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

Acerola Chewable Tablets 
With Vitamin C Tablet 1 Acerola fruit powder (Malpighia glabra ) - 420 mg 

(source of vitamin C)

Sucrose (sugar), Fructose, Cotton 
seed oil hydrogenated, Corn starch, 

Calcium stearate, Silicon dioxide, 
Water, Black currant powder, Exotic  

fruit flavor, Sour cherry powder, Rose 
hip peel dry extract, Pepper extract 

DR.Dünner AG İsveçrə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acerola 

Chewable Tablets With Vitamin C  (tablet № 60) adlı 
məhsul  C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Adekvan Tablet / Kapsul 5 x 6 tablet, 
5 x 6 kapsul

Capsule composition: Niacin (as Nicotinamide) - 16 
mg, Pantothenic acid (D-calcium pantothenate) - 6 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 

mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B1 (Thiamine 
hydrochloride) - 1.1 mg, Folic acid 

(Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Golden root 
dry extract (Rhodiola rosea) - 100 mg, Magnesium 
(as Magnesium oxide) - 75 mg Tablet composition: 

Valeriana officinalis root extract - 130 mg, Matricaria 
chamomilla flower extract - 25 mg, Passiflora 

incarnata plant extract - 100 mg, Melatonin  - 1 mg

Capsule composition:Gelatin, 
Titanium dioxide, Indigotine, 

Microcrystalline cellulose,Tricalcium 
phosphate, Magnesium salts of fatty 
acids, Silicon dioxide, Magnesium 

silicate.Tablet composition: Tricalcium 
phosphate, Microcrystalline cellulose, 

Corn maltodextrin, Wheat starch, 
Reticulated sodium 

carboxymethylcellulose, Polyvinyl 
alcohol, Polyethylene glycol, Yellow 
iron oxide, Talc, Titanium dioxide, 
Sodium carboxymethylcellulose, 
Magnesium salts of fatty acids, 

Magnesium silicate, Silicon dioxide.

Labialfarma-
Laboratorio de 

Produtos 
Farmaceuticos e 
Nutraceutico S.A

Portuqaliya 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Adekvan (tablet/kapsul, № 60) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı, beynəlxalq elmi 
adları qeyd edilsin.

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə köməkçi 
maddə siyahısında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Agliocrat® Kapsul 2 x 30

Hawthorn fruit extract (Crataegus) - 50 mg, Garlic 
extract (Allium sativum) (thereof Alliin - 2 mg) -140 

mg, Olive oil - 205 mg, Vitamin B1 (as thiamin 
nitrate)  - 1.1 mg

Soy oil partially hydrogenated, Soy 
lecithin, Besswax, Gelatin, Glycerol , 
Sorbitol, Water, Iron oxide red, Iron 

oxide black 

DR.Dünner AG İsveçrə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Agliocrat®  (kapsul № 60) adlı məhsul  immun və ürək-
damar sisteminin 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. 

Agrix Plus Tablet - İTŞ Farmakom MMC Ukrayna 16.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Akva Maris Norm məhlul 50 ml Sea water 27 % Water purified Jadran-Galenski 
Laboratorij d.d Xorvatiya 28.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Norm (50 ml 
sprey, dəmir flakonda №1), adlı məhsul burun 

böşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün, kəskin və 
xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və 

soyuqdəymənin profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akva Maris Norm məhlul 150 ml Sea water 27 % Water purified Jadran-Galenski 
Laboratorij d.d Xorvatiya 28.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Norm (150 ml 
sprey, dəmir flakonda №1), adlı məhsul burun 

böşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün, kəskin və 
xroniki xəstəliklərin kompleks müalicəsi və 

soyuqdəymənin profilaktikası  üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Akvasol Burun üçün sprey 30 ml Sodium chloride – 6,5 mg/ml 

Disodium phosphate dihydrate – 4,76 
mg, Sodium dihydrogen phosphate 
dehydrate- 2,6 mg, Benzalkonium 

chloride – 0,25 mg, Water purified – 
up to 1 ml

Rubikon MMC Belarus 16.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Akvasol, Burun üçün 
sprey, 30ml”, adlı məhsul rinitlərin və burunun selikli 
qişasının quruluğu və ya seliyin axması ilə müşayiət 
olunan burun boşluğunun və burun ciblərinin digər 

xəstəliklərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Alfadol məhlul 30 ml Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Deinoized Water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfadol 
(məhlul 30 ml) adlı məhsul kalsiumun əlavə mənbəyi 

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

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

Aloe Blossom Herbal Tea / / 
Aloe Çiçəklərindən Çay fitoçay 25

Cinnamon-56,58% ,Orange peel-22,33%, Cloves-7, 
48%,Blackberry leaf-4,31%. Alispise-3,18%, Fennel- 

2.27%, Ginger-1,13%, Cardamon-1,13%, Aloe 
blossoms(freeze dried)-0,23%,Gymnema Sylvestre-

0,68%,, Chamomile-0,68%.

göstərilməyib Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aloe 
Blossom Herbal Tea / / Aloe Çiçəklərindən Çay (filtr-

paket, № 25) adlı məhsul qidada tövsiyə olunan fitoçay 
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən BFMQƏ və 

dərman vasitəsi deyil.



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

Aloe Klassik Bitki 
Konsentratı /Herbal Aloe 

Concentrate Original 

Daxilə qəbul üçün 
konsentrat 473 q

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

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

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

ayrıca göstərilməyib Herbalife İnternational 
of America, İnc. ABŞ 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aloe 
Klassik Bitki Konsentratı /Herbal Aloe Concentrate 
Original (daxilə qəbul üçün konsentrat, 473 q) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: B69548A07 , istehsal tarixi: 
10.01.2019, son istifadə tarixi: 10.01.2021)  çəkini 

tənzimləmək üçün tövsiyə olunan qida məhsulu  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə B FM Q Ə və dərman vasitəsi  deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.

AltaDe3 Damcı 10 ml Vitamin D (cholecalcopherol) - 10 mcg(400 İU) Medium chain tryglycerides Pharmanova d.o.o Serbiya 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən AltaDe 3 
(məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə 

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

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

Altaflora Gastrogel Şərbət 500 ml

Pıneapple (Ananas comosus L.) juice concentrate - 
9.46 g, Aloe vera leaf powder - 400 mg, Elder 

(Sambucus nigra L.) leaf powder - 30 mg, Liquorice 
(Glycyrrhiza glabra L.) root extract - 30 mg, Mint 

(Peppermint L.) leaf powder - 20 mg, Green anise 
(Pimpinella anisum L.) seed powder - 20 mg, 

Pineapple juice dry extract - 2 mg, Artichoke (Cynara 
scolymus L.) extract 2.5% cynarin leaf extract - 1.5 
mg, Papaya (Carica papaya) fructus dry extract - 1 

mg

Fructose, Xanthan gum, Pineapple 
flavour, Potassium sorbate powder, 

Sodium methyl parahydroxybenzoate

Alta Care 
Laboratorires Fransa 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altaflora Gastrogel 
(şərbət, 500 ml) (Seriya nömrəsi: BM8S608 , istehsal 
tarixi: 01.06.2019, son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı 
məhsul həzm 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 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Altaflora Gastrogel Şərbət 500 ml

