli leaf extract (Brassica oleracea var.L.) – 90 
mg, Vitamin E (natural) – 20 mg, Magnezium (Mg) – 20 mg

Gelatine, Magnesium 
Stearate, Microcrystalline 

Cellulose, Silicone Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 21.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ASTROGEN(kapsul № 60) 
adlı məhsul qadınlarda hormonal fonun stabilləşdirilməsi 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırmada  köməkçi maddələr göstərilsin;İstifadə üzrə 
təlimatda məhsulun ümumi xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin;
Qablaşdırmada və İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələr rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin.

Asus Şərbət 150 ml
Glycine – 75 mg, Melissa officinalis – 50 mg, Valeriana 

officinalis – 20 mg, Tilia sp – 20 mg, Lavandula angustifolia – 
20 mg, Crataegus sp. – 20 mg

Deionized water, 
Sucralose, Xanthan gum, 

Glycerin, Blackberry 
flavour, Potassium 

sorbate

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asus (şərbət 150 ml) 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 yaş həddinin rəyə uyğun tərtib olunması zəruridir. 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi zəruridir.

Balzam Jivokost balzam 100 ml

Water 86.65 %, Spongilla extract -glycerin 3 %, 
ethoxydiglycol 3 %, ethylhexyl stearate 2 %, 

caprylhydroxamic acid- glyceryl caprylate-glycerin 1%, 
carbomer1%, camphor 0.7%, glucosamine hcl 0.5 %, sodium 

chondroitin sulfate 0.5 %, menthol 0.5 %, Juniperis 
communis (juniper ) fruit oil 0.3 %, Rosmarinus officinalis 

leaf oil0.3,  %, Eucalyptus globulus leaf oil 0.3 %, Melaleuca  
leucadendron oil 0.1 %, sodium hydroxide 0.1 %, Eugenia 

caryophyllus (clove) oil 0.1 %, Symphytum officinale 
(comfrey) root extract 0.05 %.

Ayrıca qeyd edilməyib Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 15.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Jivokost  100 ml balzam" adlı 
məhsul  bədən üçün bərpa edici balzam kimi xaricə tövsiyə 

olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərm an vasitəsi deyil.

Balzam Koren balzam 250 ml

Abies sibirica-2-3%, Phenoxyethanol-0.8-0.9%, Camphor-0.4-
0.5%, PEG-40 sorbitan peroleate-0.4-0.5%, ammonium 
acryloyldimethyltaurate/VP copolymer-0.2-0.3%, xanthan 

gum-0.1-02% and etc.

Ayrıca qeyd edilməmişdir. Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 16.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Balzam Koren, 250 ml plastik 
qabda" adlı məhsul bədənə qulluq üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
Benacton toz 4 q Fructo-oIigosaccharides – 100 mg, 

Polydextrose – 100 mg, Mix of probiotics 
(Bifidobacterium lactis Bl- 04, Lactobacillus 

acidophilus La-14, Lactobacillus plantarum Lp-
115, Lactobacillus paracasei Lpc-37) – 1.33 

mlrd, Calcium pantothenate – 4.95 mg, 
Pyridoxine hydrochloride – 2.1 mg, Vitamin B12  
- 1.5 mcg, Galacto-oligosaccharides – 900 mg

Maltodextrin, Vanilla-
bourbon flavor, 

Strawberry flavor, 
Lemon flavor 

BioDue Spa İtaliya 26.09.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Benacton (toz, saşedə №12) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 
deyil

Qeyd: 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 və istifadə 
qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 



BESTREN-T Daxilə qəbul üçün 
məhlul 600 ml

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

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

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

Potassium sorbate, 
Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BESTREN -T (daxilə qəbul 

üçün məhlul, 600 ml) adlı məhsul  sidik ifrazat sisteminin 
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.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  məhsulun tərkibinə əsasən(ayı 

qulağı bitkisinin mövcudluğuna görə)  qəbul müddətini 1-2 həftə 
kimi göstərm ək;

2)Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda  bitki tərkibli inqredientlərin 
Azərbaycan dilində göstərilməsi zəruridir.

Bimbovit Ferro Damcı 15 ml Pharmaguida S.R.L-Pioppi 
(SA) İtaliya 30.09.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə

Biocal Tablet 3 x 10

Calcium (as Calcium citrate) - 360 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide) - 100 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 5 mg, 
Vitamin K (as Phytomenadion) - 30 mcg, Vitamin D (as 

Cholecalciferol) - 200 IU (5 mcg)

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 
Sorbitol, Maize starch, 

Arabic gum

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

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

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

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

Bio-H Şərbət 100 ml Biotin - 50 mcg, Folic acid - 200 mcg

Water, Glucose syrup, 
Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Citric 
acid, Sweet orange e.o.

Gricar Chemical SRL İtaliya 11.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-H (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul metabolik prosesləri yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Bivita Şərbət 100 ml
Niacin – 2.7 mg, Vitamin B1 – 0.18 mg, Vitamin B2 – 0.24 

mg, Pantothenic Acid - 1 mg, Vİtamin B6 – 0.47 mg, Vitamin 
B12 – 0.42 mcg, Biotin - 8.33 mcg 

Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, 

Sodium Citrate, Citric 
anhydrous acid, 

Aspartame, Sucralose, 
Sodium saccharin, 

Glycerin, Hydroxypropyl 
Methyl Cellulose, 

Pineapple flavour, Purified 
water

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 22.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bivita (şərbət 100 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 dərman vasitəsi deyil.

Bona-Fide Tablet 4 x 15 Methylsulfanolmethane (MSM) - 250 mg

Microcrystalline cellulose, 
Modified corn starch, 

Silicon dioxide (Aerosil 
200), Magnesium salts of 

fatty acids

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bona-Fide (tablet №60) adlı 
məhsul dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

dərm an vasitəsi deyil. 


Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"istifadə qaydası" bəndində rəyə və qablaşma eskizinə uyğun 

olaraq böyüklər yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Bronx Plus Şərbət 150 ml

L-ascorbic acid – 50 mg, Sambuscus nigra (Elderberry) fruit 
extract – 25 mg, Echinacea purpurea (Coneflower) herb 
extract - 10 mg, Beta Glucan – 10 mg, Glycyrrhiza glabra 

(Liquorice) root extract – 20 mg, Zinc – 5 mg

Deionized water, Sugar, 
Citric acid monohydrate, 

Orange flavour, Tri-
sodium citrate di-hydrate, 

Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Steviar 

rebuadina (sweetener)

Vivatinel Ltd İngiltərə 01.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bronx Plus (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. 
Qablaşma üzrəində "zinc sulfate 5 mg" əvəzinə "zinc 5 mg" 

yazılmalıdır.

Bulaxin toz 1

L – arginine - 1500 mg, Vitamin E -  36 mg,  Vitamin B6 - 5 
mg, Zinc gluconate - 113 mg  (Zinc= 15 mg), Inositol - 100 

mg, Quercetin - 20 mg, Maca dry extract root (Lepidium 
meyenii Walp) - 150 mg, Sodium selenite - 180 mcg  

(Selenium= 83 mcg)

Sorbitol (E 420), 
Sucralose (E 955), Aroma, 

Silica (E 551)
Gricar Chemical SRL İtaliya 08.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bulaxin (saşe № 15) adlı 
məhsul  qadınlarda və kişilərdə cinsi zəiflik 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. 



Burgeon Kapsul 1 Silver Fir essential oil (Abies alba) - 15 mg, Vitamin A 
(Retinyl palmitate) - 450 mcg RE

Sunflower oil, Polysorbate 
89, Gelatin, Glycerol, 

Caramel, Water
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 15.10.2019 Müsbət

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

adlı məhsul böyrək və sidik yollarının xəstəlikləri zamanı tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatın "aktiv 
inqrediyentlər"bəndində"ağ şam ağacının efiryağları – 15 mq" 

yazısı "ağ şam (Abies alba) ağacının efir yağı– 15 mq" yazısı ilə 
əvəz olunsun

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

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

fatty acids, Glycerol 
monolaurate, Cap/body 

composition 
(Hydroxypropyl 

methylcellulose, Titanium 
dioxide, Purified water)

Sensilab Ltd Sloveniya 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Butifar ( kapsul, №30) adlı 
məhsul bağırsağın 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 "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin "14 

yaşdan yuxarı" qeyd edilməsi, qablaşma üzərində qeyd edilən 
"Həkim təyinatına əsasən gündəlik doza artırıla bilər" və "Tibbi 

təyinatlı" yazılarının ləğv edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddə siyahısının rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilməsi, "əlavə təsirlər" bəndində 
"Məhsulun istifadəsi bağırsaq selikli qişası hüceyrələrinin 

qidalanmasının artması və böyüməsi nəticəsində bədən çəkisinin 
artmasına səbəb ola bilər" yazısının, "əks göstərişlər" bəndində 

"məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı 
həssaslıq" yazısının və "xüsusi ehtiyyat tədbirləri" bəndində 

"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi 
zamanı həkimlə məsləhətləşin” və "Dərman vasitəsi deyil" 

yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.

B-Vest Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml

Vitamin B3 - 15 mg, Gaba - 3.3 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, 
Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Folic acid - 200 

mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Glycerin, Water, 
Maltodextrin JSC West-pharma-East Litva 26.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən B-Vest (daxilə qəbul üçün 
məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul bəzi 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 dərman 

vasitəsi deyil.

Calcibone Kapsul (3 x 10)

Calcium - 134 mg, Zinc - 2.63 mg, Copper - 0.247 mg, 
Magnesium - 68 mg, Manganaese - 0.82 mg, Potassium - 
17.2 mg, Phosphorus - 16.8 mg, Boron - 0.68 mg, Silicon - 
0.53 mg, Vitamin A - 842 IU, Vitamin D - 67 IU, Vitamin C - 

17.5 mg

Moisture (Approximately)
Nerhadou International For 

Pharmaseuticals and 
Nutraceuticals

Misir 15.10.2019 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşma üzərində tərkib 
(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən), istifadə qaydaları, 

saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Carborin Kapsul 15x2

Red Clover d.e (Trifolium pratense) - 100 mg, Indole -3-
carbinol - 100 mg, Broccoli sprout d.e. (Brassica oleracea) - 
92.5 mg, Boswellia resin d.e. (Boswellia serrata) - 75 mg, 
Vitex fruit d.e. (Vitex agnus castus) - 3 mg, Soy bean d.e. 

(Glycine max) - 50 mg, Vitamin K2 - 25 mcg

Gelatine, Magnesium 
stearate Primea Limited İngiltərə 07.10.2019 Müsbət

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

məhsul  qadın 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. 

Carditon Q Kapsul 3 x 10

Coenzyme Q10 – 100 mg,  Lycopene – 5 mg,  Omega -3 
fatty acids:  EPA – 90 mg, DHA – 60 mg, Natural Mixed 

Carotenoids (10%) - 10.33 mg,  Wheat Germ Oil – 25 mg, 
Calcium Ascorbate – 75 mg,  Vitamin B12 -  0.005 mg, 

Selenium Dioxide Monohydrate - 0.075 mg,  Zinc Sulfate -  
27.45 mg

Organic Olive Oil, Yellow 
Beeswax, Shell materials: 

Gelatin, Vegetable 
Glycerine, Carob, Purified 

Water

BİON PHARMACEUTİCS 
PVT. LTD Hindistan 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carditon Q  (kapsul №30) adlı 
məhsul ürək damar sistemi 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 dərman 
vasitəsi deyil.



Cartisin Şərbət 100 ml L-Carnitine - 500 mg

Aqua, Sucrose, 
Maltodextrin, Xanthan 
gum, Banana flavor, 
Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Citric 
acid 

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cartisin (şərbət, 100 ml) adlı  
məhsul metabolik prossesləri 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 və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin siyahısının rəyə və tərkibə aid 

sənədə müvafiq olaraq göstərilməsi, istehsal yerinin (Sloveniya) 
düzgün qeyd edilməsi, təlimatda "istifadə üçün tövsiyələr" 

bəndində qeyd edilən "həkim təyinatına əsasən istifadə oluna 
bilər" yazısının ləğv edilm əsi zəruridir.

Çaytikanı Yağı Daxilə qəbul üçün 
məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil (Sea buckthorn oil) - 100 % 

(carotenoids - 25 mg%) yoxdur Solnse Altaya Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 ml) 

adlı məhsul  ürək-damar və həzm sistemi xəstəliklərinin 
profilaktikasında 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. 

Cerforte Kapsul 3 x 10
Ginkgo biloba – 80 mg, GABA – 100 mg, Glutamic acid – 80 
mg, Glycine – 50 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Coenzyme Q10 – 

30 mg

Cornstarch, Natural 
gelatin

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cerforte (kapsul № 30) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir

Chronolong/ Xronolonq Kapsul 3 x 10

Таurin Wirud GT001 - 350 mg, GeniVida™ TG - 35 mg, 
Soybean Extract Powder (Isoflavones - 44 mg)- 111 mg, 

Vitamin D3 type 100 SD / S (Vitamin D3 - 0.015 mg) - 5 mg, 
Sodıum Hyaluronate ExceptionHayal Full - 23.5 mg, Folic 

acid - 0.5 mg

yoxdur Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chronolong/ Xronolonq 

(kapsul, №30) adlı məhsul qadın orqanizmini möhkəmləndirmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
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 qeyd edilməsi zəruridir.

Corneial Oftalmoloji məhlul 10 ml Ethylene-Diamine-Tetra-Acetic Acid Disodium 
Salt – 0.023g, Polyhexamethylene-Biguanide – 

0.00005g, Glycerophosphoinositol Choline-
0.02g, Euphrasia Officinale L. – 0.15g, 

Echinacoside-0.0004g

Sodium Dihydrogen 
Phosphate, 

Disodium-Hydrogen 
Phosphate 

Dodecahydrate, 

Optoflex S.r.l İtaliya 01.10.2019 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Corneial, Oftalmoloji 
məhlul 10ml" adlı məhsul gözlərin yorğunluğunun 
və qızarmasının profilaktikası üçün köməkçi vasitə 
kimi tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

Cortex Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml x 10 L-carnitine – 500 mg, Vitamin C – 200 mg, Vitamin B6 – 6 

mg, Vitamin B9 – 600 mcg, Vitamin B12 – 9 mcg 

eionized water, Xanthan 
gum, Apple aroma, 
Sorbitol, Potassium 

sorbate

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 
Ürünleri Gida Turizm İth. 
İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cortex (məhlul 10 ml №10) 
adlı məhsul orqanizmdə metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Qeyd: istifadə 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.

Damotu Ekstraktı Evalar Tablet 2 x 25 Leonurus cardiaca – 56 mg, Vitamin B6 – 0.3 mg
Maltodextrin, Calcium 

stearate, Silicon dioxide, 
Sugar

Evalar QSC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu Ekstraktı Evalar 
(tablet  № 50) adlı məhsul  MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 



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 15.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Davis's Davicid (şərbət, 120 

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:İstifadə qaydaları və doza, saxlanma şəraiti rəyə uyğun 
olaraq yazılması tövsiyə olunur.Belə ki,Trachyspermum ammi 

bitkisinin   14 yaşdan yuxarı uşaqlarda istifadəsinə dair məlumat 
əldə edilməmişdir; məhsulu 30 dərəcəyə qədər temperatur 

şəraitində saxlanılmasına dair müvafiq stabbiliyə aid tədqiqat 
nəticələri təqdim olunmamışdır.

Dekadrop D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul

15 ml (1 ml 20-
22 damcı) Vitamin D3 - 50.000 IU (1,250 mg) Vitamin E (E307), 

Sunflower oil
Triapharma İlaç 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

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

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

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

Delin məhlul 30 ml Vitamin D3 - 6000 IU (1 ml=30 drop, 1 drop-200 IU)

Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum, 
Citric acid, Trisodium 

citrate, Sucralose, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delin (məhlul 30 ml) adlı 
məhsul vitamin D3-ün 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.

Denoza Forte Şərbət 150 ml

D-Mannose - 300 mg (80-110 %), Natrium citricum - 300 
mg (80-110 %), Kalium citricum - 300 mg (80-110 %), 
Magnesium citricum - 100 mg (80-110 %), Ortosiphon 

Stamineus leaf dry extract - 200 mg (80-110 %), Extractum 
phaseoli pericarpium - 50 mg (80-110 %), Extractum radicis 
petroselini - 50 mg (80-110 %), Extractum Chamomilae - 10 

mg (80-110 %), Betulae folium - 50 mg (80-110 %), 
Extractum cranberry- 300 mg (80-110 %)



Deionized water, Xanthan 
Gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Trisodium citrate, 

Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DENOZA FORTE(şərbət, 150 
ml) adlı məhsul sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" hissəsində 
inqredientlərin yazılışında texniki səhvlər kənarlaşdırılsın. 

Denskard Tablet 3X10
L-Carnitine - 500 mg, White willow bark (Salix alba) d.e. (std. 

25% salicin) - 300 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Sophora 
buds ext. (Sophora japonica) (std 98% quercetin) - 20 mg

Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silicon dioxide, 

Vegetable grade 
magnesium stearate, 

Maize starch, 
Polyvinylpyrrolidone.

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 04.10.2019 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik proseslərini 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. 

Didrogyl / Didrogil Daxilə qəbul üçün 
məhlul 20 ml Vitamin D3 - 0.00515 mg, Tocobiol - 0.00873 mg Virgin olive oil Pharmalink S.L. İspaniya 09.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Didrogyl / Didrogil ( daxilə 
qəbul üçün məhlul,20 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndinin, "məhsulun 
tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" 

məzmunlu "əks göstərişlər" bəndinin, “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Hamiləlik və laktasiya 

dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi və "xəbərdarlıq" 

bölməsində qeyd edilən "müalicə zamanı" yazısının ləğv edilməsi 
zəruridir.

Doraxin Kapsul 10x3
L-Arginin - 500 mg, Vitamin E - 40 mg, Zinc - 20 mg, 
Lycopene - 5 mg, Inositol - 30 mg, Quercetin - 20 mg, 

Selenium - 125 mcg

Refined sunflower oil, 
Sunflower lecithin, 

Magnesium strearate, 
Yellow beeswax, Gelatin, 

Glycerine, Iron dioxide

Primea Limited İngiltərə 03.10.2019 Müsbət

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

məhsul reproduktiv funksiyanı 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



Efokal Şərbət 150 ml Calcium Carbonate – 400 mg (calcium – 160  mg), Vitamin 
D3 – 400 IU

Deionized water, Rasperry 
flavour, Xanthan gum, 

Trisodium citrate, 
Sucralose, Metilparaben 

sodium 

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Efokal (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Ekizin Şərbət 200 ml

Thiamine (Vit B1) - 0.7 mg, Riboflavin (Vit B2) - 0.8 mg, 
Nicotinamide (Vit PP) - 9 mg, Calcium pantothenate (Vit B5) - 

3 mg, Pyridoxine (Vit B6) - 1 mg, Folic acid (Vit B9) - 100 
mcg, Cyanocobalamin (Vit B12) - 0.5 mcg, Biotin (Vit H) - 75 

mcg, Ascorbic acid (Vit C) - 90 mg, Zinc - 5 mg, Beta-
carotene - 0.5 mg, Echinacea angustifolia - 12.5 mg, 

Echinacea purpurea - 12.5 mg, L-Lysine hydrochloride - 375 
mg, Fresh royal jelly - 40 mg

Water, Fructose, Acacia 
Honey, Flavouring, 

Potassium sorbate (E202), 
Sodium lactate (E325) 

60%

Difass İnternational S.r.L İtaliya 17.10.2019 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Eksopro Tablet 1

Pumpkin seed oil – 150 mg, Saw Palmetto (lap. Saw 
palmetto, used part - fruits) - 100 mg, Pollen – 100 mg, 

Arginin ( L-arginine) - 80 mg, Vitamin E – 36 mg, Zinc (Zn) – 
22.5 mg, Selen (Se) – 15 mcg

Microcyrstalline Cellulose, 
Stearic Acid, Silica, 

Magnesium Stearate, 
Hydroxypropyl 
Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 18.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eksopro (tablet, №30) adlı 
məhsul  prostat vəzinin hiperplaziya və adenoması 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda  istifadə  qaydaları  
rəyə uyğun olaraq yazılsın, köməkçi maddələrin göstərilməsi və 

qablaşmanın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə 

uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.

Qablaşmada birinci üç inqredientlərin adlarını Azərbaycan dilində 
göstərilməlidir.

Epam 1000 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Rhizomana cum radicibus Valerianae - 1600 g, Rhizomata et 
radices Rhodiolae rosear - 1500 g, Eleutherococci senticosi 

rhizome et radix - 1500 g, Herba Leonuri - 1500 g, Royal jelly 
- 1000 g, Propolis - 843 g, Flores Chamomillae regutitae - 
170 g, Herba Equiseti arvensis - 170 g, Flores Calendulae 

officinalis - 150 g, Folia Menthae piperitae -150 g, Folia 
Vaccinii vitis - idaea - 140 g, Gemmae Betulae - 140 g

Glycerin (E422), Ethyl 
alcohol, Potassium 

sorbate (E202), Water

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 15.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 1000 (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 30 ml) məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

deyil, tərkib və 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, 
"tərkibi "bəndində çobanyastığı və gülümbahar (kalendula) 
bitkisinin xammalının "çiçəkləri" kimi qeyd edilməsi və "əks 

göstərişlər" bəndində qeyd edilən "Əmizdirmə" yazısının 
"Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Epam 24 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Glycyrrhiza glabra L. rhisomata et radices - 2000 g, Fructus 
Crataegi - 1500 g, Eleutherococci senticosi rhizome et radix - 

1500 g, Royal jelly - 1000 g, Propolis - 702 g, Rhizomata 
Berginae crassifoliae - 200 g, Viburni fructus - 200 g, Folia 

Urticae - 200 g, Flores Chamomillae regutitae - 200 g, Herba 
Poligoni avicularis - 200 g, Herba Millefolii - 200 g, İnonotus 
obliquus  (Fungus betulinus) - 200 g, Fructus Rosae - 200 g

Glycerin (E422), Ethyl 
alcohol, Potassium 

sorbate (E202), Water

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 15.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 24 (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 30 ml) məhsul klimaks dövründə hormonl disbalansın 
nəticəsində yaranan əlamətləri aradan qaldırmaq üçün tövsiyə 

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

deyil, tərkib və 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, 
"tərkibi "bəndində gicitkən bitkisinin növünün Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin "İkievli", çobanyastığı bitkisinin xammalının 
"çiçəkləri" kimi qeyd edilməsi və "əks göstərişlər" bəndində qeyd 

edilən "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz 
olunması zəruridir.



Epam 31 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Fructus Crataegi - 1500 g, Folia Vaccinii vitis - idaea - 1500 
g, Glycyrrhiza glabra L. rhisomata et radices - 1400 g, Royal 

jelly - 1000 g, Propolis - 843 g, Arctium tomentosum 
Mill.radices - 210 g, Herba Millefolii - 180 g, Fructus  Vaccinii 

vitis idaea - 170 g, Fructus Viburni - 160 g, Folia Urticae - 
160 g, İnonotus obliquus (Fungus betulinus) - 150 g, 

Gemmae Betulae - 140 mg, Herba Equiseti arvensis - 110 g, 
Mumijo - 50 g

Glycerin (E422), Ethyl 
alcohol, Potassium 

sorbate (E202), Water

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 15.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epam 31 (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 30 ml) 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 istifadələrinə 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, 
"tərkibi "bəndində gicitkən bitkisinin növünün Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin "İkievli" kimi qeyd edilməsi və "əks göstərişlər" 
bəndində qeyd edilən "Döşlə qidalandırma" yazısının "Laktasiya 

dövrü" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Fenolakt toz 5 q

Bifidobacterium infantis – 8.34 x 108, Saccharomyces 
boulardii – 3.75 x 10⁹, Lactobacillus rhamnosus - 8.23 x 108, 
Lactobacillus acidophilus - 8.36 x 108,  Lactobacillus casei - 

8.26 x 108, inulin - 120 mg

Maltodextrin, Banana 
flavor, Magnesium 
stearate, Sucralose 

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fenolakt (toz, saşedə №15) 

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 dərman vasitəsi deyil. 

Ferilex Şərbət 100 ml

Ferrous gluconate (Iron content min. 11.8 %) - 100.8 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Vitamin B12 content min. 0.1 
%) - 1.47 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 0.76 

mg

Aqua, Sucrose, 
Maltodextrin, Xanthan 
gum, Orange flavor, 
Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Citric 
acid 

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferilex (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul B6, B12 vitaminlərinin və dəmirin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda aktiv inqredientlərin dozalarının düzgün göstərilməsi 

(istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən), istehsal 
yerinin (Sloveniya) düzgün qeyd edilməsi, "istifadə üçün 

tövsiyələr" bəndində qeyd edilən "həkim təyinatına əsasən 
istifadə oluna bilər" yazısının ləğv edilm əsi zəruridir.

Ferrobin Kapsul (3 x 10)

Iron - 15 mg, Zinc - 11 mg, Copper - 0.9 mg, Molybdenum - 
45 mcg, Vitamin B1 -  1.07 mg, Vitamin B2 - 1.3 mg, Vitamin 
B6 - 1.398 mg, Vitamin B12 - 2 mcg, Folic acid - 400 mcg, 

Biotin - 30 mcg, Vitamin C - 90 mg

Hydrolized soy protein, 
Stearic acid, Moisture 

(Approximately)

Nerhadou International For 
Pharmaseuticals and 

Nutraceuticals
Misir 15.10.2019 Müsbət

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

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşma üzərində tərkib 
(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən), istifadə qaydaları, 

saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Ferrokoc Tablet 1

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 14.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Healthy Life” MMC – nin 18.09.2019-cu il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç İlaç Kişisel Bakım ve 

Bitkisel Ürünler Sağ. Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Sti.” şirkətinin 
istehsalı olan Ferrokoc  (tablet, №60) adlı məhsulun dərman 

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

edən laboratoriya analizləri zamanı C vitamininin miqdarı 24.4 
mq/tab (NS –ə əsasən 30.0 mq+/-10%,  27-33 mq/tab) olaraq 

aşkar edilmişdir. 
 

Fertilomax Tablet 6 x 10

L-arginine – 500 mg, L-carnitine – 250 mg, Epimedium 
sagittatum – 50 mg, Ginkgo biloba – 15 mg, Maca (Lepidium 

meyenii) – 10 mg, Selenium – 55 mcg, Zinc – 7 mg, 
Yohimbe (Pausinystalia yohimbe) – 10 mg

Microcrystalline cellulose, 
PVP, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate, 

Cornstarch

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fertilomax (tablet № 60) adlı 
cinsi zəiflik 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. 



Fertina Kapsul 3 x 20

Hard capsule: Vitamin C - 110 mg, Iron - 15 mg, Vitamin E - 
13 mg, Niacin - 15 mg, Zinc - 5 mg, β-carotene - 2 mg, 

Pantothenic acid - 6 mg, Vitamin B12 - 3.5 mcg, Vitamin B6 - 
1.9 mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin B1 
- 1.2 mg, Manganese - 0.5 mg, Copper - 200 mcg, Folic acid - 

600 mcg, Iodine - 200 mcg, Selenium - 35 mcg, Biotin - 60 
mcg Softgel capsule: Omega 3 fatty acids - 300 mg (EPA 45 

mg, DHA 225 mg), Vitamin E - 3 mg  

Hard capsule shell 
(Hydroxymethylcellulose, 
Water, Titanium dioxide), 

Inulin, Tricalcium 
phosphate,  Magnesium 
salts of fatty acids Soft 
capsule shell (Gelatin, 

Glycerol, Water)

Sunlife Almaniya 25.10.2019 Müsbət

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

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

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

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

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

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər» (maddə 6) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.

Fertiprep Kapsul 2 x 15

L-carnitine - 220 mg, L-arginine - 125 mg, Lycopene - 3 mg, 
L-glutathione - 40 mg, Zinc - 7.5 mg, Vitamin E - 6 mg, 

Coenzyme Q10 - 7.5 mg, Selenium - 35 mcg, Vitamin B12 - 
2 mcg, Folic acid - 400 mcg

Capsule shell gelatin size 
(gelatin, water, titanium 
dioxide), Microcrystalline 

cellulose, Tricalcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Sunlife Almaniya 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fertiprep (kapsul, №30) adlı 
məhsul kişilərdə spermatogenezi stimulə edən 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.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat və 
stikerdə əsas inqredientlərin dozaları rəyə uyğun olaraq 

(istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın.

Festal Şokolad plitka 25 q Sofram Gida San. Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 02.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Planeta İKŞ ”nin 31.07.2019-ci  il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənın “Sofram Gida San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin 

istehsalı olan Festal Şokolad (baton 25 q)  adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid  olub- olmamasına dair müvafiq rəy vermək 
mümkün deyil. Belə ki, məhsulun qablaşması ilə tərkibə aid 

verilən sənəd bir-birilə uyğunlaşmır. Tərkibə aid sənəd “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın tələblərinə uyğun deyil. Eyni zamanda Azərbaycan 
Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 

yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni adlı dərman vasitəsi 
mövcuddur. 



Festal Şokolad-Yetkin 
Qadınlar Üçün plitka 25 q Sofram Gida San. Tic. Ltd. 

Şti Türkiyə 02.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

“Planeta İKŞ ”nin 31.07.2019-ci  il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənın “Sofram Gida San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin 
istehsalı olan Festal Şokolad-Yetkin Qadınlar Üçün (baton 25 q)  
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid  olub- olmamasına dair 

müvafiq rəy vermək mümkün deyil. Belə ki, məhsulun 
qablaşması ilə tərkibə aid verilən sənəd bir-birilə uyğunlaşmır. 

Tərkibə aid sənəd “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın tələblərinə uyğun deyil. 

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin 
Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni adlı 

dərman vasitəsi mövcuddur. 

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

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

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

Iron oxides, Water

Gricar Chemical SRL İtaliya 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fibramix / Fibramiks(kapsul № 

60) adlı məhsul qadın sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

QEYD:-Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 
uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır;hər iki sənəddə inredientlərin 

adlarını Azərbaycan dilində təqdim  etm əyiniz zəruridir.

Fish oil "Essentials by 
Siberian Health"North of 

Omega - 3 Nordic Omega-3/ 
Balıq yağı "Essentials by 
Siberian Health" Şimal 

Omeqa - 3 Nordik Omeqa -3 

Kapsul 1


Complex of polyunsaturated omega-3 fatty acids from the fat 

of marine fish (Omega 3 - 330 mg, DHA - 121 mg, EPA - 
181.5 mg ) - 550 mg

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Sorbitol, 

Ethylvanillin

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fish oil "Essentials by Siberian 

Health"North of Omega - 3 Nordic Omega-3/ Balıq yağı 
"Essentials by Siberian Health" Şimal Omeqa - 3 Nordik Omeqa -
3 (kapsul, №60) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ turşularının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 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 və rəyə 

müvafiq olaraq köməkçi maddələrin qeyd edilməsi zəruridir.



Folimax Tablet 3 x 10
Folic acid - 360 mcg, Iodine (Potassium iodide - 131 mcg) - 
100 mcg, Magnesium (Magnesium bisglycinate - 200 mg) - 

28 mg, Vitamin B6 - 3 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol, Dextrose, 

Hypromellose, İron oxide 
red, Titanium dioxide

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

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

məhsul fol turşusu, B6 vitaminlərinin və maqnezium, yod 
minerallarının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Fosfoxolin Kapsul 3 x 10 Phosphatidylserine – 150 mg, Choline – 150 mg, Inositol – 
50 mg, Ginkgo biloba – 80 mg

Cornstarch, Natural 
gelatin

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

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

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

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

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

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



Fucoidan Plus Tablet 6 x 10
Fucoidan - 100 mg (80-110 %), Boswelia serrata dry extract - 

400 mg (80-110 %), Aqualaria agallocha bark dry extract - 
400 mg (80-110 %), 

Microcrystalline cellulose, 
Cornstrach, PVP, 

Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fucoidan Plus(tablet № 60) 
adlı məhsul müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi zamanı  köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Qeyd:Qablaşmada texniki səhvlər düzəldilsin(elmi adlarda) və 
inqredientlərin adları Azərbaycan dilində də verilsin.İstifadə üzrə 

təlimatda saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq 
yazılsın(istehsalçının təqdim  etdiyi sənədlərə əsasən)




FuMAX Şərbət 150 ml

Fucoidan - 100 mg (80-110 %), Naringenin - 100 mg (80-110 
%), Aqualaria agallocha bark dry extract - 300 mg (80-110 

%), Astaxantin - 2 mg (80-110 %), Regia gelata (Bee milk) - 
1 mg (80-110 %), Vitamin C - 20 mg (80-110 %), Folic acid - 

0.13 mg (80-110 %), Zinc - 12.5 mcg (80-110 %)

Deionized water, Xanthan 
Gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Trisodium citrate, 

Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.10.2019 Müsbət

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

məhsul  immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda    bee milk inqredienti   
Azərbaycan dilində Arı südü(Apilacum) kimi göstərilsin. İstifadə 

üzrə təlim atda   m əhsulun üm um i istifadə sahəsi göstərilsin.