Pıneapple (Ananas comosus L.) juice concentrate - 
9.46 g, Aloe vera leaf powder - 400 mg, Elder 

(Sambucus nigra L.) leaf powder - 30 mg, Liquorice 
(Glycyrrhiza glabra L.) root extract - 30 mg, Mint 

(Peppermint L.) leaf powder - 20 mg, Green anise 
(Pimpinella anisum L.) seed powder - 20 mg, 

Pineapple juice dry extract - 2 mg, Artichoke (Cynara 
scolymus L.) extract 2.5% cynarin leaf extract - 1.5 
mg, Papaya (Carica papaya) fructus dry extract - 1 

mg

Fructose, Xanthan gum, Pineapple 
flavour, Potassium sorbate powder, 

Sodium methyl parahydroxybenzoate

Alta Care 
Laboratorires Fransa 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altaflora Gastrogel 
(şərbət, 500 ml) (Seriya nömrəsi: BM9S500 , istehsal 
tarixi: 01.12.2019, son istifadə tarixi: 01.12.2023) adlı 
məhsul həzm 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 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Altron Kapsul 2 x 15

Extract 4:1 from Panax ginseng - 60 mg, Vitamin E 
(as DL-alpha-tocopherol acetate)  - 40 mg, Vitamin C 
(L-ascorbic acid) - 60 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 15 

mg

Magnesium salts of fatty acids, Shell 
(Beef gelatine, Yellow iron oxide, 
Titanium dioxide, Indigo carmine)

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Altron 

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

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

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

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.



Aminomin Şərbət 150 ml

L-Leucine- 18,3 mg, L-Lsoleucine- 5,9 mg, L-lysine 
HCl -25 mg, L-Phenylalanine- 5 mg, L- Threonine- 

4,2 mg, L- Methionine-9,2 mg, L- Tryptophan- 5 mg, 
L- Valine -6,7 mg,Vitamin B1(asThiamine 

Hydrochloride)-5 mg, Vitamin B2 ( as Riboflavin 
Sodium Phosphate)- 5 mg, Vitamin  B3  (as 

Nicotinamide)- 25 mg,  Vitamin B5  (as Calcium 
Pantothenate) -10 mg,  Vitamin  B6 (as Pyridoxine 

Hydrochloride) -2 mg,  Vitamin B12  (as 
Cyanocobalamin) -3 mcg,  Vitamin B9( as Folic Acid)- 

400 mcg,  Vitamin C (as Ascorbic Acid)- 200 mg, 
Vitamin  A  (as Retinol palmitate) -2500 İU,  Vitamin 
D3 (Colecalciferol)= 400 İU,  Vitamin E ( as dl-alpha 

tocopherol) -7,5 İU.

sodium benzoate, potassium sorbate, 
citric acid,xanthan gum, orange 

flavour, glycerine, deionized water, 
sucrose, polysorbate 80, sucralose. 

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

AMİNOMİN(şərbət,150 ml adlı  məhsul vitamin və    
əvəzolunmayan aminturşuların 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)Tərkib və yaş həddi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin;

         2)İstifadə üzrə təlimatda:" AMİNOMİN tərkibindəki 
əvəzolunmayan amin turşular və vitaminlər hesabına 

körpələrin və uşaqların..." yazısı " AMİNOMİN 
tərkibindəki əvəzolunmayan amin turşular və vitaminlər 

hesabına uşaqların..." ilə əvəz olunsun. 



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

Aminotox Şərbət 200 ml L-Ornithine L-Aspartate - 250 mg
Mango, Sorbitol, Citric acid, Xanthan 
gum, Glycerine, Sucralose, Purified 

water

OPES Healthcare Pvt. 
Ltd Hindistan 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aminotox (şərbət, 200 ml) adlı məhsul qaraciyərin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxaql elmi 
adları qeyd edilsin.

Anaroy Kapsul 2 x 15

Berberis aristata stem bark extract-50 mg, 
Nyctanthes arbor-tristis flowers extract- 50 mg, 
Nymphaea lotus flowers extract-50 mg,Bombax 
malabaricum bark extract- 50 mg, Symplocos 

racemosa stem bark extract-50 mg, Mimosa pudica 
root extract- 50 mg, Melia azadirachta stem bark 

extract-50 mg

lactose,Starch,Methyl Paraben, Propyl 
Paraben.

Paul Brooks Homoeo 
Laboratoriyaları Pakistan 29.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Anaroy(kapsul,№  30 ) adlı  məhsul anal bölgədə 

damarların qidalandırması üçün  tövsiyə olunan vasitə 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir.
Belə ki,adı çəkilən məhsulun tərkibində Berberis aristata 
stem bark və Melia azadirachta stem bark inqredientləri 
mövcuddur ki, bunlar da Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliynin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert 
Şurası tərəfindən 24.01.14 tarixində təsdiq olunmuş 
”Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-inə əsasən 

BFMQƏ-nin tərkibində  qadağa olunan inqredientlərin 
siyahısına daxildir(bax əlavə 2).

Antiflam Kapsul 2 x 15

Serrotiopeptidase - 67 mg (80000 IU), Nattokinase - 
29 mg (500 FU), Essential phospholipids - 50 mg, 

Trypsin - 10.5 mg (210 FIP), Chymotrypsin - 2.1 mg 
(200 FIP)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antiflam 
(kapsul  N 30) adlı  məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Köməkçi maddələr rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun 
olaraq qeyd edilsin.

Api Hit məhlul 15 ml Water – 89.87 %, Abies sibirica (ext. with carbon 
dioxide) – 9.2 %, Chitosan – 0.93 % ayrıca göstərilməmişdir. OOO "Tentorium" Rusiya 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Api Hit 

(məhlul 15 ml) adlı məhsul  orqanizmdə metabolik 
prosesləri yaxılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji 

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

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

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

Aqnetex Forte / Agnetex 
Forte Kapsul 6x10

Vitex Agnus Castus extract-150 mg, Camellia 
sinensis extract-100 mg, İndole-3 carbinol-60 mg, 

Soya(Glycine max) isoflavones-30 mg.

microcrystalline cellulose(E460), 
magnesium stearate(E470b), silicon 

dioxide(E551),gelatin, titanium 
doxide(E171), iron oxide(E172)

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

AGNETEX FORTE(kapsul  N 60) adlı məhsul  
qadınlarda reproduktiv sisteminin fəaliyyətini 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Aqua Maris Plus Sprey 30 ml Adriatik dənizinin suyu – 25q dekspantenоl, təmizlənmiş su Jadran-Galenski 
Laboratorij d.d Xorvatiya 13.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akva Maris Plus 30 ml 
sprey, şüşə flakonda" adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki xəstəliklərin 
kompleks müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



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

Aqua Maris Strong Sprey 30 ml Adriatik dənizi suyunun steril hipertоnik məhlulu – 
100 % Ayrıca qeyd edilməmişdir Jadran-Galenski 

Laboratorij d.d Xorvatiya 13.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akva Maris Strong 30 ml 
sprey, şüşə flakonda" adlı məhsul  burun böşluğunun 

yuyulması və təmizləməsi, kəskin və xroniki xəstəliklərin 
kompleks müalicəsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Arı Südü Tablet 1 Royal jelly (lyophilized) - 500 mg Lactose monohydrate Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arı Südü 

(tablet №30) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
həm beynəlxalq elmi adları həm də Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)Təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı 
qeyd edilsin.

c)"Qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa maılik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

d)Rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndi və 
“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 

istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazısı qeyd 
edilsin.

Avibaks məhlul 50 ml

Marshmallow (Althaea officinalis) leaf/root dry extract 
- 1 mg, Thyme (Thymus vulgaris) flower/leaf dry 
extract - 2 mg, Sage (Salvia officinalis) leaf dry 

extract - 1 mg, Eucalyptus oil - 0.2 mg, Lavander 
(Lavandula angustifolia) oil - 0.3 mg, Peppermint 

(Mentha piperita) oil - 0.3 mg

Deionized water, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, 

Polysorbate 80, Sucralose, 
Acesulfame-K

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avibaks 
(sprey, məhlul, 50 ml) adlı  məhsul tənəffüs orqanlarının 

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

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

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun tərkibi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Ayevit Kapsul 1 Fharma AD Bolqarıstan 13.07.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Balanced Tablet 1 Folic Acid - 400 mcg
Tricalcium phosphate, Magnesium 

salts of fatty acids (Magnesium 
stearate), Maltodextrin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 15.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BALANCED (tablet  N 30) adlı  məhsul fol turşusunun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Köməkçi maddələr rəyə (tərkibə sənədə) uyğun 
olaraq qeyd edilsin.

Balen FonSEPT 
Echinacea+Honey & 
Propolis, With Lemon 

Aroma  / FonSEPT 
Exinaseya+Bal və Propolis, 

Limon dadlı

sorma tablet 2 x 12

Honey - 216.96 mg, Echinacea (Echinacea 
sp.leaves) oil - 28.80 mg, Lemon flavor - 23.68 mg, 

Echinacea (Echinacea sp.leaves) extract - 17.28 mg, 
Propolis extract - 9.6 mg, Mentol flavor - 5.12 mg, 

Orange flavor - 3.84 mg, Lemon (Citrus lemon fruit) 
oil - 3.20 mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), 
Gum arabic (E 414), Curcumin (E 

100)
Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen 
FonSEPT Echinacea+Honey & Propolis, With Lemon 
Aroma  / FonSEPT Exinaseya+Bal və Propolis, Limon 

dadlı (tablet № 24) adlı məhsul tənəffüs yolları 
xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

b)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi 
ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 
yazıları qeyd edilsin.

c)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən 
"xəstəlilklərin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi " yazısının "qeyd edilən xəstəlilklərin kompleks 
müalicəsində qidanı bioloji faəllığa malik maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 

yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Balen FonSEPT 
Eucalyptus+Menthol & Mint, 
With Mint Aroma / FonSEPT 

Evkalipt+Mentol və Nanə, 
Nanə dadlı

sorma tablet 2 x 12

Eucalyptus (Eucalyptus sp.leaves) extract - 43.52 
mg, Menthol flavor - 31.36 mg, Eucalyptus 

(Eucalyptus sp.leaves) oil - 24.96 mg, Natural mint 
flavor - 14.72 mg, Sage (Salvia officinalis leaves) oil - 
2.56 mg, Mint (Mentha longifolia herb) oil - 2.56 mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), 
Gum arabic (E 414), Brıllıant blue (E 

133)
Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen 

FonSEPT Eucalyptus+Menthol & Mint, With Mint Aroma 
/ FonSEPT Evkalipt+Mentol və Nanə, Nanə dadlı (tablet 

№ 24) adlı məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin 
profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)İstifadə qaydası bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

b)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi 
ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 
yazıları qeyd edilsin.

c)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən 
"xəstəlilklərin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi " yazısının "qeyd edilən xəstəlilklərin kompleks 
müalicəsində qidanı bioloji faəllığa malik maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 

yazısı ilə əvəz edilsin.

Balen FonSEPT 
Ginger+Turmeric & Juniper, 

With Orange Mandarin  / 
FonSEPT Zəncəfil+Zərdəçal 

və Ardıc, Naringi dadlı

sorma tablet 2 x 12

Ginger (Zingiber officinale root) powder - 28.16 mg, 
Turmeric (Curcuma longa root) powder - 24.32 mg, 

Ginger (Zingiber officinale root) extract powder - 
18.56 mg, Lesser (Alpinia officinarum rhizom) 

powder - 18.56 mg, Natural mandarin flavor (Citrus 
nobilis var.deliciosa fruit peel) - 18.56 mg, Ginger 

(Zingiber officinale root) oil -17.28 mg, Vitmain C (L-
Ascorbic acid) - 17.28 mg, Turmeric (Curcuma longa 
root) extract - 12.16 mg, Cacao (Theobroma cacao 

seed bark) - 12.16 mg, Natural Anise flavor 
(Pimpinella anisum fruit) - 9.6 mg, Menthol flavor - 

9.6 mg, Lemon flavor - 3.84 mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), 
Rosemary oil (Rosemarinus officinalis 

leaves), Juniper oil (Juniperus 
communis fruit), Gum arabic (E 414)

Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen 

FonSEPT Ginger+Turmeric & Juniper, With Orange 
Mandarin  / FonSEPT Zəncəfil+Zərdəçal və Ardıc, 

Naringi dadlı (tablet № 24) adlı məhsul tənəffüs yolları 
xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

b)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi 
ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 
yazıları qeyd edilsin.

c)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən 
"xəstəlilklərin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi " yazısının "qeyd edilən xəstəlilklərin kompleks 
müalicəsində qidanı bioloji faəllığa malik maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 

yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Balen FonSEPT Licorice 
Extract+Vitamin C & Zinc, 

With Orange Aroma  / 
FonSEPT Biyan 

Kökü+Vitamin C və Sink, 
Portağal dadlı 

sorma tablet 2 x 12

Licorice (Glycyrrhiza glabra root) extract - 43.52 mg, 
Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 42.88 mg, Orange 

flavor - 26.24 mg, Zinc gluconate - 10.24 mg, 
Cinnamon (Cinnamomum sp.bark) oil - 7.68 mg, 

Lemon flavor - 3.2 mg, Natural Rosemary 
(Rosmarinus officinalis leaves) flavor - 2.56 mg, 

Rosemary oil (Rosmarinus officinalis, leaves) - 1.92 
mg

Sugar, Maltose, Citric acid (E 330), 
Gum arabic (E 414), Beta carotene (E 

160a)
Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balen 

FonSEPT Licorice Extract+Vitamin C & Zinc, With 
Orange Aroma  / FonSEPT Biyan Kökü+Vitamin C və 
Sink, Portağal dadlı (tablet № 24) adlı məhsul tənəffüs 
yolları xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:a)İstifadə qaydası bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.
b)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 

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

keçirilməsi QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 

tələblərinə uyğun olaraq “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi 
ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” 
yazıları qeyd edilsin.

c)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən 
"xəstəlilklərin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə 
kimi " yazısının "qeyd edilən xəstəlilklərin kompleks 
müalicəsində qidanı bioloji faəllığa malik maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 

yazısı ilə əvəz edilsin.

Balık yağı Kapsul -

Fish oil (Omega-3 - 310 mg, EPA - 180 mg, DHA - 
120 mg) - 598 mg, Pomegranate (Punica granatum) 
dried fruit juice - 1 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus 

L.) fruit, leaf dry extract - 1 mg

Bovine gelatin, Water, Glycerin
Pharma Rosso Gida 

İlaç Kozmetik Medikal 
San. Diş. Tic. Ltd. Şti. 