Gasdep Kapsul 3 x 15

Lactobacillus acidophilus SD5212 - live cells not less than 
3.6 Bln CFU, İnulin Fibruline S20 - 390 mg, Fennel 

(Foeniculum vulgare Mill.) fruits d.e. 1% essential oil - 255 
mg, Fermented maltodextrin Enzymix (Amylase, Protease, 

Glucoamylase, Lipase, Cellulase, Lactase, Pectinase ) - 150 
mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaves d.e. 4% 

essential oil - 120 mg, Caraway (Carum carvi L.) fruits d.e. - 
120 mg, Ginger (Zingiber officinalis Rosc.) rhizome d.e. 1% 

gingerols - 120 mg, Cumin (Cuminum cyminum L.) fruits d.e. 
- 120 mg, Anise (Pimpinella anisum L.) fruits d.e. - 105 mg, 
Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) essential oil - 24 mg, Star 

Anise (Illicium verum Hook F. ) essential oil - 24 mg

Food gelatin, Silicon 
dioxide, Magnesium salts 

of fatty acids
Erbozeta S.p.A San-Marino 17.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gasdep (kapsul № 45) adlı 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gisey-2700 Tablet 6

Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitine sulfate - 400 
mg, Methylsulfonylmethane - 100 mg, Zinc gluconate (eq. to 

Zinc - 5 mg) - 35 mg, Harpagophytum procumbens 1.5% 
harpogosides - 30 mg, Hyaluronic acid - 20 mg, Sodium 

selenite (eq. to 0.0225 mg) - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate, 

Silicon dioxide

Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 28.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gisey-2700 (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" bəndində yaş 
həddinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.



Gold Standard 100 % Whey toz 2.27 kq

Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein 
Concentrate, Whey Peptides) – 90 g

(in per serving (30.4 g): Essential Amino Acids (EAAs) 
(Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, Lysine, 
Phenylalanine, Methionine) - 11 g, Conditionally Essential 

Amino Acids (CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 
Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 7.7 g, Nonessential 

Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) 
– 5 3 g)

Natural and Artifical 
Flavours, Cocoa, 

Acesulfame Potassium, 
Aminogen, Lactase

Optimum Nutrition ABŞ 17.10.2019 Müsbət

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

(toz 2.27 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

HelicoTer Kapsul 1 PYLOPASS™  (Lactobacillus reuteri DSM 17648) - 200 mg

Food gelatin, Magnesium 
salt of fatty acids, 

Cellulose, Silicon dioxide, 
Titanium dioxide

Specchiasol S.r.l İtaliya 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HelicoTer(kapsul № 15) adlı 
məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Helmint Şərbət 150 ml

Simplex flavis fungus dry extract - 250 mg (80-110 %), 
Cucurbita semen (Pumpkin seed powder) dry extract - 200 

mg (80-110 %), Clove (Syzygium aromaticum leaf dry 
extract) - 200 mg (80-110 %)

Deionized water, Xanthan 
Gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Trisodium citrate, 

Sucralose


İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HELMİNT(şərbət,150 ml) adlı 
məhsul  qurd invaziyalar zamanı  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 

uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır: inqredietlərin adları Azərbaycan 
və Latın dilində verilm əlidir.

Hepadens Tablet 3x10
Cholin bytartrate - 200 mg, Artichoke leaf d.e. (Cynara 

scolymus) std. 2.5% cynarin - 200 mg, Yarrow aerial part 
(Achillea millefolium) -  100 mg, L-methionine - 50 mg

IsuPolish, Microcrystalline 
cellulose, Vegetable 
magnesium stearate, 

Colloidal silicon dioxide, 
Polivinilpirolidon, Corn 
starch, Croscarmellose

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 08.10.2019 Müsbət

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

məhsul  qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Heraklin Kapsul 10 x 3

L-arginine - 500 mg, İnositol - 30 mg, Ginseng root d.e. 
(Panax Ginseng) - 50 mg, Lycopene - 5 mg, 

Dihydroquertcetin - 20 mg, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherol) - 
40 mg Zinc (Source: Zinc Sulfate Monohydrate) - 20 mg, 
Eastern Black Walnut fruit d.e. (Juglans nigra) - 15 mg, 

Selenium - 125 mcg

Sunflower oil, Magnesium 
stearate, Beeswax, 
Sunflower lecithin, 

Gelatine, Glycerin, Iron 
oxide.



Primea Limited İngiltərə 03.10.2019 Müsbət

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

məhsul  kişilərdə reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

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

Sucrose, Thyme 
tincture (1:5), 

Aqueous-ethanol 
solution of anise 
essential oil and 

ammonium chloride, 
Methyl 

Parahydroxybenzoat
e, Propyl 

Parahydroxybenzoat
e, Ethanol 96%

Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina

15.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Herbifit Plantain (şərbət, 200 ml) adlı məhsul quru 
və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan 

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

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatın üzərində “Dərman 
vasitəsi deyildir”yazısı əlavə olunsun.

Hyalofemme / Hialofemme Vaginal gel 30 q HYADEAL-D 0,2% (hialuron turşusunun mürəkkəb efiri)

Propilenqlikol, 
metilpropandiol, 

karbomer, 1,2-heksadiol, 
kaprilil qlikol, natrium 

hidroksid, təmizlənmiş su.

Fidia  Farmaceutici S.p.A İtaliya 23.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Hyalofemme/Hialofemme, 
Vaginal gel 30q" adlı məhsul müxtəlif mənşəli vaginal quruluğun 
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

İaluvit Oftalmoloji məhlul 0,6 ml

Sodium hyaluronate-500 mg, Cyanocobalamin-50mg, 
Taurine-500mg, Sorbitol-500mg, Trisodium citrate dihydrate-
140mg, Sodium chloride-370mg, Potassium chloride-96mg, 
Magnesium chloride hexahydrate-25 mg, Sodium phosphate 

dibasic dodecahydrate-120mg, Sodium phosphate 
monobasic monohydrate-3 mg, Water for injection-q.s. to 

100 ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir
Alfa İntes İndustria 

Terapeutica Splendore 
S.r.l.

İtaliya 03.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "İaluvit, 0.6ml №15 Oftalmoloji 
məhlul" adlı məhsul göz qırpması və göz hərəkəti zamanı 

yaranan sürtünmə və gərginliyi aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə 
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



İmmunogen Forte Tablet 3 x 10 Beta-glucan - 150 mg, Sodium selenite - 0.15 mg, Ascorbic 
acid - 80 mg, Vitamin E - 25 mg, Zinc oxide - 25 mg

Maltodextrin, Tri calcium 
phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunogen Forte (tablet 
№30) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 

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

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


Qeyd: Qablaşma üzərində Natrium selenit inqredientinin 

beynəlxalq adının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

İmutens PR Tablet 3 x 10
Beta glucan - 200 mg, Propolis - 50 mg, Vitamin C (L-

ascorbic acid) - 50 mg, Rosa canina extract - 25 mg, Zinc 
sulphate (Zinc - 7.5 mg) - 20.6 mg

Cellulose (E 460), 
Croscarmellose sodium (E 
468), Polyvinylpyrrolidone 
(E 1201), Opadry White 

85F18422, Silicon dioxide 
(E 551), Magnesium 
stearate (E 470 b), 

Deionized water, Ethanol

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. 
Şti Türkiyə 01.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmutens PR (tablet, №30) adlı 
məhsul  immun sistemi 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: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"istifadə sahəsi" bəndində hamilələr üçün qeyd edilən tövsiyənin 
ləğv edilm əsi zəruridir.

İnteston Daxilə qəbul üçün 
məhlul 120 ml Diastase - 50 mg, Pepsin - 10 mg, Pancreatin - 25 mg

Deionized water, Xanthan 
gum, Citric acid, 

Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, 
Raspberry flavor, 

Sucralose

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

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

məhlul, 120 ml) adlı məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq korrektə 
edilməsi zəruridir.

Kalsiart Tablet 3 SC Laboratoarele 
Remedia SRL Rumıniya 02.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə
r

  Mery Pharma MMC tərəfindən şirkətinin 15.08.2019-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Rumıniyanın “SC 

Laboratoarele Remedia SRL.” şirkətinin istehsalı olan 001.05.19 
seriyalı Kalsiart  (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, məhsulun orta 
çəkisi istehsalçı tərəfdən təqdim  olunan göstəriciyə uyğun deyil. 

Orta çəkisi: 1.2646 q  (1.5675--1.7325q) NSə əsasən Uyğun 
deyildir

         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 m əqsədəuyğun hesab olunm ur.



Kalsidens Tablet 3 x 10

Calcium carbonate - 1250 mg (Calcium 500 mg),  
Magnesium oxide – 86.25 mg (Magnesium 50 mg), Zinc 

oxide - 6.22 mg (Zinc 5 mg), Vitamin D3 - 2.5 mcg (100 IU), 
Vitamin K2 - 37.5 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Maize starch, 

Polyvinylpyrrolidone, 
Stearic acid, Colloidal 

silicon dioxide

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 04.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsidens (tablet №30) adlı 
məhsul dayaq hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Karbemin məhlul 50 ml
L-carnitine – 100 mg, Vitamin B2 – 10 mg, Vitamin B3 – 100 
mg, Vitamin B5 – 10 mg, Vitamin B6 – 2 mg, L-arginine – 20 

mg, Vitamin C – 100 mg

Deionized water, 
Sucralose, Glycerin, 

Lemon flavour, Potassium 
sorbate 

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karbemin (məhlul 50 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.

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun tərtib olunması zəruridir. 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi zəruridir.

Karnazim-Q10 Kapsul 3 CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 23.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə



Kasper Şərbət 150 ml Fish oil - 750 mg (Omega 3 - 225 mg)
Deionized water, Glycerin, 

Potassium sorbate, 
Sucralose, Orange flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 18.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kasper (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul omega 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd 1: 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.

Kofidro Şərbət 150 ml
Linden (tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea 

officinalis root extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract 
- 100 mg

Sucralose, Xanthan gum, 
Glycerol, Caramel flavor, 

Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium 

benzoate, Deionized water

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kofidro  (şərbət, 150 ml) adlı 
məhsul yuxarı tənəffüs yolları 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 üzrə təlimat və qablaşma üzərində köməkçi 
maddələr rəyə uyğun olaraq (istehsalçı tərəfindən təqdim olunan 

tərkibə dair sənədə əsasən) yazılsın. 

Komba Şərbət 150 ml Acetyl L-Carnitine – 500 mg, Vitamin C – 100 mg, Vitamin B6 
– 5 mg, Zinc Sulphate – 15 mg, Coenzyme Q10 – 15 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 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Komba (şərbət 150 ml) adlı 

məhsul orqanizmin metabolik funksiyasını yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Kondrozam Tablet 3 x 10
Glucosamine sulfate - 1000 mg, Chondroitin sulfate - 800 

mg, Methylsulfonylmethane - 750 mg, Zinc (as Zinc 
gluconate - 139.4 mg) - 20 mg

Magnesium stearate, 
Micrcrystalline cellulose, 

Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 09.10.2019 Müsbət

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

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydası bəndində yaş həddinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi zəruridir.

Konsila Kapsul 1 Omega – 3 – 1000 mg (EPA 120 mg, DHA 180 mg), Vitamin 
A – 400 IU

Silicon dioxide, Natural 
gelatine

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Konsila (kapsul №30) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Konsila Şərbət 100 ml Omega – 3 – 375 mg, Biotin – 120 mcg, Vitamin A – 120 
mcg, Vitamin D3 – 0.5 mcg, Folic acid – 50 mcg, Zinc – 4 mg

Deionized Water, 
Potassium sorbate, 
Sucralose, Glycerin, 

Orange flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 09.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Konsila (məhlul 100 ml) adlı 

məhsul omeqa 3 yağ turşusu 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.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması, 

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

qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi zəruridir.



Kronofer Tablet 2 X 15
İron – 30 mg (Ferrous bisglycinate - 50 mg, Ferric 

pyrophosphate - 40 mg, Ferrous sulphate - 31.646 mg), 
Vitamin C – 70 mg (L-Ascorbic acid overd. 20% - 86.154 mg)

Bulking agent: 
microcrystalline cellulose 

(E460i), Dicalcium 
phosphate (E341ii), 

Stabiliser: 
hydroxypropylmethylcellul

ose (E464), Anticaking 
agents: mono and 

diglycerides of fatty acids 
(E471), magnesium salts 

of fatty acids (E470b), 
silicon dioxide (E551), 
cross linked sodium 

carboxymethylcellulose 
(E468), 

polyvinylpolypyrrolidone 
(E1202), Colours: yellow 

iron oxide (E172), red iron 
oxide (E172) 

S.İ.İ.T SRL İtaliya 30.10.2019 Müsbət

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

məhsul Vitamin C və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Laktaflor toz 1
Lactobacillus acidophilus – 0.5 billion CFU, Lactobacillus 

rhamnosus – 0.25 billion CFU, Bifidobacterium bifidum – 0.5 
billion CFU, Streptococcus thermophiles – 0.25 billion CFU

Strawberry flavor, 
Maltodextrin, isomalt

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 09.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laktaflor (saşe № 14) 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 dərman vasitəsi deyil. 

Lipobella İnyeksiya üçün məhlul 10 ml

Water-97.0%, Sodium Chloride-1%, Juglans Regia (Walnut) 
Seed Extract-0.1%, Aesculus hippocastanum (Horse 

Chestnut) Extract-0.1%, Ophiopogon Japonicus Root Extract, 
Betula Alba Leaf Extract-0.1%, Water-1.194%, 
Phenoxyethanol-0.006%, Butylene Glycol-0.4%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Elastem Co., LTD Cənubi Koreya 25.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lipobella, 10ml №3 inyeksiya 
üçün məhlul" adlı məhsul kosmetologiyada sellülitə qarşı tövsiyyə 

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

Lipociale Kapsul 3 Phospholipids of soybean - 300 mg, Choline - 9 
mg, Phosphatidylcholine - 79 mg, L-ornithine-L-
aspartate - 10 mg, Riboflavin - 0.7 mg, Vitamin 

B6 - 0.7 mg

Microcrystalline 
cellulose, Fatty acids 

of magnesium, 
Gelatine, Titanium 
dioxide, Red iron 

oxide

Symbiofarm Sp. 
z.o.o

Polşa 09.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Lipociale(kapsul № 30) adlı məhsul qaraciyər 
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:-Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-

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

ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 
uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Qablaşdırmada  məlumat digər dillərlə yanaşı 
Azərbaycan dilində verilməlidir;  istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun həkim məsləhəti ilə təyini 

haqqında informasıyanın ləğv olunması,"pəhriz 
əlavəsi" yazısının  "Bioloji fəallığa malik qida əlavə" 

ilə əvəz olunması zəruridir.
Lipokartin Tablet 3 Bereket İlac Kozmetik 

San. Tic.A.Ş Türkiyə 30.09.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlə

Liqunorm Tablet 2 x 15

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

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

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

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

cellulose (E 460), 
Hydroxypropyl cellulose (E 

463), Glazing agents: 
Pregelatinized modified 
starch (E 1420), talc (E 
553b), glycerol (E 422), 

shellac (E 904)

Gricar Chemical SRL İtaliya 08.10.2019 Müsbət

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

məhsul  qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil. 



Magbet Kapsul 4 x 10 Vitamin B6 - 2.5 mg, Magnesium oxide – 105 mg

Potato starch, 
Microcrystalline cellulose, 
Calcium stearate, Gelatin 
capsule (composition of 

the gelatin capsule: 
gelatin, purified water, 

colorants: titanium dioxide, 
yellow quinoline, blue 

patented V, crimson 4R)

Bioterra Belarus 28.10.2019 Müsbət

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

məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Maqnisan Kapsul 4 x 10 Vitamin B6 - 2.5 mg, Magnesium oxide – 105 mg

Potato starch, 
Microcrystalline cellulose, 
Calcium stearate, Gelatin 
capsule (composition of 

the gelatin capsule: 
gelatin, purified water, 

colorants: titanium dioxide, 
yellow quinoline, blue 

patented V, crimson 4R)

Bioterra Belarus 28.10.2019 Müsbət

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

məhsul vitamin B6 və maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə 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 olunm ası zəruridir.

Mauglin Kapsul 10 x 3

Omega 3 - 300 mg (DHA 250 mg, EPA 50 mg), Vitamin C  - 
120 mg, Vitamin E - 40 mg, Zinc - 25 mg, Vitamin B12 - 9 

mcg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B1 
– 1.1 mg, Folic acid - 250 mcg, Biotin - 75 mcg, Iodine - 150 

mcg, Potassium - 100 mcg, Selenium - 81 mcg

Beeswax, Softisan, 
Sunflower lecithin, Gelatin, 
Glycerin, Titanium dioxide, 

Sodium copper 
chlorophylline

Primea Limited İngiltərə 03.10.2019 Müsbət

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

məhsul omeqa-3 yağ turşuları 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.

Maxilen Bio Kapsul 6 x 10 Selenium (as Sodium selenate) - 110 mcg
Magnesium stearate, 

Microcrystallin cellulose, 
Gelatine

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 09.10.2019 Müsbət

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

məhsul selen  mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Medenza Tablet 3 x 10

Papaya (Carica papayaL.) fruit d.e. - 50 mg, Fennel 
(Foeniculum vulgare) fruit d.e. std. 0.9-1.1% as e.o. - 85 mg, 
Bromelain 2500 GDU/g - 50 mg, Papain 2.5 FIP UI/mg - 75 
mg, Mix of enzymes (Amylase - 1.500 DU, Protease - 3000 

HUT, Glucoamylase - 2 AGU, Lipase - 112.5 FCC FIP, 
Cellulase - 300 CU, Lactase - 500 ALU, Pectinase 7 endo - 
PGU, maltodextrins from rice fermented with Aspergillus 

oryzae) - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Silica, Magnesium 

stearate, Acetylated 
modified starch, 

Talc,Titanium dioxide, 
Glycerol, Aqueous shellac 

solution

Gricar Chemical SRL İtaliya 30.09.2019 Müsbət

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

məhsul ferment çatışmazlığı ilə bağlı yaranan halların kompleks 
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

Meflor Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus rhamnosus - total amount of live cells not less 
than 2.5 milliards n.c.u. (CFU), Inulin - 50 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Meflor (kapsul, № 20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 



Mega / Meqa məhlul 50 ml Gaba - 100 mg, Glycine - 70 mg, Magnesium - 50 mg, 
Vitamin B6 - 30 mg

Deionized Water, 
Potassium sorbate, 
Sucralose, Glycerin, 

Orange flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 09.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega / Meqa  (məhlul 50 ml) 
adlı məhsul beynin 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. 

Melorna Tablet 15 x 2 Ademetionine - 100 mg, Alpha lipoic acid - 125 mg, 
Glutathione - 125 mg, Silymarin - 70 mg

Maltodextrin, 
Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, 

Silicon dioxide, Vegetable 
grade stearic acid, 
Vegetable grade 

magnesium stearate, 
Vanillin, Hydroxypropyl 

methylcellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, 

Capric caprilic triglyceride, 
Iron oxide, Titanium  

dioxide.

Primea Limited İngiltərə 03.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melorna (tablet № 30) adlı 
məhsul  qaraciyər 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. 



Melosedin Tablet 2

L-tryptophan - 100 mg, Magnesium (as Magnesium oxide) - 
80 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 25 mg, 

Matricaria chamomilla flower dry extract - 25 mg, Melissa 
officinalis leaves dry extract - 25 mg, Eschscholtzia 

californica aerial parts dry extract - 25 mg, Tilia cordata 
inflorescences dry extract - 20 mg, Lavandula officinalis 
flowering tops dry extract - 20 mg, Passiflora incarnata 

flowering aerial parts dry extract - 9 mg

Calcium phosphate, 
Microcrystalline cellulose, 
Sodium croscarmellose, 

Polyvinylpyrrolidone, 
Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Iron 

oxide
Tablet coating: 

Hydroxypropylmethylcellul
ose, Microcrystalline 

cellulose, Stearic acid, 
Glycerin, Titanium oxide

Labomar SrL İtaliya 04.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melosedin(tablet,№ 30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmanın üzərindəki istifadə qaydalar rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin;Passiflora incarnata bitkisinin adı Azərbaycan 

dilində adı Q onaqotu  və ya P assiflora kim i tərcüm ə olunsun.



Mesantin Damcı 50 ml

Zingiberis officinalis radix dry extract - 375 mg (80-110%), 
Fructooligosaccharides - 50 mg (80-110%), Melissa 

officinalis leaf dry extract - 10 mg (80-110%)




Deionized wate, Xanthan 
Gum, Citric acid, 

Raspberry flavour, 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Trisodium citrate, 

Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.10.2019 Müsbət

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

məhlu-damcı, 50 ml) adlı məhsul ürəkbulanma və  qusma 
hallarında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən). 

Belə ki, bu məhsulun tərkibinə valeriana(pişikotu) kok və 
kökümsovları yox, melissa(limonotu)yarpaqları daxildir.
İstifadə üzrə təlimatın"Ümumi xüsusiyyətləri" bəndində 
yazılanların əvəzinə "Mesantin-ürəkbulanma və  qusma 

hallarında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsidir" yazısının olm ası zəruridir. 

Microfleb / Mikrofleb Tablet 2 x 15
Troxerutin - 300 mg, Hesperidin - 100 mg, Melilot (Melilotus 
Officinalis Pallas flowering top) dry extract on maltodextrin 

titrated to 20% in coumarin

Dicalcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide
Omikron Italia S.r.l., İtaliya 08.10.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Microfleb/Mikrofleb (tablet, 
№30) adlı məhsul  venoz durğunluğu aradan qaldırmaq üçün 

tövsiyə olunan vasitət olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli 

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

olan Melilotus officinalis bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün 
qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Migraine Stop Tablet 1

Standardized extract of Feverfew (Pyrethrum partenium 
L.flower) (0,8% parthenolide) - 5 mg, Standardized extract of 

Baical skullcap (Scutellaria baicalensis Georgi, root) (85% 
Baicalin) - 5  mg, L-theanine - 1 mg, Pyridoxine hydrochloride 

- 0.42 mg, Thiamine hydrochloride - 0.33 mg

mceODT (bulk 
agent(starch, cellulose), 
sweetener (erythritol), 

stabilizer (glyceryl 
dibehenate), bulk agent 
(acetylated strach), anti-

caking agent (silicon 
dioxide), sweetener 
(steviol-glycosides)), 

sucralose

mcePharma s.r.o Çex respublikası 18.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Migraine Stop (tablet, №60) adlı 
məhsul miqren ağrıları 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 istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd:Azərbaycn dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"istifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "18 yaşdan yuxarı 

uşaqlar və böyüklər" yazısının "18 yaşdan yuxarı şəxslər" yazısı 
ilə əvəz edilməsi, stikerdə yaş həddinin təlimata və rəyə müvafiq 

olaraq korrektə edilməsi zəruridir.

Mukostop Şərbət 150 ml
Astragalus membranaceus – 10 mg, Althaea officinalis – 25 

mg, Glycyrrhiza glabra – 75 mg, Tilia sp. – 15 mg, Salvia 
officinalis – 20 mg, Carob molasses – 50 mg

Deionized water, 
Sucralose, Xanthan gum, 

Glycerin, Blackberry 
flavour, Potassium 

sorbate

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mukostop (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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.

Naprim Tablet 1 Iron gluconate (eq to 19 mg of Fe 2+ ) - 159 mg, Vitamin C - 
30 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol

MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 17.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Naprim (tablet, № 30) adlı məhsul 
Dəmir mineralının və C vitamininin 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. 



Nasisoft
Inhalyasion və 

intranazal istifadə üçün 
steril məhlul

4 ml Sodium chloride – 9 mg/ml, Sodium hyaluronate – 1 mg/ml Purified water for 
injections Yuriya Farm MMC Ukrayna 15.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Nasisoft, Inhalyasion və intranazal 
istifadə üçün steril məhlul, 10x4ml" adlı məhsul burun 

boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil. 

Nefleps Şərbət 120 ml Magnesium citrate - 50 mg (80-110 %), 
Lespedesa capitata root dry extract - 30 mg (80-

110 %), Zea mays fringe dry extract - 800 mg 
(80-110 %), Ortosiphon stamineus root dry 

extract - 600 mg (80-110 %), Uva Ursi 
(Arctostaphylos) leaf dry extract - 400 mg (80-

110 %), Equiesetum arvense plant dry extract- 
450 mg (80-110 %), Cranberry dry 

extract(Vaccinium myrtillus fruit dry extract) - 
400 mg (80-110 %), Vaccinium myrtillus fruit dry 

extract -400 mg (80-110 %), Echinacea 
angustifolia leaf extract - 200 mg (80-110 %), 

Taraxacum officinale radix dry extract - 200 mg 
(80-110 %), Thymus vulgaris leaf dry extract - 
100 mg (80-110 %), Rosmarinus officinalis leaf 

          

Deionized water, 
Xanthan gum, 

Raspberry Flavor, 
Citric Acid, Sodium 

Benzoate, 
Potassium Sorbate, 
Trisodium Citrate, 

Sucralose


Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 08.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nefleps (şərbət, 120 ml) adlı məhsul böyrək və 

sidik yolları xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Nefrodens Kapsul 3 x 10

Rosehip fruit (Rosa canina) std. 50% Vitamin C - 120 mg, 
Petroselinum crispum - 100 mg, Cranberry fruits (Vaccinium 

macrocarpon) - 100 mg, Sage leaf (Salvia officinalis) - 50 
mg, Lactobacillus Acidophilus and L.rhamnosus ( 

5X10¹ºCFU) -  20 mg

Gelatine, Microcrystalline 
cellulose, Talc, Colloidal 

silicon dioxide, Vegetable 
magnesium stearate

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 08.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefrodens (kapsul № 30) 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. 

Nefrowise Tablet 10 x 3

Propolis d.e std. 5% flavon (galangin) - 50 mg, Cranberry 
fruits d.e. (Vaccinium macrocarpon) - 100 mg, Java tea leaf 
d.e. (Ortosiphon stamineus Benth.) - 100 mg, Bearberry leaf. 
d.e. (Arctostaphylos uva-ursi L.) - 100 mg, Corn silk d.e. (Zea 

mays L.) - 100 mg, Horsetail aerial parts d.e. (Equisetum 
arvense) - 50 mg, Bilberry fruits d.e. (Vaccinium myrtillus) - 

50 mg, Magnesium citrate - 100 mg

Maltodextrin, 
Microcrystalline cellulose, 

Enteric coating system 
(Erhyl cellulose, Medium 
chain triglycerides, Oleic 

acid, Ammonium 
hydroxide, Sodium 

alginate, Purified stearic 
acid), Sodium 

croscarmellose, Silicon 
dioxide, Vegetable grade 
stearic acid, Vegetable 

grade magnesium 
stearate, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Glycerine

Primea Limited İngiltərə 07.10.2019 Müsbət

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

Nemoten Kids Şərbət 120 ml
GABA (Gamma Aminobytric acid) - 75 mg, Glycine - 37 mg, 

Pyridoxine hydrochloride - 0.61 mg, Magnesium sulfate 
anhydrous - 123.8 mg, Glutamine - 25 mg

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Stevia, 

Erythritol, Sugar, 
Sucralose, Banana 

flavour, Deionized water, 

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.10.2019 Müsbət

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

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.





Neobram məhlul 50 ml
Valeriana officinalis – 150 mg, Crataegus sp. – 150 mg, 

Passiflora incarnate – 150 mg, Glycine – 150 mg, Bacopa 
monnieri – 100 mg, Vitamin B6 – 6 mg

Deionized water, 
Sucralose, Xanthan gum, 

Glycerin, Blackberry 
flavour, Potassium 

sorbate

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neobram (məhlul 50 ml) 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: 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. 



Neo-Lysin B Şərbət 120 ml

Lysine monohydrochloride - 150 mg, Inositol (Vitamin B8) - 
50 mg, Vitamin C (L -ascorbic acid) - 45 mg, Nicotinamide 

(Vitamin PP, Vitamin B3) - 10 mg NE, Vitamin B6 (Pyridoxine 
hydrochloride) - 1 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) - 

0.7 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1.5 mcg

Sorbitol (E420), Xylitol 
(E967), Glycerol (E422), 

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

Citric acid (E330), 
Xanthan gum (E415), 
Flavouring raspberry, 

Water

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 22.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neo-Lyzin B (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul C, B qrupu vitaminlərinin və lizin aminturşusunun əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  aşmır.

Nervocol Complex Tablet 2 x 15

L - tryptophan - 40 mg, Niacin - 9.6 mg, Vitamin B1 - 1 mg, 
Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B2 - 1 mg, Vitamin B6 - 1.4 

mg, Hop (Humuli lupuli cone aqueous extract 4:1) cone 
extract - 50 mg, Lemon balm (Herb Melissa officinalis 
aqueous extract 7:1 polyphenols 8%) extract - 225 mg, 
Rhodiola rosea (Root of Rhodiola rosea hydroalcoholic 

extract 5:1 polyphenols 45%) extract - 50 mg, Crocus sativus 
(Stamens Crocus sativus L.hydroalcoholic extract 4:1) extract 

- 20 mg

Microcrystalline cellulose, 
Sodium croscarmellose, 

Hydroxypropyl 
methylcellulose, Titanium 
dioxide, Silicon dioxide, 

Polyethylene glycol, 
Copper complex of 

chlorophyllin, 
Polyvinylpyrrolidone, 

Stearic acid, Acacia gum

Colfarm S.A Polşa 08.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nervocol Complex (tablet, № 

30) adlı məhsul MSS - nin fəalıyyətini 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: "İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş 
həddinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz" yazısının qeyd edilməsi və "yetkinlik dövrü və hamiləlik 

zamanı" tövsiyəsinin ləğv edilməsi zəruridir.

Neurocortin/Neyrokortin Kapsul 3 x 10

Gingko biloba leaf extract - 80 mg, Lecithin - 80 mg, Panax 
ginseng powder extract - 20 mg, Vitamin E (d-alpha-

tocopheryl acetate) - 5 mg α-TE, Zinc (Zinc gluconate) - 5 
mg, Selenium (as Sodium selenite) - 50 mcg

Calcium hydrogen 
phosphate, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 
Gelatin, Titanium dioxide, 

Iron oxide

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 01.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurocortin/Neyrokortin  

(kapsul  № 30) adlı məhsul qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydası bəndində yaş həddinin qeyd edilməsi 
zəruridir.

Neyrolux-B Tablet 1

Folic acid - 400 mcg, Niacin - 15 mg, Pantothenic acid - 12 
mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 4 mg, Vitamin B12 - 5 mcg, 

Vitamin B2 (Riboflavin) - 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 
mg, Vitamin C - 300 mg, Vitamin E (α-TE) - 16 mg

Calcium carbonate, 
Microcrystalline cellulose, 

Corn starch, 
Croscarmellose sodium, 

Hypromellose, Silicon 
dioxide, Magnesium 

stearate, Maltodextrin, 
Carboxymethylcellulose 
sodium, L- tartaric acid, 

Tribasic calcium 
phosphate

MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 17.10.2019 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.





Neyromozg Tablet 3
Ensa MNS GİDA 

Takviyeleri Üretim ve 
Araştırma Merkezi

Türkiyə 30.09.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlə

Nominop Kapsul 3 x 10 GABA – 100 mg, Glycine – 50 mg, Glutamine – 100 mg, 
Biotin – 150 mcg, Vitamin B6 – 6 mg

Cornstach, Natural 
gelatine

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.10.2019 Müsbət

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

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

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

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.                 

Novalex / Novaleks Kapsul 2 C.Hedenkamp GmbH & 
Co.KG Almaniya 11.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə

Novomin Kapsul 1 Ascorbic acid - 180 mg, Alpha tocopheryl acetate - 40 mg, 
Retinyl acetate - 1.52 mg Microcrystalline cellulose Muassir sağlamlıq 

labaratoriyası MMC Rusiya 27.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novomin (kapsul, №120) adlı 

məhsul A, C və E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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



No-Xplode Legendary Pre-
Workout (fruit punch) toz 555 q

Vitamin D – 12.5 mcg, Thiamin (Vitamin B1) – 2 mg, Niacin 
(Vitamin B3) – 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) -  2 
mg, Folate (Folic acid) – 330 mcg DFE, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) – 6 mcg, Pantothenic Acid – 10 mg, 

Calcium – 40 mg, Magnesium – 125 mg, Sodium – 110 mg, 
Potassium – 200 mg

N.O.-XPLODE MASTER PERFORMANCE BLEND
Myogenic Matrix (Creatine Blend (Creatine Monohydrate, 
Creatine Anhydrous, Creatine Peptides [Hydrolyzed Whey 
Protein Isolate, Creatine Monohydrate] (CREActivate™)), 
Taurine, Di-Calcium Phosphate, Di-Sodium Phosphate, 

AstraGIN® Proprietary Blend [Astragalus membranaceus 
Extract (root), Panax notoginseng Extract (root)]) -  5.1 g

Endura Shot (Beta-Alanine (as Carnosyn®), Potassium 
Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Magnesium Oxide, 

Cholecalciferol) - 2.9 g
Thermic Energy (N-Acetyl-Tyrosine, L-Tyrosine, Caffeine 

Anhydrous, Grapefruit Bioflavonoid Complex, 
Pterostilbene:Caffeine Cocrystal (PURENERGY™)) - 1.3 g

N.O. Alpha Fusion (L-Citrulline Malate, Danshen Extract 
(Salvia miltiorrhiza) (root), Grape Skin Extract (50% 

Polyphenols), Phyllanthus emblica Extract (fruit) 
(CAPROS®), Hawthorn Extract (aerial parts), Folate) – 1 g

Shock Composite (DMAE Bitartrate (2-
Dimethylaminoethanol), DL-Phenylalanine, Nicotinic Acid, 

Calcium D-Pantothenate, Toothed Clubmoss Extract (aerial 
parts), Thiamin HCl, Pyridoxine HCl, Cyanocobalamin) - 290 

mg

Natural And Artificial 
Flavor, Citric Acid, 

Calcium Silicate, Silicon 
Dioxide, Sucralose, Malic 

Acid, Salt, Acesulfame 
Potassium, Red 40.