Türkiyə 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balık yağı (kapsul, № 

90) (Seriya nömrəsi: PB.20.002 , istehsal tarixi: 
01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı məhsul 
ürək qan-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” -nın tələblərinə 

uyğun deyil.

BCAA Fruit Punch toz 400 q BCAA (L-leucine - 2500 mg, L-valine - 1250 mg, L-
ısoleucine - 1250 mg) - 5 g

Citric acid, Soya lecithin,Sucralose, 
Color (Cochineal red), Flavor (Fruit 

punch)

Suplopharm Slawomir 
Grzeca ( for Real 
Pharm Sp. z.o.o)

Polşa 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 
Fruit Punch  (toz, 400 q) adlı məhsul idmançılar üçün 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 
beynəlxalq elmi adı, həm də Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı qeyd 
edilsin.

c)"Uşaq əmizdirən qadınlar" yazısı "laktasiya dövrü" 
yazısı ilə əvəz edilsin.

Beef Amino Tablet 1

Beef protein hydrolizate – 2000 mg, L-alanine - 182 
mg, L-arginine - 154 mg, L-aspartic acid - 122 mg, 
Cystine - 2 mg, L-glutamic acid - 226 mg, Glycine - 

372 mg, Histidine- 20 mg, Hydroxyproline - 206 mg, 
L-isoleucine -  36 mg, L-leucine - 78 mg, L-lysine - 76 
mg, L-methionine - 20 mg, L-phenylalanine - 48 mg, 
L-proline - 228 mg, L-serine - 68 mg, L-threonine -  
42 mg, L-tryptophan - 8 mg, L-tyrosine - 18 mg, L-

valine - 62 mg

Calcium phosphate, Silicon dioxide, 
Magnesium salt fatty acids

Suplopharm Slawomir 
Grzeca ( for Real 
Pharm Sp. z.o.o)

Polşa 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beef 

Amino  (tablet №300) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 
beynəlxalq elmi adı, həm də Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı qeyd 
edilsin.

c)"Uşaq əmizdirən qadınlar" yazısı "laktasiya dövrü" 
yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Benesist Kapsul 3 x 10

Vaccinium oxycoccos fruit extract – 200 mg, D-
mannose - 200 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves 

extract – 80 mg, Orthosiphon stamineus leaf extract - 
80 mg, Equisetum arvense herb extract -  40 mg,  

Zingiber officinale rhizome extract -  50 mg, 
Magnesium Citrate - 20 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Benesist  (kapsul № 30) adlı məhsul  böyrək və sidik 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Bestvit-C Kapsul 1 L-ascorbic acid - 500 mg

Capsule Shell Composition 
(Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Gellan gum (E 418)), Silicon dioxide 
(E 551), Magnesium salts of fatty 

acids (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 30.09.2020 Müsbət

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

C  (kapsul № 60) 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.

Betaful Tablet 3 x 10
Potassium iodide - 200 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 

400 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg, Iron fumarate - 20 
mg, Vitamin C - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Calcium stearate Evroplus Ukrayna 19.10.2020 Müsbət

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

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

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının tərkibə aid 
sənədinə əsasən) yazılsın.

Bigflor Probiotic/Prebiotic toz 1

Probiotic mixed (3 × 10⁹ CFU/day) (Bifidobcterium 
bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 

animalis sups.lactis, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus paracasei, Streptococcus 
thermophilus) - 22.5 mg, Inulin - 140 mg

Oligosaccharides, 
Fructooligosaccharides, Isomalt, 

Citrus flavoring

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bigflor 

Probiotic/Prebiotic (toz, saşe № 10) adlı məhsul 
Bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Qablaşmada verilən məlumat Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat ilə uyğunluq təşkil 
etməlidir.

Bilberyx / Bilberiks Şərbət 150 ml Bilberry(Vaccinium myrtillus) fruit extract- 50 mg

Sucralose, Raspberry flavor,Deonised 
water, Glicerin,Citric acid, Xanthan 

gum, Acesulfame-K, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

BİLBERİKS(şərbət,150 ml) adlı məhsul  görmə itiliyini və 
rəng qavramasını 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) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "4-14 

yaş uşaqlar üçün uyğundur" yazısı əlavə 
olunsun;köməkçi maddələrin elmi adları göstərilsin.

Biocal Tablet 1

Calcium Citrate - 750 mg (equiv. to 180 mg of 
Calcium), Magnesium Citrate  – 441.08 mg (equiv. to 

50 mg of Magnesium), Vitamin D3 Powder CWS 
(containing 0.25% Vitamin D3 (Cholecalciferol)) - 2 

mg (200 IU), Zinc Gluconate - 35 mg (equiv. to 5 mg 
Zinc), Vitamin K2 (Menaquinone) - 0.03 mg 

Microcrystalline Cellulose, Dicalcium 
Phosphate, Polyvinylpyrrolidone K30, 
Croscarmellose Sodium, Magnesium 

Stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biocal 

(tablet № 60) 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. 
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın  “Bioloji fəallığa malik qida 

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

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



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

Bioferment Kapsul 5 x 10 Bromelain - 150 mg, Papain - 50 mg, Pancreatin - 
150 mg 

Lactose, Starch, Calcium stearate, 
Sorbit, Fructose Elit-Farm MMC Ukrayna 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bioferment (kapsul, № 50) 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: 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.

Bio-Zink Tablet 1 x 30 Zinc (as Zinc citrate) - 15 mg, Biotin - 75 mcg, 
Selenium (as Sodium selenite) - 75 mcg

Lactose, Microcrystalline cellulose, 
Wheat starch, Talc, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-Zink 

(tablet, №30) adlı məhsul sink, biotin və selenin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Biyan Broncho Şərbət 150 ml

Glycyrrhiza glabra radix et rhizoma extractum 
spissum-21,6 ml; Althaea officinalis radix extractum 
spissum- 10,8ml; Anisum vulgare fructus extractum 
spissum-10,8 ml; İnula helenium  radix et rhizoma 

extractum spissum-10,8 ml.

lemon tincture, sucrose, purified water Biyan Products MMC Azərbaycan 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyan 
Broncho(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul  bəlğəmin ifrazını 
artır, iltihab prosesinin qarşısın ıalmaq üçün istifadəsi 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin( 150 ml üçün).

Biyan İmmunovit Şərbət 150 ml

Glycyrrhiza glabra radix et rhizoma extractum 
spissum-16,2 ml; Echinácea purpúrea herba 

extractum spissum-10,8 ml; Rosa canina  fructus 
extractum spissum- 10,8 ml; Silybum marianum 

fructus extractum spissum-10,8 ml;Trifolium 
pratense floris extractum spissum-5,4 ml.

tinctura Crataegi et Juglandis, 
sucrose, purified water. Biyan Products MMC Azərbaycan 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyan 

İmmunovit(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul immun sistemin 
fəaliyyətini gücləndirmək 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin( 150 ml üçün).