Bio-Engineered 
Supplements & Nutrition 

Inc
ABŞ 09.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən No-Xplode Legendary Pre-
Workout (fruit punch)(toz 555 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. 

Octapex / Oktapeks Kapsul (3 x 10)
Selenium - 55 mcg, Zinc - 11 mg, Molybdenum - 45 mcg, 
Vitamin A - 3000 IU, Vitamin E - 15 IU, Biotin - 10 mcg, 

Vitamin C - 90 mg, Mixed bioflavonoids - 100 mg

Di-Tab Dicalcium 
phosphate, Hydrolized soy 

protein, Magnesium 
stearate, Moisture 
(Approximately)

Nerhadou International For 
Pharmaseuticals and 

Nutraceuticals
Misir 15.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Octapex / Oktapeks (kapsul, 

№30) adlı məhsul bəzi vitamin, ,mineral və bioflavonoidlərin  
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 qablaşma üzərində tərkib 

(istehsalçının təqdim etdiyi sənədə əsasən), istifadə qaydaları, 
saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Oftaial Plus Oftalmoloji məhlul 10 ml

Sodium hyaluronate-400mg, Taurine-500mg, Sodium 
chloride-400 mg, Potassium chloride-64mg, Magnesium 
chloride hexahydrate-30mg, Sodium phosphate dibasic 
dodecahydrate-600mg, Sodium phosphate monobasic 
monohydrate-77mg, Water for injection-q.s. to 100ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir
Alfa İntes İndustria 

Terapeutica Splendore 
S.r.l.

İtaliya 03.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Oftaial Plus, 10 ml Oftalmoloji 
məhlul" adlı məhsul quru göz sindromu zamanı tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Oksikarsin Şərbət 100 ml L-Carnitine - 10000 mg, Glycine - 1000 mg, Oxygen - 250 mg

Distilled water, Aroma, 
Sucralose, Potassium 

Sorbate, Sodium 
Benzoate

Rad Gida Laborotuvari ve 
İlaç Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi
Türkiyə 08.10.2019 Müsbət

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

məhsul beyin fəaliyyətini yaxşıaşdırmaq 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:Qabllaşma və istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydaları rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin.Qabllaşmanın üzərində "daxilə qəbul 
üçün şərbət" yazısı         "şərbət" ilə əvəz olunsun.

Omebil Forte Kapsul 1 Omega 3 (fish oil) (18% EPA, 12% DHA) - 1000 mg, Vitamin 
E (DL-alpha-tocopherol) - 10 mg

Gelatin, Glycerol, Purified 
water Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 15.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omebil Forte (kapsul, №60) 

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.





Optimin Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Cooper - 1000 mcg, 
Iodine - 140 mcg, Iron - 17 mg, Calcium - 100 mg, 

Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural mixed 
carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 2 mg, 
Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 
Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 

mcg (400 IU), Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 
15 mg

Sorbitol, Lactose, 
Microcrystalline cellulose, 

Sugar, Corn starch, 
Magnesium stearate, Gum 

arabic

MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 24.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Optimin (tablet №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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



Ornaenzym Kapsul 10 x 3

Pancreatin (Lipase – 6750 Ph.Eur.; Amylase – 6300 Ph.Eur.; 
Proteasa – 450 Ph.Eur.) - 150 mg, Pepsin - 10 mq (2000 

Ph.Eur./g.) - 10 mg, Bromelaine - 100 mg, Papain - 100 mg, 
Dill (Anethum graveolens) aerial part d.e. - 20 mg

Microcrystalline cellulose, 
Hypromellose, Pectin, 
Magnesium stearate, 

Silicon dioxide, Purified 
water, Titanium dioxide

Primea Limited İngiltərə 03.10.2019 Müsbət

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

məhsul orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Osteohard Kids Şərbət 150 ml Calcium - 125 mg, Magnesium - 50 mg, Zinc oxide - 15 mg, 
Vitamin D3 – 12.5 mcg

Water, Sorbitol, Sugar, 
Xanthan Gum, Sodium 

Benzoate E 211, 
Pottasium Sorbate E202

Primea Limited İngiltərə 03.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteohard Kids (şərbət 150 
ml) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Ovesol məhlul 100 ml Avena sativa – 440 mg, Rosa canina – 200 mg, Zea mays – 
59 mg, Mentha piperita – 30 mg, Curcuma longa – 10 mg

Distilled glycerin, 
Oligofructose, Powdered 

lemon juice, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Purified 
water

Evalar QSC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovesol (məhlul 100 ml) adlı 

məhsul  qaraciyər və öd yollarının funksional vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

Paksil Breyn Şərbət 100 ml Bacopa monnieri - 100 mg, Centella asiatica - 25 mg, 
Asparagus recemosus - 25 mg

Sugar, Sodium Benzoate, 
Disodium EDTA, Citric 
Acid, Xanthan Gum, 

Sodium Carboxymethyl 
Cellulose, Sodium 

Metabisulphate, Flavour 
honey, Purified Water

Makin Laboratories Pvt.Ltd Hindistan 18.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paksil Breyn (şərbət 100 ml) 
adlı məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə 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.

Perfekton Tablet 3 x 10

Humulus lupulus flower dry extract - 100 mg (80-110 %), 
Valeriana officinalis root dry extract - 150 mg (80-110 %), 
Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg (80-110 %), 

Passiflora incarnata flower dry extract - 100 mg (80-110 %), 
Leonúrus quinquelobátus herba  dry extract - 100 mg (80-

110 %), Magnesium citrate - 100 mg (80-110 %), Melotonin - 
1 mg (80-110 %)

Microcrystalline cellulose, 
Cornstrach, PVP, 

Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Perfekton (tablet, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada istifadə qaydaları və 
dozalar  rəyə uyğun olaraq yazılsın; tərkibdə inqredient 
yazılışında texniki səhvlər korrektə olunsun; məhsulun 

inqredietlər haqqında məlumatında melissa(limonotu) haqqında 
məlumat əlavə olunsun.

Periofix 0.20% Gel / Periofiks 
0.20 % Damaq Üçün Qel Gel 30 ml

Purified water-q.s, Sorbitol 70-20%, Xylitol-5%, PEG-40 
Hydrogenated Castor oil-2%, Natrosol 250HX-2.8%, 

Chamomile Dry-0.05%, Potentilla Glycolic-0.5%, Bisabolol-
0.1%, Chlorhexidine Digluconate 20%-1%, Sodium saccharin-
0.05%, Flavor TP6549-0.05%, Sodium hyaluronate-0.001%, 

Citric acid-q s

Ayrıca qeyd edilməmişdir
İntermed S.A. 

Pharmaceutical 
Laboratories 

Yunanıstan 02.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Periofix 0.20% Gel / Periofiks 0.20 
% Damaq Üçün Qel (30 ml gel, tubda)" adlı məhsul gündəlik ağız 

boşluğunun gigiyenası və ağızdan gələn pis qoxunun qarşısını 
almaq üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Periofix 0.20% Mouthwash / 
Periofiks 0.20% 
Ağızyaxalayıcı

məhlul 250 ml

Purified water-88.1629%, Xylitol-8%, Chamomile Dry Extract-
0.0010%, Cremophor RH40-2.2%, Bisabolol Nat-0.05%, 
Aroma TP 6549 (Quest)-0.2%, Potassium Acesulfame-

0.25%, Sodium Hyaluronate-0.05%, Chlorhexidine 
Digluconate 20%-1.034%, Bleu Soluble W 6002-0.0004%

Ayrıca qeyd edilməmişdir
İntermed S.A. 

Pharmaceutical 
Laboratories 

Yunanıstan 02.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Periofix 0.20% Mouthwash / 
Periofiks 0.20% Ağızyaxalayıcı (250 ml məhlul, plastik flakonda)" 

adlı məhsul gündəlik ağız boşluğunun gigiyenası və ağızdan 
gələn pis qoxunun qarşısını almaq üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Phillex Deep Plus With 
Lidocaine inyeksiya üçün gel 1,1 ml

Sodium Hyaluronate-24mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, 
Disodium phosphate anhydrous-1.5mg, Sodium phosphate 
monobasic dihydrate-2.0mg, Sodium chloride-7.7, Water for 

injections-q.s., BDDE (1,4-butanediol diglycidyl ether) - 
<2ppm

Ayrıca qeyd edilməm işdir Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 07.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Phillex Deep Plus With Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel 1x1.1 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.

Phillex Fine Lips With 
Lidocaine inyeksiya üçün gel 1,1 ml

Sodium Hyaluronate-24mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, 
Disodium phosphate anhydrous-1.5mg, Sodium phosphate 
monobasic dihydrate-2.0mg, Sodium chloride-7.7, Water for 

injections-q.s., BDDE (1,4-butanediol diglycidyl ether) - 
<2ppm

Ayrıca qeyd edilməmişdir Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 07.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Phillex Fine Lips With Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel 1x1.1 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.

Phillex Sub-Q Plus With 
Lidocaine inyeksiya üçün gel 1,1 ml

Sodium Hyaluronate-24mg, Lidocaine Hydrochloride-3mg, 
Disodium phosphate anhydrous-1.5mg, Sodium phosphate 
monobasic dihydrate-2.0mg, Sodium chloride-7.7, Water for 

injections-q.s., BDDE (1,4-butanediol diglycidyl ether) - 
<2ppm

Ayrıca qeyd edilməmişdir Jetema Co., Ltd Cənubi Koreya 07.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Phillex Sub-Q Plus With 
Lidocaine, inyeksiya üçün gel 1x1.1 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.



Platinum Whey 100% 
Premium Quality Chocolate toz 750 q

Protein - 72.9 g (Per 100 g protein: L-Alanine - 7.3 g, L-
Arginine - 2.2 g, L-Aspartic Acid -  8.8 g, L-cystine - 2 g, L-
Glutamin Acid - 14 g, Glycine - 9.9 g, L-Histidine - 1.5 g, L-
Isoleucine - 4.6 g, L-Leucine - 8.6 g, L-Lysine - 13.8 g, L-

Methionine - 1.5 g, L-Phenylalanine - 2.6 g, L-Proline - 4.6 g, 
L-Serine - 4.4 g, L-Threonine - 5.9 g, L-Tryptophane - 1.1 g, L-
Tyrosyne - 2.5 g, L-Valine - 4.7 g), DigeZyme® (a-amylase, 
protease, lactase, lipase, cellulase) - 100 mg, Fibre - 2.2 g

Whey protein concentrate, 
Whey protein isolate, 

Defatted cocoa powder, 
Flavouring, thickener 

(carboxymethyl cellulose), 
Sweetener (sucralose), 
Emulsifier (soy lecithin)

Anona GmbH Almaniya 14.10.2019 Müsbət

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

Premium Quality Chocolate (toz 750 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.

Polmega Şərbət 150 ml
Fish oil – 450 mg, Omega – 3- 375 mg, DHA – 250 mg, L-
carnitine – 150 mg, Vitamin C – 50 mg, Vitamin A – 400 IU, 

Vitamin D3 – 5 mcg, Vitamin B2 – 1 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 25.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polmega (şərbət 150 ml) adlı 

məhsul omeqa-3 yağ turşuları 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.
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 

zəruridir.

Protenol Forte Kapsul 3 x 10
Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate 50% 300 mg) - 150 
IU, Vitamin A (from hydroalcoholic carrot root extract) - 300 

mcg (1000 IU)

Microcrystalline cellulose, 
Colloidal silica, 

Magnesium stearate, 
Gelatin

SC Laboratoarele 
Remedia SRL Rumıniya 09.10.2019 Müsbət

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

adlı məhsul A və E vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"istifadə qaydası" bəndində qeyd edilən "həb" yazısının "kapsula" 

yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma üzərində yaş həddinin qeyd 
edilməsi zəruridir.

Prozim Kapsul 2 x 15 Boswellia serrata extract - 100 mg, Fucoidan (Ascophyllum 
nodosum extract) seawed extract - 100 mg

Capsulac 60 (Lactose 
monohydrate) Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 18.10.2019 Müsbət

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

məhsul müxtəlif mənşəli iltihabi proseslər zamani   tövsiyə 
olunan BFMQƏ   olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

QEYD:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda   istifadə qaydaları 
və dozalar, köməkçi maddələr rəyə uyğun olaraq  

göstərilsin.İstifadə üzrə təlimatda məhsulun ümumi 
xüsisiyyətlərini qeyd etmək zəruridir. 

Pruart Suspenziya hazırlamaq 
üçün toz 1

Glucosamine sulphate - 1000 mg, Chondroitin sulphate – 
425.5 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, Boswellia resin 
ext. (Boswellia serrata) std. 65% boswellic acid - 150 mg, 

Sodium hyaluronate - 40 mg, Manganese - 2 mg, Hydrolyzed 
collagen - 200 mg, Premix vitamins and minerals (Vitamin E 
– 40 mg, Vitamin D – 10 mcg, Folic acid – 0.4 mg, Vitamin 

B12  -0.005 mg, Vitamin C – 60 mg, Copper – 1 mg, 
Magnesium – 4 mg, Selenium – 0.12 mg, Zinc – 10 mg) – 

340 mg

Isomalt, Citric acid 
monohidrat, Sucralose, 

Strawberries flovour

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 07.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pruart (toz, saşe № 20) adlı 

məhsul  dayaq-hərəkət 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. 

Prudens C500 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 500 mg 

Citric acid (E 330), 
Sorbitols (E 420), Sodium 

hydrogen carbonate (E 
500), Lemon Flavour, 
Polyethylene glycol (E 
1521), Aspartame  (E 

951), Sodium Saccharin 
(E 954), Riboflavins (E 

101)

Erbex S.r.l İtaliya 03.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudens C500 (fışıldayan 
tablet №20) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxilma şərti: reseptsiz 
buraxilir" yazısının götürülməsi zəruridir.

Prudens İmmuno Fışıldayan tablet 1
Echinacea root d.e. (Echinacea angustifolia ) - 100 mg, 

Propolis powder d.e. - 40 mg, Zinc - 10 mg, Vitamin C- 500 
mg

Citric acid (E 330), 
Sorbitols (E 420), Sodium 

hydrogen carbonate (E 
500), Sodium cyclamate 
(E 952), Lemon Flavour, 
Polyethylene glycol (E 

1521), Sodium Saccharin 
(E 954), Riboflavins (E 

101)

Erbex S.r.l İtaliya 08.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prudens İmmuno (fışıldayan 
tabletdə № 20) adlı məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

Pruflorin Suspenziya hazırlamaq 
üçün toz 1

Premix probiotics cultures (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus  casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
longum, Streptococcus thermophiles) - 400 mg (10x10⁹ 

CFU/g) Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii  (20x10⁹ 
CFU/g) - 200 mg Inulin - 1000 mg

İsomalt, Orange flavour, 
Stevia leaves ext. 60% 

stevioside (natural 
sweetener)

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 07.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pruflorin (toz, saşedə № 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 dərman vasitəsi deyil. 



Pruselin Tablet 3 x 10

Valerian root ext. (Valeriana officinalis) - 150 mg, Passion 
Flower ext. (Passiflora incarnata) - 75 mg, Peppermint leaf 
(Mentha piperita) ext.  - 50 mg, Lemon balm ext. (Melissa 

officinalis) - 100 mg

Microcrystalline cellulose, 
Lactose monohydrate, 
Polyvinylpyrrolidone, 

Vegetable magnesium 
stearate, Colloidal silicon 
dioxide, İsuPolish D bleu-

coating.

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 07.10.2019 Müsbət

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

məhsul  MSS fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxılma şərti: reseptsiz 
buraxılır" ifadəsinin götürülməsi, istifadə qaydasının rəyə uyğun 

olaraq tərtib olunması  zəruridir.

Prusun Kapsul 3 x 10 Fish oil - 1000 mg (EPA - 180 mg, DHA - 120 mg), Vitamin E 
- 10 mg

 Gelatine, Glicerin, 
Purified water

S.C.Laboratoarele 
Remedia S.R.L Rumıniya 04.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prusun (kapsul №30) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "aptekdən buraxılma şərti: reseptsiz 
buraxılır" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Qanalin Forte Tablet 1 Iron gluconate (eq to 19 mg of Iron (2+) ) - 159 mg, Vitamin 
B12 - 2 mcg, Vitamin C - 30 mg

Magnesium stearate, 
Sorbitol

MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 25.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qanalin forte (tablet №30) adlı 
məhsul dəmir, C və B12 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. 

Qastrosaf balzam 100 ml Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 08.10.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlə

Qırmızı Kök, Kökümsov 
köklərlə birlikdə Çay 30 q Hedysarum neglectum rhizomes and roots - 30 g istifadə olunmayıb Evalar QSC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qırmızı Kök, Kökümsov 
köklərlə birlikdə (çay, 30 q № 1)adlı məhsul kişilərdə sidik-

cinsiyyət sistemin funksional vəziyyəti 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 üzrə təlimatın "İstifadəsinə göstərişlər" bəndindəki 
sonuncu cümlə:"Qırmızı kökün iltihabəleyhinə, ağrıkəsici və 

spazmolitik xüsusiyyəti də var" ləğv olunsun. Belə ki, BFMQƏ 
farmakoloji xüsusiyyətlərə malik ola bilməz.

Qırmızı qıllıca/ Krasnaya 
şötka Çay 30 q Red brush (Rhodiola quadrifida) root and rhizomes - 30 g istifadə olunmayıb Evalar QSC Rusiya 10.10.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qırmızı qıllıca/ Krasnaya 

şötka(çay, 30 q № 1) adlı məhsul qadınlarda endokrin və sidik – 
cinsiyyət sistemin normal fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə  kimi 
tövsiyə olunan preparat   olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan 
Rhodiola quadrifida bitkisi( ərizəçi tərəfindən təqdim olunmuş 

sənədlərə əsasən) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli 
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 
metodiki tövsiyələr”-ində   göstərilən monokomponent BFMQƏ-

lərin tərkibində  istifadə olunmayan Rhodiola rosea bitkisinə 
yaxındır.Ərizəçi  Rhodiola quadrifida bitkisinin  monokomponent  

BFMQƏ-lərdə istifadəsinə dair kifayət qədər məlumat təqdim 
etməmişdir.

Ravitel Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, 
Iodine - 140 mcg, Iron - 17 mg, Calcium - 100 mg, 

Magnesium  - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural mixed  
carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 2 mg, 
Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 
Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 

mcg (400 IU), Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 
15 mg

Sorbitol, Lactose, 
Microcrystalline cellulose, 

Sugar, Corn starch, 
Magnesium stearate, Gum 

arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 10.10.2019 Müsbət

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

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

Relyef Xarici istifadə üçün gel 100 q Menthol-10mg, Camphor-5mg

Carbopol 940, Benzyl 
alcohol, Disodium EDTA, 

Propylene Glycol, 
Creasmer RH 40, 

Butylated Hydroxy Tolune, 
Isopropyl Alcohol, Sodium 
Hydroxide, Colour Brilliant 

Blue, Purified water.

Anicare Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd Hindistan 29.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Relyef, xarici istifadə üçün gel, 
100 tubda" adlı məhsul oynaq və əzələ ağrılarını, sızıltı, 

göynəmə, gərilmə hissini aradan qaldırmaq və sakitləşdirici 
effekt vermək üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



Remega Kapsul 3 x 10
Omega-3 Fish Oil - 690 mg (Eicosapentaenoic acid (EPA) – 
144 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) - 96 mg), Lutein - 2 

mg, Bilberry fruit dry extract - 40 mg

Natural Gelatin, Aerosil 
200

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Remega (kapsul № 30) adlı 
məhsul  omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsinin rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunması, "istifadə göstərişləri" bölməsində 

"hamilələrdə arterial hipertenziya" ifadəsinin götürülməsi, isitifadə 
üzrə təlimat və qablaşmada köməkçi maddələrin göstərilməsi 

zəruridir.

Renalis Tablet 3 x 10

Vaccinium macrocarpon fruits juice powder - 300 mg, 
Arctostaphylos uva ursi leaf dry extract - 150 mg, Equisetum 

arvense herb dry extract - 100 mg, Dried Zea Mays silk 
powder - 150 mg, Urtica dioica leaf dry extract - 100 mg 

Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty 

acids, Maltodextrin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 10.10.2019 Müsbət

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

məhsul  sidik ifrazat sisteminin 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
qeyd edilən "hamiləlik" tövsiyəsinin ləğv edilməsi zəruridir.

Renap Forte Kapsul 4 x 15 Sodium selenite - 240 mcg (as elemental Selenium 110 mcg)
Calcium carbonate, 
Sodium benzoate, 

Calcium lactate, Gelatin

Maximum Sağlık Ürünleri 
San ve Tic Ltd Şti Türkiyə 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renap Forte (kapsul, №60) 

adlı məhsul selen mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Restabyl Kapsul 6 x 10

Hawthorn fruit dry extract - 75 mg, Passiflora incarnata 
flower dry extract - 75 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 

75 mg, Calcium bis glycinate - 70 mg, Magnesium 
bisglycinate - 130 mg

Corn starch, Gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 10.10.2019 Müsbət

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

məhsul MSS-nin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda  
"istifadə qaydası və dozası" bəndində qeyd edilən "18 yaşdan 

yuxarı uşaqlar və böyüklər" yazısının "18 yaşdan yuxarı böyüklər" 
yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Restoverin Tablet 2 x 15

Zinc gluconate (eq. 15 mg of Zinc) - 104.55 mg, L- ascorbic 
acid - 100 mg, Magnesium oxide (eq 56.25 mg of 

Magnesium) - 93.29 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate 50% 
(eq. 20 mg of vitamin E ) - 59.6 mg, Acetyl-L-carnitine 

hydrochloride (eq. 30 mg of L-carnitine) - 44.61 mg, Ferrous 
fumarate (eq. 14 mg of Iron) - 42.6 mg, L-arginine 

hydrochloride (eq. 20 mg of L -arginine) - 24.19 mg, Siberian - 
ginseng (Eleutherococcus senticosus) root extract - 20 mg, 

Nicotinic acid - 20 mg, D - pantothenate, calcium 
(Pantothenic acid - 10 mg) - 10.87 mg, Manganese sulphate 

(eq. 3 mg of Manganese) - 9.24 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (eq. 1.54 mg of Vitamin B6) - 1.87 mg, 

Riboflavin (Vitamin B2) - 1.54 mg, Thiamine hydrochloride 
(eq. 1.21 mg of vitamin B1) - 1.36 mg, Copper citrate (1 mg 
of Copper) - 2.84 mg, Retinyl acetate 325000 IU/g (eq. 800 

mcg of Vitamin A) - 8.21 mg, Pteroylmonoglutamic acid - 500 
mcg, Potassium iodide 1% trit. (150 mcg of Iodine) -19.6 mg, 
L- selenomethionine 0.5% trit. (55 mcg of Selenium) - 11 mg, 

D-biotin - 50 mcg, Chromium picolinate (eq. 40 mcg of 
Chromium) - 330 mcg, Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. 5 

mcg of Vitamin D3) - 2 mg, Cyanocobalamine 1% trit. (eq. 3 
mcg of Vitamin B12) - 300 mcg

Calcium phosphates, 
Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Fatty 

acids, Cross - linked 
carboxy methyl cellulose, 
Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide, 
AquaPolish F blue 269.09 
MS:Hydroxypropylcellulos

e, Microcrystalline 
cellulose, Hydroxypropyl 
methyl cellulose, Fatty 
acid, Black iron oxide, 

İndigo carmine (blue 2) Al -
lake 

JSC Aconitum Litva 28.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Restoverin (tablet №30) adlı 
məhsul zehni və fiziki yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün tövsiyə 

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

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


Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilməsi zəruridir.

Revigen Tablet 1

Annurca Apple extract (Malus pumila Miller cv Annurca) - 
100 mg, Saw Palmetto lipidosterolic extract (Serenoa 

repens) - 80 mg, Spermidine sourced from wheat extract 
(Triticum aestevium) - 0.625 mg, Ginseng root extract 

(Panax ginseng) - 50 mg, L-carnitine - 25 mg, L-cystine - 25 
mg, L-methionine - 25 mg, Lipoic acid - 25 mg, Vitamin B3 - 

4.5 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Folic acid - 
37.5 mcg, Biotin - 25 mcg, Vitamin C - 20 mg, Iron - 3.75 mg, 

Zinc - 2.5 mg, Copper - 300 mcg, Iodine - 25 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Lactose monohydrate, 

Maize starch, Magnesium 
stearate, Sodium 

carboxymethylcellulose, 
Silicon dioxide, Stearic 

acid

Vivatinel Ltd İngiltərə 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Revigen (tablet, № 60) adlı 
məhsul saç köklərini stimulə edən vasitə kimi tövsiyə edilən 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

göstərilməlidir.



Riblje Ulje Kapsul 6 x 15

Fish oil (corresponding to total Omega - 3 fatty acids - not 
less than 148 mg of what EPA - not less than 65 mg DHA - 

not less than 58 mg) - 500 mg, Vitamin A (Retinyl palmitate) - 
not less than 1264 IU (380 mcg), Vitamin D3 (cholecalciferol) 

- 200 IU (5 mcg)

Gelatin bovine, Glycerin, 
Purified water Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 

Herseqovina 14.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasənRiblje Ulje (kapsul, 90) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının, A və D vitaminlərinin əlavə 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası bəndində uşaqlara istifadə zamanı yaş 
həddinin "4 yaşdan yuxarı" qeyd edilməsi zəruridir.

Ritmi Zdorovya Kapsul 4 x 15

Morning complex : Vitamin premix H33802/1 (Vitamin A - 1 
mg, Vitamin D3 - 2.7 mcg, Vitamin E - 8.4 mg, Vitamin K1 - 
72 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.53 mg, Vitamin 
B6 - 1.9 mg, Vitamin B12 - 3.23 mcg, Vitamin C - 106 mg, 
Nicotinamide - 14.7 mg, Folic acid - 0.23 mg, Pantothenic 
acid - 5.23 mg, Biotin - 120 mcg) - 250.2 mg, Redivivo® 

(Lycopene) 10% CWS/S-TG (Lycopene - 4 mg) - 40.05 mg, 
Eleutherococcus dry extract (Eleutherosides  B+E - 0.28 mg) - 

35.1 mg, Thea chinensis dry extract - 35.1 mg, Beta - 
carotine 20% (Beta - carotine - 4.95 mg) - 24.75 mg, Vitamin 
E 50% (Vitamin E - 11 mg) - 22.05 mg, Para - amino benzoic 

acid - 16.2 mg, Coenzyme Q10 - 11.25 mg, 
"Lavitol"(Dihydroquercetin - 8.7 mg) - 9.9 mg, Vitamin D3 
100 SD/S (Vitamin D3 - 10.5 mcg) - 4.185 mg, Vitamin A 
acetate 500 B (Vitamin A - 0.14 mg) - 0.9 mg, Folic acid - 

0.315 mg. Night complex: Vitamin - mineral premix CustoMix 
minerals (Copper - 0.73 mg, İodine - 87 mcg, Iron - 10.7 mg, 

Mangan - 0.67 mg, Selenium - 37 mcg, Zinc - 6.3 mg) - 
111.205 mg, Salvia dry extract - 55.575 mg, Valeriana dry 

extract - 53.75 mg, Equisetum dry extract - 53.75 mg, Lalmin 
Mo 2000 (Molibden - 75 mcg) - 37.625 mg, Scutellaria 
baicalensis dry extract (Baicalin - 3.3 mg) - 33.325 mg, 

Fucus extract (İodine - 30 mcg) - 30.1 mg, Zinc citrate (Zinc - 
6.7 mg) - 21.5 mg, Lalmin Se 2000 (Selenium - 43 mcg) - 

21.5 mg, Mangan asparaginate (Mangan - 1.33 mg) - 10 mg, 
Crom picolinate (Crom - 200 mcg) - 1.67 mg

Gelatin Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 22.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmi Zdorovya (kapsul, №60) 

adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədi ilə 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, Fol 

turşusunun ölçü vahidinin düzgün qeyd edilməsi (cədvəldə 0.545 
mq əvəzinə 0.545 mkq qeyd edilib) və "əks göstərişlər" bəndində 

hamiləlik və laktasiya dövrü yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

RvatoRest məhlul 150 ml

Zingiberis officinalis radix dry extract - 500 mg, 
Fructooligosaccharides (FOS) - 50 mg, Cinnamomum verum 
bark dry extract - 200 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 

10 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 mg

Deionized water, Xanthan 
gum, Citric acid, 
Raspberry flavor, 

Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, 
Trisodium citrate, 

Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik ve 
Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 02.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RvatoRest (məhlul, 150 ml) 
adlı məhsul ürəkbulanma və qusma hallarını aradan qaldırmaq 

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: "Melissa officinalis" bitkisinin Azərbaycan dilində adının 
"Dərman limonotu və ya Bədrənc" kimi tərcümə edilməsi 

zəruridir.

Salcovit/Salkovit Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, 
Iodine - 140 mcg, Iron - 17 mg, Calcium - 100 mg, 

Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 mcg, Natural mixed 
carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 - 3 mg, Vitamin B2 - 2 mg,  
Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, 
Vitamin B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 

mcg (400 IU), Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 40 mcg, Zinc - 
15 mg

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

arabic, Magnesium 
stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım 
ve Bitkisel Ürünler Sağ. 

Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 04.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Salcovit/Salkovit (tablet, № 30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

vasitəsi deyil. 



Santra Omega 3 Kapsul 3 x 20 Fish oil (Omega - 3 fatty acid - 350 mg, EPA - 180 mg, DHA - 
120 mg ) - 1000 mg

Gelatin, Glycerol, Purified 
water

MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti Türkiyə 16.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Santra Omega 3 (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.

Sedaflor B Kapsul 3

Valeriana officinalis extract - 80 mg, Melissa officinalis 
extract - 60 mg, Magnesium (as Magnesium stearate) - 57 

mg, Passiflora incarnata extract - 50 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg

Lactose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 
Gelatin, Titanium dioxide, 

Iron oxide

Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B(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:Məhsulun tərkibi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Sedanol Tablet 1

Gamma aminobutyric acid - 150 mg, Glycine - 100 mg, 
Inositol - 100 mg, Passiflora incarnate herb extract - 100 mg, 
Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Humulus lupulus 
flower extract - 45 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B6 - 5 

mg

Microcrystalline cellulose, 
Stearic acid, Silica, 

Hydroxypropyl 
methylcellulose, 

Magnesium stearate

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 16.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedanol (tablet, №30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək 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: "İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin qeyd edilməsi 
zəruridir

Serokar Kapsul 3 x 10
Gaba – 150 mg, L-carnitine – 100 mg, Glutamine – 60 mg, 

Ginkgo biloba – 80 mg, Magnesium – 60 mg, Vitamin B6 – 1 
mg, Folic acid – 100 mcg, Glycine – 60 mg

Cornstarch, Gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 27.09.2019 Müsbət

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

məhsul  beyin qan dövranını 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 istifadə qaydası və əks göstərişlər 
bölməsinin rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. istifadə 
üzrə təlimatda B2, B3, B12 vitaminlərinin tərkibdə olmadığına 

baxmayaraq bu vitaminlər haqqında bəzi informasiyalar yazılıb. 
Düzəliş olunmalıdır. "Nootrop, angioprotektor, antiaqreqant 

təsirlərə malik" ifadəsi götürülməlidir.

Si-Bilon Tablet 3 x 10 Retard layer Simethicone - 40 mg, Fast layer Simethicone - 
40 mg

Microcrystalline cellulose, 
Dicalcium phosphate, 

Silicon dioxide, 
Maltodextrin, 

Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Glycerin 

behenate, Talc, Vegetable 
magnesium stearate, 
Crosslinked sodium 

carboxymethyl cellulose, 
Polyvinylpolypyrrolidone, 
Colouring E 172 (yellow 

iron oxide)

S.İ.İ.T SRL İtaliya 14.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Si-Bilon (tablet, 30) adlı 

məhsul mədə-bağısaq sisteminin dispeptik pozğunluqları zamanı 
köp əleyhinə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: Qablaşma üzərində Azərbaycan dilində "tibbi vasitə" 

yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Sirido Kapsul 3 x 10 Gaba - 100 mg, Glycine - 75 mg, Glutamine - 50 mg, L-
Carnitine - 250 mg, Vitamin B6 – 500 mcg

Natural gelatin, 
Cornstarch

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 30.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sirido (kapsul № 30) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Sisturin Kapsul 1 Sodium (as Sodium citrate 30 mg) - 8 mg (80-
110 %), Potassium (as Potassium citrate 30 mg 

) - 10 mg (80-110 %), Knowted Powder 
(Polygonum cuspitadum) root dry extract - 80 

mg (80-110 %), White Kidney Bean 
(concentrated Phaseolis vulgaris) seed dry 
extract - 80 mg (80-110 %), Prickly Chaff 

(Didymocarpus pedicellata) root dry extract - 70 
mg (80-110 %), Java Tea Powder (Ortosiphon 

Stamineus) leaf dry extract - 25 mg (80-110 
%)

Cornstarch (307 
mg), Natural gelatin 

(120 mg)

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 08.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sisturin (kapsul №30) adlı məhsul böyrək və sidik 
yolları xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi 

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

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Natrium sitrat" və 
"Kalium sitrat" inqredientlərinin miqdarı istehsalçının 

təqdim etdiyi sənədə əsasən (30 mg) yazılması 
zəruridir.