Biyan Qripson Şərbət 150 ml

Glycyrrhiza glabra radix et rhizomaextractum 
spissum-10,8 ml, İnula helenium radix et rhizoma 

extractum spissum-10,8 ml,Thymus vulgaris herba 
extractum spissum-10,8 ml, Tilia cordata  floris 

extractum spissum- 10,8 ml, Echinácea purpúrea 
herba extractum spissum- 5,4 ml, Rosa canina 

fructus extractum spissum- 5,4 ml.

Tinctura limonis, Sucrose, Purified 
water. Biyan Products MMC Azərbaycan 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyan 
Qripson(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul immun sisteminin 

gücləndirilməsi, orqanizmin xəstəliklərə qarşı 
müqavimətinin artırılmasıməqsədiylə 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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin( 150 ml üçün).

Biyan Sed Şərbət 150 ml

Glycyrrhiza glabra radix et rhizoma extractum 
spissum- 7,5 ml; Melissa oficinalis herba extractum 
spissum- 7,5 ml;Thymus vulgaris herba extractum 
spissum-7,5 ml; Rosa canina  fructus extractum 

spissum-7,5 ml;Passiflora İncarnata herba extractum 
spissum-7,5ml; Humulus lupulus strobuli extractum 
spissum  -7,5ml;  Mentha piperita folium extractum 
spissum- 7,5ml; Matricaria recutita  floris extractum 

spissum- 7,5 ml.

Tinctura limonis, Sucrose, Purified 
water. Biyan Products MMC Azərbaycan 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biyan 
Sed(şərbət, 150 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin( 150 ml üçün).



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

Bonesan Tablet 3 x 10
Calcium citrate - 600 mg, Zinc sulfate - 30 mg, 

Magnesium sulfate heptahydrate - 100 mg, Vitamin 
K1 - 0.07 mg, Vitamin D3 - 0.005 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonesan 

(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 dərman vasitəsi deyil.

Bonestone Tablet 3 x 10

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

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

Sorbitol, Lactose, Maize starch, Arabic 
gum, Microcrystalline cellulose, 

Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bonestone (tablet № 30) adlı məhsul D, K vitaminlərinin, 
Kalsium və Sink minerallarının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

B-Qlis Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml Glycine - 100 mg; Magnesium citrate - 40 mg; 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg

Deionized water; Xanthan gum; Citric 
acid; Potassium sorbate; Sodium 

benzoate; Raspberry flavor; Sucralose

İmhotep İlaç Kozmetik 
ve Gida Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən B-Qlis 
(daxilə qəbulu üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul  
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 
hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Branop Tablet 3 x 10

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 15.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər


      “Healty Life MMC” tərəfindən 10.08.2020-ci il tarixli 

məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “KOÇ İLAÇ 
Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. 

Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Branop (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, 
tabletin tərkibində B6 vitamininin miqdarı (Vitamin B6 - 
14.15% (70-130%)) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlm ir.

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

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

olunmur.

Burgeon Forte Tablet 3x12

Didymocarpus pedicellata thallus extract-75 mg, 
Saxifraga ligulata rhizome extract- 75 mg, Rubia 

cordifolia stem extract- 50 mg, Cyperus scariosus 
root extract- 25 mg, Onosma bracteatum leaves 

extract -25 mg, Achyranthes aspera stem extract- 25 
mg; Vernonia cinerea leaves extract-25 mg, 

Asphaltum punjabinu exudate- 5 mg,Helmintholithus 
judiacus powder extract -50 mg.

Lactose, Starch for paste, Gelatin, 
methyl paraben, Propyl 

paraben,Magnesium Stearate, Talcum 
poder,Colour-Amarant Red, Sodium 

benzoate

Paul Brooks Homoeo 
Laboratoriyaları Pakistan 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Burgeon Forte (tabletl, № 36 ) 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 dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:1)Saxlanma müddəti rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

2)istifadə üzrə təlimatda: "Böyrəklərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırılması üçün və sidik-ifrazat sistemin 

profilaktika zamanı tövsiyyə olunan BFMQƏ" yazısını 
"Sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədi ilə qidanı bioloji fəal maddəllərlə 
zənginləşdirmək üçün  BFMQƏ" ilə əvəz etmək.



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

Caldep Şərbət 150 ml

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 14.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər


      “Healty Life MMC” tərəfindən 30.07.2020-ci il tarixli 

məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “KOÇ İLAÇ 
Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Caldep (şərbət, 150 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

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

məhlulun pH-ı 9.420 (3.0 - 8.5) normativ sənədlərdə 
göstərilənlərlə uyğun gəlm ir .

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

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

olunmur.


Caliperon Kapsul 1 L-Carnitine (as L-Carnitine L-Tartrate) - 250 mg, 
Alpha Lipoic Acid - 200 mg

Starch, Magnesium stearate, Tri 
calcium phosphate

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 12.10.2020 Müsbət

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

metabolik proseslerini 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:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələr rəyə (tərkibə aid sənədə) 

uyğun olaraq qeyd edilsin.

Carmelin Daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml x 10 L-carnitine - 900 mg

Deionized water, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Citric acid, 

Sucralose, Ananas flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Carmelin 

(məhlul, № 10 x 10 ml) adlı məhsul orqanizmdə 
metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

Çay ekstraktlı həll olan otlu 
içki / Instant Herbal 

Beverage With Tea Extract
toz 100 q

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

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

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

Ayrıca göstərilməyib Herbalife İnternational 
of America, İnc. ABŞ 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnstant 

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

nömrəsi: D99424C02, istehsal tarixi:14.01.2019 , son 
istifadə tarixi:14.01.2021)   çəkini tənzimləmək məqsədi 
ilə   tövsiyə olunan qida məhsulu  olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair konfindensial sənədə əsasən yazılmışdır.

Cell Activator / Hüceyrə 
Aktivatoru Kapsul 1

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.47 mg) - 
0.681172 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 

0.37 mg) - 0.653025 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
0.47 mg) - 0.595663 mg, L- carnitine base (L-

carnitine - 117 mg) - 146.25 mg

Vegetable capsule, Purified Aloe vera 
concentrate (ınner leaf), Magnesium 

stearate, Pycnogenol, Microcrystalline 
cellulose, Shııtake mushroom powder, 
Grape extract (92% polyphenols) and 

100 PPM trans - resveratrol 

Fine Foods & 
Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A
İtaliya 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CELL 

ACTİVATOR/HÜCEYRƏ AKTİVATORU (kapsul, № 90) 
(Seriya nömrəsi: 190499D, istehsal tarixi: 14.01.2020, 
son istifadə tarixi: 14.01.2022) 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:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.



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

Cell Activator/Hüceyrə 
Aktivatoru Kapsul 1

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 0.47 mg) - 
0.681172 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 

0.37 mg) - 0.653025 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 
0.47 mg) - 0.595663 mg, L- carnitine base (L-

carnitine - 117 mg) - 146.25 mg

Vegetable capsule, Purified Aloe vera 
concentrate (ınner leaf), Magnesium 

stearate, Pycnogenol, Microcrystalline 
cellulose, Shııtake mushroom powder, 
Grape extract (92% polyphenols) and 

100 PPM trans - resveratrol 

Fine Foods & 
Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A
İtaliya 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CELL 

ACTİVATOR/HÜCEYRƏ AKTİVATORU (kapsul, № 90) 
(Seriya nömrəsi: 190576C, istehsal tarixi: 04.05.2020, 
son istifadə tarixi: 04.05.2022) 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:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

Cervello Tablet 3 x 10

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 15.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

      “Healty Life MMC” tərəfindən 30.07.2020-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “KOÇ İLAÇ 
Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. 

Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Cervello (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, 
tabletin tərkibində B6 vitamininin miqdarı (Vitamin B6 - 

15.90%  (70-130%)) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 
uyğun gəlm ir.

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

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

olunmur.


Chela-Zinc Kapsul 2 x 15 Zinc bisglycinate (Zinc amino acid chelate Albion®) - 
75 mg (Zinc 15 mg)

Maltodextrin, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium salts of fatty 

acids, Hard gelatine (bovine), Colour: 
E171

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Chela-
Zinc (kapsul, №30, Seriya nömrəsi: 00880720, istehsal 
tarixi: 20.07.2020, son istifadə tarixi: 19.07.2023) adlı 
məhsul sink 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.

Qeyd: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində 
stiker qaydalara uyğun tərtib olunsa da, nümunənin 

üzərinə yapışdırılmamışdır.

Chondrostrong daxilə qəbul üçün 
suspension gel 10 ml x 30

Glucozamine hydrochloride-1500 mg; Chondriotine 
sulfate-1200 mg; Celadrin oil (Eterified Fatty Acids 
Complex)-750 mg; Methylsulfonylmethane-400 mg.

Deonized water, Fructose, Sodium 
chloride, Xanthan Gum, Guar gum, 

Citric acid, Citrus flavor, Sodium 
benzoate.

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Chondrostrong(daxilə qəbul üçün suspension gel , saşe, 
10 ml X 30) adlı  məhsul dayaq- hərəkət sistemin 

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

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

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

Qeyd:1)Məhsulun adı rəyə uyğun olaraq gösrilsin;

        2) "paket" sözü "saşe" ilə əvəz olunsun; 3))
        3)İstifadə üzrə təlimatda: məhsulun ümumi 

xüsusiyyətləri "iltihab əleyhinə, bərpaedici, 
xondrostimuledici" və " Aşağıdakı xəstəliklərin 

müalicəsində köməkçi vasitə kimi istifadə oluna bilər" 
yazılarını müvafiq olaraq "dayaq- hərəkət sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ "  və "Aşağıdakı 

xəstəliklərin müalicəsində qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədi ilə köməkçi vasitə kimi istifadə 

oluna bilər"  ilə əvəz etm ək zəruridir.

        



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

Chonzamin Tablet 1 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 
400 mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, Talc

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Chonzamin (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: Yaş həddi və əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin.

Chronolong / Xronolonq Kapsul 3 x 10

Таurin (active Taurin - 344.8 mg) - 350 mg, 
Genistein GeniVida™ TG (İsoflavones - 33.3 mg) - 
35 mg, Soybean (Glycine Max) seed extract powder 
(Isoflavones - 44 mg)- 111 mg, Vitamin D3 (Active 

Vitamin D3 - 0.015 mg) - 5 mg, Sodıum Hyaluronate 
ExceptionHayal Full (active Hyaluronic acid - 23.5 
mg) - 23.5 mg, Folic acid (active Folic acid - 0.49 

mg) - 0.5 mg

Gelatin Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Chronolong/ Xronolonq (kapsul, №30) adlı məhsul qadın 
orqanizmini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

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

adı qeyd edilsin.
b)Genistein inqredientinin miqdarı rəyə (tərkibə aid 

sənədə) uyğun qeyd edilsin.
c)"BAD dərman deyil" yazısı "BFMQƏ dərman deyil" 

yazısı ilə əvəz edilsin.

CJ Defat CLA PLUS Kapsul 800 mq x 
112 Novarex Co., Ltd. Cənubi Koreya 20.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

CJ Fat Down Tok Grapefruit toz 2.7 q Novarex Co., Ltd. Cənubi Koreya 20.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Contento Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis 

leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) leaf and flower dry extract (5:1) - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Contento (kapsul, №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.

Çörəkotu Yağı Kapsul 1 Black cumin (Nigella sativa) seed oil - 1000 mg Gelatin, Glycerine, Purified water Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Çörəkotu Yağı  (kapsul N 80) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibi rəyə (tərkibə aid sənədə) 

uyğun olaraq qeyd edilsin.
b)Komponentlərin həm beynəlxalq elmi adları, həm də 

Azərbaycan dilində tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"Gelatin" adlı köməkçi maddənin “inək gelatini” kimi də 
tərcüm ə olunm ası düzgün deyil.

Creatine Powder toz 300 q Creatine monohydrate - 100 g yoxdur Optimum Nutrition Inc ABŞ 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

CREATİNE POWDER toz 300 q (Seriya nömrəsi: 
0000989438; İstehsal tarixi: 01.01.2020; Son istifadə 
tarixi: 01.01.2022)  adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Curcumine Mit Oleuropein gelpell 21 q
Curcuma extract – 52.6 mg (curcumin – 50 mg), 
Olive leaf extract – 21.1 mg (oleuropein – 4 mg), 
Black pepper extract – 2.1 mg (piperine – 2 mg)

Gelatine, Water, Vegetail oil (palm 
oil), Vegetail oil (palm kernel oil) DR.Dünner AG İsveçrə 15.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Curcumine Mit Oleuropein  (gelpell 21 q) adlı məhsul  
orqanizmin biri sıra metabolik proseslərini 

yaxşılaşdırmaq üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 



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

Da:all Dermal Fill Hard inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic Acid (HA)-20mg

Divinyl Sulfone, Sodium Chloride, 
Sodium phosphate monobasic 

dihydrate, Sodium phosphate dibasic 
dihydrate, Purified water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 01.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Da:all Dermal Fill Hard, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.

Da:all Dermal Fill Medium inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic Acid (HA)-20mg

Divinyl Sulfone, Sodium Chloride, 
Sodium phosphate monobasic 

dihydrate, Sodium phosphate dibasic 
dihydrate, Purified water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 01.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Da:all Dermal Fill 
Medium, inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən 

doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Da:all Dermal Fill Soft inyeksiya üçün gel 1 ml Hyaluronic Acid (HA)-20mg

Divinyl Sulfone, Sodium Chloride, 
Sodium phosphate monobasic 

dihydrate, Sodium phosphate dibasic 
dihydrate, Purified water

BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 01.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Da:all Dermal Fill Soft, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.0 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.

Darsin Zuma Göz məlhəmi 15 q

Petrolatum-94.49%, Lanolin-2%, Honey extract-2%, 
Leptospermum Scoparium oil-0.5%, Cinnamomum 

Zeylanicum Bark Extract-1%, Cetrimonium Chloride-
0.01%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Suprobion Sp.z.o.o Polşa 08.10.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Darsin Zuma, Göz 
məlhəmi 15 q”, adlı məhsul konyunktiva və göz 

qapaqlarının iltihabı xəstəliklərinin müalicəsi zamanı 
tövsiyyə olunur tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsidir. ABŞ Qida və Dərman İdarəsi (FDA) 

vazelinini (petrolatum) resept olmadan (otc) oftalmik 
dərm an kim i istifadəsini təsdiqləyir.

Debalance Forte daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 100000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Debalance Forte (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 
ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə 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.

Deprestin Plus Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis 

leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) leaf and flower extract (5:1) - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Deprestin Plus (kapsul №30) adlı məhsul MSS-ni 

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

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

deyil.


Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun buraxılış forması 
"kapsul" əvəzinə "tablet" qeyd edilib.Texniki səhv aradan 

qaldırılsın.

Deprevit Bio Tablet 1( içində 30 
tablet)

Powders of:Potato starch - 100 mg, Sugar - 97 mg, 
Folium Mentha piperita - 70 mg, Hypericum 

perforatum herb - 53.65 mg, Melissa officinalis - 50 
mg, Valeriana officinalis root - 25 mg, Brewer's yeast 
- 50 mg, Magnesium oxide - 20 mg, Calcium stearate 
- 15 mg, Microcrystalline cellulose - 10 mg, Ascorbic 
acid - 5 mg, Iron sufate - 3 mg, Zinc oxide - 1.25 mg, 

Vitamin premix (Vitamin A, Vitamin E acetate, 
Thiamin monohydrate, Riboflavin, Pyridoxine 

hydrochloride, D-Calcium pantothenate, Ascorbic 
acid, Folic acid, Nicotinamide, Vitamin B12) - 0.1 mg

Ayrıca göstərilməyib  Farmakom PTF MMC Ukrayna 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Deprevit Bio (tablet № 30) adlı məhsul  MSS-nin  və 
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda:"Həkim məsləhəti ilə 

qəbul edilm əlidir" yazısı ləğv olunm alıdır;

         2) İnqredientlərin, xüsusən də bitki mənşəli  
olanlar, toz şəklində tabletə əlavə olunması 

göstərilm əlidir(rəyə uyğun olaraq).



Detoxsfer Şərbət 150 ml

Cynara scolymus leaves dry ext. - 100 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 100 mg, Mentha piperita leaf dry 

ext. – 75 mg, Foeniculum vulgare seed dry ext. – 150 
mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) – 6 mg, Vitamin B5 

(Pantothenic acid) – 6 mg, Calcium carbonate  – 100 
mg, Magnesium carbonate – 80 mg, Zingiber 

officinale rhizome dry ext. - 200 mg, Chamomilla 
recutita flower dry ext. - 85 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 

Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Detoxsfer (şərbət 150 ml) 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. 



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

Detrimaks məhlul 5 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), 
Vitamin E (D-alpha tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Rosehip fruit extract CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Detrimaks (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 5 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.

Detrip daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 45000 IU Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detrip 

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

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

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

b) İstifadə 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.

Dibon məhlul 2 x 15 Vitamin D3 - 50000 IU (1drop-133 IU) Olive oil Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dibon 
(məhlul 15 ml №2) 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.

Diobalance Tablet 3 x 10

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

flower dry extract - 50 mg, Tocopherols (Vitamin E) - 
7,5 mg, Alpha-lipoic acid - 30 mg

Maltodextrin, Tricalcium 
phosphate(TCP), Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Femistar 

Plus (tablet, № 30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliiyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

tərcümə olunsun.

D-Mix daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 60000 IU Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionized water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Mix 

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

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

Qeyd: İstifadə 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.

Doraxin Kapsul 3 x 10
L-Arginin - 500 mg, Vitamin E - 40 mg, Zinc - 20 mg, 
Lycopene - 5 mg, Inositol - 30 mg, Dihydroquercetin - 

20 mg, Selenium - 125 mcg

Refined sunflower oil, Sunflower 
lecithin, Magnesium strearate, Yellow 

beeswax, Gelatin, Glycerine, Iron 
dioxide

Primea Limited Latviya 20.10.2020 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. 



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

Dpower daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil Triapharma İlaç 

San.Tic.A.Ş Türkiyə 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dpower 
(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd: Əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib 
edilsin.

Dr. Evonsed Kapsul 3 x 10

Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 50 mg, Mentha piperita leaf 

extract - 32 mg, Magnesium lactate - 150 mg, 
Vitamin B6 - 5 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

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

Evonsed (kapsul, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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 d.e. 0.6 % echincoside - 

12.5 mg, Echinacea purpurea d.e. 4 % in 
polyphenols expressed as chicoric acid - 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%

BioDue Spa (Difass 
International S.r.l. 

üçün)
İtaliya 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən EKİZİN 
(şərbət, 200 ml, Seriya nömrəsi: 090720, istehsal tarixi: 
01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2023) 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 dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində 

stiker təqdim olunsa da, məhsulun üzərinə 
yapışdırılmamışdır.

Elevit® Əmizdirmə Kapsul 2 x 15

Docosahexaenoic acid Omega 3 (DHA) (In the form 
of triglycerides, Incromega DHA 500 TG oil) - 200 

mg, Vitamin A (as retinol - 721 mcg, In form of Beta 
carotene 30% - 14.414 mg) - 2400 IU, Vitamin B1 (as 
Thiamine mononitrate - 1.726 mg) - 1.4 mg, Vitamin 

B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride - 2.432 mg) - 2 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin)(In form of dry Vitamin B12 
0.1% WS - 2 mg) - 2 mcg, Vitamin C (as L-Ascorbic 
acid) - 60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) (In form 
of dry Vitamin D3 100 SD/S - 2 mg) - 200 IU (5 mcg), 

Vitamin E (as alpha-TE -5 mg)(As Dl-alpha-
tocopheryl acetate - 7.499 mg) - 7.5 IU,Vitamin B5 

(as Pantothenic acid)(In form of D-pantothenate 
calcium 85% - 8.953 mg) - 7 mg, Biotin (D-Biotin) - 

35 mcg, Niacin (as Nicotinamide) - 17 mg, Folic acid 
(as Pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Lutein (In 

form of Lutein 20% - 1.250 mg) - 250 mcg, Iodine (as 
Potassium iodate - 0.253 mg) - 150 mcg, Iron (as 

Ferrous fumarate - 27.378 mg) - 9 mg, Selenium (as 

Soy lecithin, Beeswax yellow, Shell 
(Gelatin, Glycerol, Purified water, Iron 

oxide black, Iron oxide red)
BerliMed S.A İspaniya 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elevit® 

Əmizdirmə (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 
turşusunun, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

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

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

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

uyğun olaraq tərtib edilsin.
b)Məhsulun tərkibi "1 pastildə" deyil "1 kapsulda" qeyd 

edilsin.
c)Rəyə müvafiq olaraq "əks göstərişlər" bəndi qeyd 

edilsin.