Solani Kapsul 3 x 10
Valeriana officinalis – 150 mg, Crataegus sp. – 150 mg, 

Passiflora incarnate – 150 mg, Magnesium – 50 mg, Vitamin 
B6 – 5 mg

Gelatin, Magnesium 
stearate, Maltodextrin

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

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

məhsul  MSS 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




Spermter Tablet 6 x 10

L-Arginine - 500 mg, Yohimbe Extract - 95 mg, Maca Root 
Extract - 40 mg, Epimedium Leaf Extract - 50 mg, Tongkat 

Ali Extract - 40 mg, Ginkgo Biloba Leaf Extract - 30 mg, 
Siberian Ginseng Extract - 30 mg, Zinc - 15 mg, Selenium - 

0.05 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B6 – 2 mg, Vitamin B9 
- 0.2 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg

Starch, Dicalcium 
Phosphate, Lactose, 
Polyvinylpyrrolidone 
(PVPK 30), Sodium 

Methyl Paraben, Sodium 
Propyl Paraben, Talc, 
Magnesium stearate, 

Aerosil, Cros Carmellose 
Sodium, Soudium lauryl 
sulphate, Sodium Starch 

Glycolate, Methylene 
Dichloride, Isopropyl 

Alcohol, Titanium Dioxide, 
Ultra MB Coat, Red Iron 

Oxide

Makin Laboratories Pvt.Ltd Hindistan 18.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spermter (tablet № 60) adlı 
məhsul  cinsi zəiflik 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 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 "Spermter -
simptomatik və patogenez müalicədə istifadə olunur" ifadəsi 

götürülməlidir.

Substant Tablet 1
Glucosamine sulphate - 550 mg, Chondroitin sulphate - 350 

mg, Methylsulfonylmethane - 350 mg, Zinc (as Zinc 
gluconate) - 5 mg

Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, 

Sorbitol, Talc

Farmabest İlaç Kozmetik 
Medikal Ltd. Şti Türkiyə 03.10.2019 Müsbət

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

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)İstifadə qaydaları və dozanın rəyə uyğun olaraq 
yazılması zəruridir;

2)Qablaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır: 

məlumatlar  digər dillərlə yanaşı Azərbaycan  dilində təqdim 
olunmalıdır.

Synchrovitals Joint 
Support/Sinxrovital VI Kapsul 1

Complex 1: D-Glucosamine hydrochloride WIRUD 
DH8001(Glucosamine - 227.4 mg) - 290 mg, Salix alba bark 

extract (10% Salicylic acid) - 180 mg, Chondroitin sulfate 
WIRUD C8003 (Chondroitine sulfate - 99 mg ) - 110 mg. 

Complex 2: D -Glucosamine hydrochloride WIRUD DH8001 
(Glucosamine - 235 mg) - 300 mg, Harpagophytum root 
extrcat (Harpagoside - 3.75 mg) - 150 mg, Chondroitin 

sulfate WIRUD C8003 (Chondroitin - 90.2 mg) - 100.2 mg, 
Rosa majalis fruit dry extract - 49.8 mg

Gelatin Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 23.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Synchrovitals Joint 
Support/Sinxrovital VI (kapsul, № 60) adlı məhsul dayaq-hərəkət 

sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: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 qeyd edilən "Döşlə yedizdirmə" yazısının "Laktasiya 

dövrü" yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.

Syntha-6 Ultra Premium 
Protein Matrix (chocolate 

milkshake)
toz 2.27 kq

Protein Matrix Comprised of (Whey Protein Concentrate, 
Whey Protein Isolate, Calcium Caseinate, Micellar Casein, 

Milk Protein Isolate, Egg Albumen, Glutamine Peptides) – 55 
g,  Polydextrose – 12 g, Sunflower powder (Sunflower Oil, 

Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate, Mono- and 
Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, 

Soy Lecithin, Tocopherols) – 15 g

Natural and Artificial 
Flavor, MCT Powder 

(Medium Chain 
Triglycerides, Nonfat Dry 

Milk, Disodium 
Phosphate, Silicon 

Dioxide), Acesulfame 
Potassium, Sucralose, 
Cellulose Gum, Salt, 

Enzyme blend( Papain, 
Bromelain)

Bio-Engineered 
Supplements & Nutrition 

Inc
ABŞ 28.09.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Syntha-6 Ultra Premium 

Protein Matrix (chocolate milkshake) (toz 2.27 kq) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 

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

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

Tempufen Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml GABA - 100 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 1.2 mg

Purified water, Natural 
blueberry flavour, Acidity 

regulator: Sodium 
hydroxide, Sweetener: 

Sucralose, Preservatives: 
Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Lecifarma-Laboratorio 
Farmaceutico Lda Portuqaliya 15.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tempufen (Daxilə qəbul üçün 

məhlul, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

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

Tianshi Cell Rejuvenation Kapsul 1
Extract of herbal Gynostemma pentaphyllum - 22.5 mg, Tea 
polyphenol - 7.5 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid ) - 6 mg Carrot powder; capsule 

shell- gelatin
Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 24.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Cell Rejuvenation 

(kapsul № 150) adlı məhsul  immun sistemin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
İstifadə üzrə təlimatda "BFMQƏ" abreviaturası acıqlanmış  

şəkildə göstərilsin.



Tianshi Chitosan Capsules Kapsul 1 Degree of deacetylation of chitosan ≥ 85 g/100 g yoxdur Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 09.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Chitosan Capsules (kapsul 
№100) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, "əks göstərişlər" 

bəndində "hamiləlik və laktasiya dövrü, uşaqlar" yazısının qeyd 
edilməsi zəruridir.

Tianshi Cordyceps Capsules Kapsul 1 Fermented Cordyceps Mycelium powder - 500 mg yoxdur Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 09.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Cordyceps Capsules 
(kapsul №100) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, "istifadə qaydası" 

bəndində rəyə müvafiq olaraq "böyüklər" yazısının, "əks 
göstərişlər" bəndində "hamiləlik və laktasiya dövrü, uşaqlar" 

yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Tianshi Lipid Metabolic 
Management Tea Çay 1,5 q

Herbal gynostemma pentaphyllum - 390 mg, Folium 
nelumbinis - 390 mg, Radix polygoni multiflori - 255 mg, 

Green tea - 255 mg, Semen cassiae - 210 mg
Yoxdur Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 30.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Lipid Metabolic 
Management Tea (çay,1,5q № 40) adlı məhsul  lipidlərin 

metabolizmini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

deyil.
QEYD: tərkib rəyə uyğun olaraq( istehsalçının təqdim etdiyi 

sənədə əsasən)  göstərilsin

Tianshi Multi Vita-B Tablets Tablet 1
Vitamin B1 - 0.65 mg, Vitamin B2 - 0.6 mg, Niacinamide - 6 
mg, Pantothenic acid - 2.5 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Vitamin 

B12 - 0.001 mg, Folic acid - 0.135 mg

Pregelatinized starch, 
Microcrystalline cellulose, 
Sodium Carboxymethyl 
strach, Colloidal silica 
dioxide, Magnesium 

stearate, Hydroxypropyl 
methyl cellulose, Titanium 

dioxide, Tartrazine 
aliminium lake

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 10.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Multi Vita-B Tablets (tablet 
№120) adlı məhsul B qrupu 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.  

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, rəyə müvafiq olaraq 

təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" bəndində  
"böyüklər" yazısının,"əks göstərişlər" bəndində "uşaqlar" 

yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Tianshi Slimming Tea Çay 1,5 q

Folium Nelumbinis - 525 mg, Semen Cassiae - 300 mg, 
Oolong tea - 255 mg, Rhizoma Alismatis - 180 mg, Folium 
Ilicis Latifoliae - 105 mg, Radix et Rhizoma Rhei - 90 mg, 

Pericarpium citri reticulatae - 45 mg 

Yoxdur Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 30.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Slimming Tea( çay,1,5 

q № 40) adlı məhsul çəkini tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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



Tianshi Spirulina Capsules Kapsul 1 Dried Spirulina powder - 250 mg (Beta - carotene ≥ 60 
mg/100 g ) Gelatin Tianjin Tianshi Biological 

Development Co., Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 18.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Spirulina Capsules (kapsul 
№100) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, "əks göstərişlər" 

bəndində "hamiləlik və laktasiya dövrü, uşaqlar" yazısının qeyd 
edilməsi zəruridir.

Tianshi Super Calcium 
Powder For Children toz 10 q

Zymolitic Bone Calcium powder - 1400 mg, Whole milk 
powder - 6136.5 mg, Isomaltooligosaccharide - 1600 mg, 

Egg yolk powder - 300 mg, Multi vitamins (Vitamin A - 3780 
IU/100 g, Vitamin D - 984 IU/100 g, Vitamin C - 82.7 mg/100 

g, Ferrum - 9.76 mg/100 g, Zinc - 15 mg/100 g), Taurine - 
41.4 mg/100 g

Non-dairy creamer, 
Aspartame, Maltodextrin

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 18.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Super Calcium Powder For 
Children (toz, saşedə 10 q x 10) adlı məhsul kalsium mineralının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.  

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, rəyə müvafiq olaraq 

təsiredici və köməkçi maddələrin, "istifadə qaydası" bəndinddə 
yaş həddinin, "əks göstərişlər" bəndində "hiperkalsiemiya" 

yazısının qeyd edilməsi zəruridir.



Tianshi Super Calcium 
Powder With Metabolic 

Factors
toz 10 q

Zymolytic Bone Calcium Powder (Calcium - 4160 mg/100 g) - 
1600 mg, Pumpkin powder - 1700 mg, 

Isomaltooligosaccharide - 1150 mg, Multi-Vitamins (Vitamin 
D - 1150 IU/100 g, Vitamin A - 3260 IU/100 g, Vitamin B1 - 
1.29 mg/100 g, Vitamin B2 - 1.3 mg/100 g, Ascorbic acid - 
120 mg/100 g), De-fatted milk powder (Phosphorus - 2400 

mg/100 g) - 3291.5 mg, 

Cocoa powder,Aspartame Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 29.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tianshi Super Calcium Powder 
With Metabolic Factors (toz, saşedə 10 q x 10) adlı məhsul 
qanda şəkərin miqdarını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, rəyə müvafiq olaraq 
təsiredici və köməkçi maddələrin, "əks göstərişlər" bəndində 

"uşaqlar" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Tianshi Vitality Softgels Kapsul 1
 Wheat plumule oil (Vitamin E - 600 mg/100 g, Linoleic acid - 
40 g/100 g, Linolenic acid - 6 g/100 g) - 679.84 mg, Lecithin - 

0.12 mg, β-carotene - 0.16 mg

Gelatin, Glycerin, Titanium 
dioxide

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 30.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuşTianshi Vitality Softgels (kapsul 
№30) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

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

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


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, rəyə müvafiq olaraq 
təsiredici və köməkçi maddələrin,"əks göstərişlər" bəndində 

"uşaqlar" yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Tiаnshi Nutrient Super 
Calcium Powder toz 10 q

Isomaltooligosaccharide - 3890 mg, De - fatted milk powder - 
3500 mg, Zymolitic bone calcium powder (Calcium - 4000 
mg/100 g) - 1600 mg, Multi - vitamins (Vitamin A - 4200 

I.U./100 g, Vitamin D 1020 I.U/100 g, Vitamin C 110 mg/100 
g, Ferrum - 3.63 mg/100 g)

Non dairy creamer, Cocoa 
powder, Maltodextrin, 

Aspartame, Essence (Milk 
flavor enhancer), Vanillin, 

Ethyl maltol

Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 29.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tiаnshi Nutrient Super Calcium 
Powder (toz, saşedə 10 q x 10) adlı məhsul sümükləri 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, rəyə müvafiq olaraq 
təsiredici və köməkçi maddələrin, rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası" bəndində yaş həddinin, "əks göstərişlər" bəndində 
"uşaqlar, hiperkalsemiya, fenilketonuriya" yazısının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Trımegavıtals All-Natural Beta-
carotene ın Sea Buckthorn 
oil/Trimeqavital Təbii Beta-

karotin və Çaytikanı

Kapsul 2 x 15
Sea buckthorn oil - 450 mg, A mixture of tocopherols 95 

(Vitamin E - 28.5 mg ) - 30 mg, Natural Beta Carotene 30% 
(provitamin A) "CaroCare" (Beta -carotene - 6 mg) - 20 mg

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Sorbitol, 

Ethylvanillin

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trımegavıtals All-Natural Beta-
carotene ın Sea Buckthorn oil/Trimeqavital Təbii Beta-karotin və 

Çaytikanı (kapsul, №30) adlı məhsul Beta-karotin 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 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 "əks göstərişlər" bəndinin və"istifadə qaydası" 

bəndində  yaş həddinin  qeyd edilməsi zəruridir.

Trımegavıtals Sıberıan 
Borage and Amaranth 

oil/Trimeqavital  Boraqo və 
Amarant

Kapsul 2 x 15 Borage oil - 464 mg, Amaranth oil - 55 mg, Vitamin E - 30.7 
mg, Vitamin D3 1 mln IU/g - 0.3 mg (300 IU)

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Sorbitol, 

Ethylvanillin

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trımegavıtals Sıberıan Borage 

and Amaranth oil/Trimeqavital  Boraqo və Amarant (kapsul, 
№30) adlı məhsul qamma-linolen yağ turşusunun, E və D 

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

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

Qeyd: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.

Trımegavıtals Sıberıan 
Lınseed oil and Omega - 3 

concentrate/Trimeqavital Sibir 
Kətanı və Omeqa-3

Kapsul 2 x 15
Ultrapure 75% Omega-3 Fatty Acid Concentrate from Marine 
Fish Fat MEG-3 ™ - 500 mg, Linseed oil - 45 mg, Vitamin E - 

5 mg

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Sorbitol, 

Ethylvanillin

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trımegavıtals Sıberıan 

Lınseed oil and Omega - 3 concentrate/Trimeqavital Sibir Kətanı 
və Omeqa-3 (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 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 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 qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin 

qeyd edilməsi zəruridir.



Triphalaclean Tablet 3 x 10

Phyllanthus emblica fruit rind extract - 260 mg, Terminalia 
belerica fruit rind powder - 260 mg, Terminalia chebula 
unripe fruit extract - 260 mg, Foeniculum vulgare seed 

extract - 120 mg, Cassia fistula fruit pulp extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Acacia gum Herbalkalp Ayurveda Hindistan 17.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Triphalaclean (tablet, №30) adlı 
məhsul mədə-bağırsaq 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 istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsula dair  ilkin müraciətlə bağlı  tərəfimizdən mənfi rəy 
verilməsinin səbəbi məhsulun Ayurvedik təbabətin məhsullarına  

aid olması və onun istehsalçısının Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi istehsal etmək hüququna malik olması barədə 

sertifikatlarını təqdim etməməsi olmuşdur.Lakin, ərizəçi 
tərəfindən ikinci dəfə edilən müraciətlə bağlı məhsulun yenidən 
ekspertizası keçirilmişdir.Növbəti dəfə təqdim edilən müşaiət 

edici sənədlərdə istehsalçının Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi 
istehsal etmək hüququna malik olması barədə sertifikat təqdim 
etməsi və həmin sertifikatların onu verən səlahiyyətli orqanın 
rəsmi saytında öz əksini tapması, aparılan rəsmi yazışmalar 

nəticəsində istehsalçı ölkədə bu kimi məhsulların həm Ayurvedik 
məhsullara, həm də Bioloji fəllığa malik qida əlavələrinə aid 

olması, adı çəkilən məhsulun tərkibinə oxşar olan məhsulların 
Almaniya, Rusiya, ABŞ, Kanada kimi ölkələrdə Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi kimi qeydiyyatdan keçməsi, məhsulun 
tərkibində Azərbaycan Respublikasında qadağan olunmuş bitki 

siyahısına aid olan, güclü təsirə malik bitkilərin olmaması və 
Avropa Qida Təhlükəsizliyi Agentliyin tövsiyələrində bu məhsulun 

tərkibində olan bitkilərin bioloji fəallığa malik qida əlavəsi kimi 
istifadə olunması barədə məlumatın öz əksini tapmasını nəzərə 

alaraq adı çəkilən məhsula  əvvəlcədən verilmiş mənfi rəyin 
qüvvədən düşm əsini m əqsədə uyğun hesab edirik.

Qeyd2:Qablaşma üzərində rəyə müvafiq olaraq yaş həddinin, 
"Dərman vasitəsi deyil" yazısının və istehsalçının düzgün qeyd 

edilməsi zəruridir.

Trisida Tablet 3 x 10

St. Jhon Wort's extract. Hypericin 0.075-0.13 % (Hypericum 
perforatum L.) - 425 mg, L-glycine - 200 mg, Magnesium 

citrate - 168 mg (20 mg Magnesium), L-tryptophan - 100 mg, 
L-ascorbic acid - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 mg

Potato starch, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 18.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trisida (tablet, №30) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Ultra-D Vitamin D3 25 
mkq (1000 ME)

Çeynəmə tablet 1 Vitamin D - 25 mkq (1000 BV) Xylitol (Sodium 
carboxymethylcellulo

se), Sorbitol, 
Hydroxypropyl 

cellulose, 
Magnesium salts of 
fatty acids, Silicon 
dioxide, Raspberry 

flavour, Peach 

Orion Corporation Finlandiya 11.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Ultra-D Vitamin D3 25 mkq (1000 ME) (çeynəmə 

tablet, №60) 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.

Ultralac Rich Kapsul 1

Bifidobacterium bifidum HA-132 - 0.25 mlrd, Bifidobacterium 
breve HA-129 0.5 mlrd, Bifidobacterium longum HA-135 - 
0.25 mlrd, Lactobacillus acidophilus HA-122 -  1.0 mlrd, 

Lactobacillus casei HA-108 - 1.0 mlrd, Lactobacillus 
helveticus HA-128 - 0.25 mlrd, Lactobacillus plantarum HA-
119 - 0.5 mlrd, Lactobacillus rhamnosus HA-111 - 0.75 mlrd, 

Lactococcus lactis ssp lactis HA-136 - 0.25 mlrd, 
Streptococcus thermophilus HA-110 - 0.25 mlrd, Fibregum 

(soluble fibre from acacia) - 40 mg, Inulin - 40 mg, 
Anhydrous glucose - 169.1 mg, Sodium ascorbate - 5.15 mg, 

Magnesium stearate - 3.45 mg, Silicon dioxide - 3.3 mg, 
Monosodium glutamate - 3.15 mg, Inositol - 3.15 mg, "1" 
hard gelatine capsule bovine gelatin+titanium dioxide - 76 

Ayrıca göstərilməyib Colfarm S.A Polşa 08.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultralac Rich(kapsul № 10) 

adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən 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 haqqında təlimatda istifadə qaydalarında yaş həddi 
rəyə uyğun olaraq göstərilsin; hamilələrə  tövsiyə haqqında  

məlum at ləğv olunsun.

Uvesterol Sprey 10 ml Vitamin D3 (cholecalciferol) 1.0 MIU/g - 0.4 mg (400 IU)
MCT (medium chain 

triglycerides) oil (made 
from 100% coconut oil)

JSC Rigas Farmaceitiska 
Fabriki Latviya 29.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uvesterol (daxilə qəbul üçün 
məhlul-sprey, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 

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

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



Uyan Nomo Gibkiy luk balzam 100 ml

Su-71,84 %, hialuron turşusu - 0,08 %,  papain - 0,50 %, 
qlukozaminhidroxlorid - 0,70 %, xondroitin sulfat - 2,00 %, 

dimetilizosorbit - 2,00 %, qliserin - 5 %, spektrastat C2 - 1,00 
%, ağ şam yağı - 0,50 %, qərənfilin efir yağı - 0,05 %, 

rozmarin yağı - 0,20 %, təbii mentol - 1,00 %, kaprik - 2,00 
%, emulsiya olunmuş mum - 2,00 %, qliseril stearat - 4,00 %, 

setearil spirti - 3,50 %,  təmizlənmiş soya yağı - 3,00 %, 
trinatriumetilendiaminin disuksinatı - 0,30 %, qurudulmuş 

natrium hidroksid - 0,03 %, karbomer - 0,30 % 

Ayrıca göstərilməyib Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 15.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Uyan Nomo gibkiy luk, 100 ml" 
adlı məhsul  bədən üçün balzam kimi xaricə tövsiyə olunan tibbi 

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

VagelAR Vaginal gel 75 ml

Aqua-enough to 100%, Calendula officinalis Flower water-
10%, Malva sylvestris flower extract-3%, Glycine Soja 

Extract-3%, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Gel-2%, 
Hydroxyethylcellulose-1.8%, Boric acid-0.5%, Hyaluronate 

acid-1%, Citric Acid-0.03%, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) 
oil-0 1%

Ayrıca qeyd edilməmişdir LekoPro LLC Ukrayna 30.09.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "VagelAR vaginal gel, 75ml tubda" 
qadın cinsiyyət orqanlarının kəskin və xroniki xəstəlikləri zamanı 

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

Vetarong Tablet 3 x 10 L-arginine - 350 mg, L-carnitine - 300 mg, 
Coenzyme Q10 - 100 mg, Magnesium - 150 

mg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 7.5 mg, 
Crataegus Laevigata - 50 mg

Lactose, 
Microcrystalline 

cellulose, 
Magnesium stearate

Havan İlac ve Kimya 
San. Tıc. Ltd. Şti

Türkiyə 02.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vetarong (tablet №30) adlı məhsul  ürək-damar  və 
MSS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "Aptekdən buraxılma 
şərti: Reseptsiz buraxılır" yazısının götürülməsi 

zəruridir.


Videmax Kapsul 15x2

Billberry fruit d.e. (Vaccinium myrtillus) - 100 mg,  
Zeaxanthine – 3 mg, Vitamin C - 50 mg, Lutein - 10 mg, 

Vitamin E - 12 mg, Vitamin B3 – 16 mg, Vitamin A – 1 mg, 
Vitamin B5 – 6 mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.4, 
Vitamin B1 - 1.2, Vitamin B2 – 1.4 mg, Folic acid – 0.25 mg, 

Biotin – 0.1 mg, Zinc – 7.5 mg, Selenium – 0.055 mg, 
Copper – 1 mg

Gelatine, Maltodextrin, 
Silicon dioxide, 

Magnesium stearate
Primea Limited İngiltərə 07.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Videmax (kapsul №30) adlı 
məhsul gözün görmə qabilyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Vinnipux Şərbət 200 ml

Calcium Carbonate – 20 mg, Magnesium citrate – 20 mg, 
Vitamin B2 – 1 mg, Vitamin B3 – 8 mg, Vitamin B5 – 3 mg, 
Vitamin B6 – 0.8 mg, Folic acid – 150 mcg, Vitamin B12 – 9 
mcg, Vitamin A – 3 mg, Biotin – 20 mcg, Vitamin D3 – 200 

IU, Vitamin E – 15 mg

Deionized water, 
Sucralose, Glycerin, 

Orange flavour, 
Potassium sorbate 

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 23.10.2019 Müsbət

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

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

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

Qeyd: istifadə yaş həddinin rəyə uyğun tərtib olunması zəruridir. 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın «Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
qablaşdırılmasına dair tələblər» (maddə 5) bəndinə uyğun olaraq 
BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində göstərilən 

komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi zəruridir.

Vinorm Kapsul 3

Gamma-aminobytiric acid - 150 mg, Choline alfoscerate - 80 
mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, L-glutamine - 50 

mg, Hypericum perforatum plant dry extract - 50 mg, Lechitin 
- 50 mg, Vitamin B2 - 2.5 mg, Vitamin B6 - 1.6 mg, Vitamin 
B3 - 27 mg, Vitamin B12 - 1.6 mcg, Folic acid - 150 mcg, 

Alpha lipoic acid - 30 mg

Cornstarch, Natural 
gelatine

Alisa İlaç Qida  Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 03.10.2019 Müsbət

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

məhsul beyinin  funksional  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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda inqredientlərin elmi 
adları təqdim olunsun; istifadə üzrə təlimatda  məhsulun ümumi 

xüsusiyyətləri rəyə uyğun olaraq göstərilsin



Viscare Retina toz 2.5 q

Taurine – 400 mg, Uridine 5-monophosphate (disodium 
salt) – 300 mg (UMP provided – 264 mg), Ascorbic acid 
(vitamin C) – 80 mg, Zinc gluconate – 70 mg (Zinc – 10 

mg), Tagetes erecta flower extract – 50 mg (lutein 
provided – 10 mg), Zeaxanthin – 2 mg, D-alpha-

tocopheryl acetate (vitamin E) – 12 mg, Saffron (Crocus 
sativus) stigmas extract – 20 mg, Cupric sulphate – 2.5 
mg (Cupper – 1 mg), Riboflavin (vitamin B2) – 1.4 mg

Mannitol, Orange flavor, 
Pineapple flavor, Lemon 

flavor, Citric acid, 
Silicon dioxide, Mint 

flavor, Sucralose, 
Steviol glycosides, 
Neohesperidine DC

OPKO Health Spain 
S.L.U. İspaniya 15.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viscare Retina  (toz, 

saşedə №30) adlı məhsul gözün görmə qabilyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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, bu 

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

olaraq BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin tərkibində 
göstərilən komponentlərin beynəlxalq adlarının göstərilməsi 

zəruridir.

Vision-Plus Tablets Tablet 1
Anthocyanin (Cyaniding-3-0 -glucoside) - 7.5 mg, Lutein - 

2.055 mg, Zinc - 2.65 mg, Vitamin A - 0.12 mg, Vitamin B1 - 
0.3 mg, Vitamin B2 - 0.3 mg

Starch, Sucrose powder, 
Sodium carboxymethyl 

starch, Magnesium 
stearate

Tianjin Tianshi Bioloji 
İnkişaf Co. LTD

Çin Xalq 
Respublikası 30.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vision-Plus Tablets (tablet №60) 
adlı məhsul gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

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

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


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısının, rəyə müvafiq olaraq 
təsiredici və köməkçi maddələrin,"istifadə qaydası" bəndində 

"böyüklər" yazısının, "əks göstərişlər" bəndində "uşaqlar" 
yazısının qeyd edilməsi zəruridir.

Vitagermanium Kapsul 3 x 10

Standardized Ginseng extract Finzelberg (ginsenosides - 7.2 
mg) - 90 mg, Coenzyme Q10 - 90 mg, Ascorbic acid - 90 
mg, Oleum leaf extract (Oleurepin - 9.8 mg) - 65 mg, R - 
Lipoic acid Wirud RLA10001 - 50 mg, Trans-resveratrol 
Resvida (Resveratrol - 30.1 mg) - 31 mg, Astragerm C 

(Germanium - 1.1 mg) - 4 mg

yoxdur Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 21.10.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitagermanium (kapsul, №30) adlı 
məhsul antioksidant təsirə malik 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 

zəruridir.

Vitakids Şərbət 120 ml
Vitamin A – 2200 IU, Vitamin E – 12.5 IU, Vitamin D3 – 400 

IU, Vitamin B2 – 2 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, Vitamin B12 – 5 
mcg, Vitamin C – 30 mg, Ferrous – 10 mg, Iodine – 100 mcg

Deionized water, 
Sucralose, Potassium 

sorbate, Glycerin, Lemon 
flavor

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti. Türkiyə 28.10.2019 Müsbət

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

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

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

Qeyd: 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 olunması zəruridir.

Vitalife Vitamins & 
Minerals

kapsul, tablet 4 (40 
tablet+20 
kapsul)

Yellow tablet: Vitamin A - 500 mcg, Vitamin C - 
100 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E - 10 mg,  

Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, 
Vitamin B3 - 18 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin 
B6 - 2 mg, Vitamin B12 - 1 mcg, Folic acid - 400 

mcg, Biotin - 150 mcg, Calcium - 150 mg, 
Potassium - 5 mg, Iron - 14 mg, Magnesium - 

50 mg, Zinc - 7.5 mg, Copper - 500 mcg,  
Manganese - 0.5 mg

 Capsul: Fish oil - 500 mg 
White tablet: Calcium carbonate - 400 mg, 

Magnesium oxide - 150 mg

Yellow tablet: 
Maltodextrin, 

Microcrystalline 
Cellulose, Silicon 
Dioxide, Stearic 

Acid, Magnesium 
Stearate, Glazing 

agents
Capsul: Gelatin, 

Glycerin, Vitamin E
White tablet: 

Microcrystalline 
Cellulose, 

Hydroxypropylmethyl 
Cellulose, Stearic 

Acid, Silicon Dioxide, 
Titanium Dioxide, 

Magnesium 
 

Grida LTD Litva 08.10.2019 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Vitalife Vitamins & Minerals (40 tablet+20 kapsul) 
adlı məhsul vitamin, mineral və omeqa-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibin 
tərkibə aid sənədə uyğun olaraq yazılması (rəydə 

göstərildiyi kimi), istifadə üzrə təlimatda 
"Apteklərdən buraxılma şərtləri: Reseptsiz buraxılır" 

yazısının götürülməi, istifadə yaş həddinin rəyə 
uyğun olaraq tərtib olunm ası zəruridir.



Vitamama Qızıl Balıq Kapsul 75 q

75% Polyunsaturated fatty acid ethyl ester concentrate 
(PUFA) omega-3 “MEG-3” ® - 207.9 mg, Linseed oil - 290 
mg, Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin A palmitate 1.7 mln. IU/g - 
0.4 mg, Vitamin D3 1 mln. IU/g (Vitamin D3 - 10 mcg) - 0.2 

mg

Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Sorbitol, 

Ethylvanillin

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 04.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Qızıl Balıq (kapsul, 

75 q) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və A, D3, E 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə 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 
zəruridir.

Vitamama Topivişka draje 150 q Helianthus tuberosus powder - 11.6 g, Arctium lappa extract 
(20% inulin) - 1.9 g, Ascorbic acid - 1.75 mg

Sugar powder, Sugar 
syrup, Whole milk powder, 

Cocoa powder, Sugar 
grits, Food additive «Квин 

Шайн»

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 04.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Topivişka (draje, 

150 q) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
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 

zəruridir.

Vitamama Vitaminka draje 100q

Helianthus tuberosus powder - 8.65 g, Rosa majalis fruit  - 
4.81 g, Vitamin premix H33802/1 (Vitamin A, Vitamin C, 

Vitamin D3, Vitamin K1, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, 
Vitamin B6, Vitamin B12)- 2.05 g, Arctium lappa extract - 

0.48 g

Sugar powder, Granulate 
sugar, Water, Starch 
caramel, Whole milk 

powder, Cocoa powder, 
Sugar grits, Food additive 

«Квин Шайн»

Muassir sağlamlıq 
labaratoriyası MMC Rusiya 04.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamama Vitaminka (draje, 

100 q) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
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 

zəruridir.

Vitamin C 100 mq/ml Daxilə qəbul üçün 
məhlul 2 ml Ascorbic acid - 200 mg

Sodium hydrocarbonate, 
Potassium sorbate, Water 

for inj.
SOPHARMA  AD Bolqarıstan 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 100 mq/ml (daxilə 

qəbul üçün məhlul, 2 ml) adlı məhsul C vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Vitamin C 100 mq/ml Daxilə qəbul üçün 
məhlul 5 ml Ascorbic acid - 500 mg

Sodium hydrocarbonate, 
Potassium sorbate, Water 

for inj.
SOPHARMA  AD Bolqarıstan 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C 100 mq/ml (daxilə 

qəbul üçün məhlul, 5 ml) adlı məhsul C vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

VitoFerol Kapsul 4 x 15 Iron fumarate - 24 mg, Zinc - 12 mg, Copper - 2 mg, Folic 
acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg, Vitamin B6 - 5 mcg

Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, 

Gelatine

CosmoActive Kozmetik 
San. Ve Tic.Ltd.Şti Türkiyə 16.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitoFerol (kapsul, №60) adlı 
məhsul bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Yuxu Formulu Tablet 2 x 20

Magnesium carbonate – 112 mg (27 mg magnesium), 
Escholtzia californica – 100 mg Leonurus cardiaca – 80 mg, 
Humulus lupulus – 40 mg, Vitamin B6 – 1 mg, Vitamin B1 – 

0.75 mg, Vitamin B12 – 1.5 mcg 

Maltodextrin, Calcium 
stearate, Silicon dioxide, 
Starch, Microcrystalline 

Cellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Titanium 
dioxide, Polysorbate 80, 

Polyethylene glycol, Food 
coloring

Evalar QSC Rusiya 10.10.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yuxu Formulu (tablet №40) 

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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə yaş həddinin rəyə uyğun olaraq tərtib olunması 
zəruridir.


	Hesabat