Elurox Tablet 2 x 15

Birch (Betula pendula) leaves dry extract-86,2 
mg;Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit dry 

extract,
standardized in 1% Proanthocyanidin- 80 mg(equal 

to  0, 8 mgProanthocyanidin); Vitamin C(as Ascorbic 
acid)- 35 mg; Magnesium citrate- 30 mg;Hawthorn 
(Crataegus oxyacantha) fruits dry extract- 30 mg; 

Cowberry (Vaccinium vitis idaea) fruits dry extract- 
26 mg; Potassium citrate- 20 mg; Centaury 
(Centarium erythraea) tops powder- 18 mg; 

Rosemary (Rosmarinus officinalis) leaves dry extract- 

microcrystalline cellulose,magnesium 
stearate, colloidal silica. ValueMed Pharma SrL San-Marino 11.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elurox 

(tablet № 30) adlı məhsul  sidik-ifrazat orqanlarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Erbogast toz 30

Mucosave(Opuntia ficus-indica Mill.cladodes, Olea 
europea L.leaves. maltodextrins) d.e.4% polyphenols-

200 mg, Sodium alginate – 200 mg,  Inulin (inuline 
content 180 mg)– 200 mg, 

Fructooligosaccharides(Fructooligosaccharides  
content 167 mg) – 180 mg, Saffron (Crocus sativus 
L., maltodextrins) stigmas d.e 5% crocin– 30 mg, 
Mallow(Malva sylvestris L., maltodextrins) leaves 

d.e.30% polysaccharides – 20 mg, 
Liquorice(Glycyrrhiza glabra L., maltodextrins)  root 

xylitol, gum arabic, sodium citrate, 
flavour, sucralose, steviol glycosides, 

citric acid, silicone dioxide

Erbozeta S.p.A 
(LOGUS PHARMA 

S.r.l üçün)
San-Marino 08.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbogast (toz, saşe №30) 
adlı məhsul mədə-bağırsaq sisteminin funksiyalarını 
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.

Erbolak daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml

Actilight 950 P - Fructooligosaccharides - 4.5 g, 
Lactulose - 3 g, Fibruline S20 - Inulin - 2.5 g, 

Nutriose FM - Corn fiber - 1 g

Citric acid, Potassium sorbate, Lemon 
flavor, Demineralized water

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. 

üçün)
San-Marino 16.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Erbolak (daxilə qəbul üçün 
məhlul, 200 ml) adlı məhsul bağırsaq peristaltikasını 
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.



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

Ergaten Kapsul 3 x 10 L - carnitine tartrate - 214 mg, Coenzyme Q10 - 50 
mg

Microcrystalline cellulose, Silica, 
Magnesium stearate, Talc, Gelatin, 

Titanium dioxide
Gricar Chemical SRL İtaliya 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ergaten 

(kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmdə 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: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim 
etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) tərtib olunsun.

Erqo Kalsiy Qranullar 28

Vitamin D3 – 0.010 %, Glucose – 23.428 %, Gum 
Arabic – 1.025 %, Calcium phosphate – 29.285 %, 
Magnesium carbonate – 10.738 %, Honey – 9.762 

%, Sugar – 23.468 %, Quail eggshell – 1.952 %, Zinc 
citrate – 0.332 %

ayrıca göstərilməmişdir OOO "Tentorium" Rusiya 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Erqo 
Kalsiy (qranullar paketdə  №28) adlı məhsul dayaq-

hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

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

EsColik Şərbət 100  ml Herba Flora MMC Azərbaycan 28.08.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

İstehsalçının 26.08.2020 tarixində məktubuna əsasən 
xitam verilmişdir.

Essential Botanics Valerian 
& Melissa / Essential 
Botaniks Valerian və 

Melissa

Kapsul 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis) root dry extract 
(Sesquiterpene acids as valeric acid - 0.75 mg)    - 
300 mg, Origanum vulgare herb - 50 mg, Lemon 

balm (Melissa officinalis) herb - 50 mg

Gelatin Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Essential Botanics Valerian & Melissa / Essential 

Botaniks Valerian və Melissa (kapsul,№ 30) adlı  məhsul 
MSS-ni sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilsin.

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun adı düzgün qeyd edilsin.

Essential Fatty Acids 
Siberian Linseed Oil & 
Omega-3 Concentrate 

Kapsul 2 x 15

Ultra pure 75% omega-3 fatty acid concentrate from 
marine fish oil MEG-3 ™ (Omega-3 PUFA - 375 mg) - 

500 mg, Linseed oil - 45 mg, DL-alpha-tocopherol 
acetate (vitamin E)(activr vitamin E - 4.86 mg) - 5 

mg.

Gelatin, Glycerin, Purified water, 
Sorbitol, Ethylvanillin

Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essential Fatty Acids Siberian Linseed Oil & Omega-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:a)Məhsulun tərkibində oaln komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adı qeyd edilsin.
b)Qablaşma üzərində istifadə edilən təlimatda və ya 

stikerdə məhsulun adı düzgün qeyd edilsin.

Eurofar Daxilə qəbul üçün 
məhlul 20 ml

Sodium L-ascorbate (Vitamin C - 50 mg) - 56.2 mg, 
Microencapsulated Iron (Ferric saccharate- 16.3625, 
Calcium alginate (E 404) - 4.8875 mg) (Iron - 8.5 mg) 

- 21.25 mg

Deionized water, Polythylene glycol, 
Hydroxypropyl Methyl Cellulose (E 

464), Sodium citrates (E 331), Stevia 
(Stevia rebaudiana)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eurofar 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml) adlı  məhsul C vitamini 
və dəmir mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsyə olunan 

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

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

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

adları qeyd edilsin.



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

EVA Belle Tablet -

 Calcium carbonate - 1030 mg, Dry Vitamin D3 100 
GFP - 4 mg, Pyridoxine hydrochloride - 1,70 mg, 

Folic acid- 0,20 mg, Vitamin B12 (as 
Methylcobalamin 1% DCP) - 0,25 mg, Soy  PE 40- 

225 mg.

Sodium Starch Glycolate, Talc, 
Crospovidone, Magnesium Stearate, 

Methylcellulose, Titanium Dioxide, 
PEG 6000 powder

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən EVA 

Belle(tablet,  № 90) adlı  məhsul  qadınlara menopauza 
dövründə qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
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:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin. Belə ki, 
təqdim olunan məhsulun stiker yazılarında və istifadə 
üzrə  təlimatda göstərilən    tərkib  istehsalçının tərkib 

haqqında sənədlə uyğunlaşmır(original qablaşdırmanın 
üzərində xarici dildə təqdim  olan yazılardan fərqli olaraq).

Evadol Kapsul 60 İndole-3-Carbinol - 300 mg, Broccoli extract - 92.5 
mg

Microcrystalline cellulose, Stearic 
acid, Silica, Magnesium stearate, 

White gelatin capsule

Gemini 
Pharmaceuticals. Inc ABŞ 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Evadol(kapsul № 60) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:57733  
, istehsal tarixi:01.02.2020 , son istifadə tarixi: 

01.02.2023)     qadın reproduktiv sisteminin fəaliyyətinin 
normallaşdırılması 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.

Exton Tablet 3 x 10 Potassium iodide - 300 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 
500 mcg, Vitamin B12 - 5 mcg

Microcrystalline cellulose, 
Maltodextrin, Calcium stearate Evroplus Ukrayna 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Exton 

(tablet, № 30) adlı məhsul yod, B9 və B12 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: a) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

b) Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının tərkibə aid 
sənədinə əsasən) yazılsın.

Ey pi vi məhlul 100 ml Water – 85.1 %, Propolis – 14.9 % ayrıca göstərilməmişdir OOO "Tentorium" Rusiya 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ey pi vi 
(məhsul 100 ml) adlı məhsul propolisin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

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

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

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

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

Qeyd: istifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.



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

Fedomax Damcı 15 ml
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 13.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Məmmədov Elvin Rasim oğlu tərəfindən  23.07.2020 -ci 
il tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın 
“AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin 
istehsalı olan 2018001 seriyalı Fedomax (məhlul 15 ml) 
adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. 

Məhlulun həcm i: 19m l (14.25-15.75m l) U Y Ğ U N  D E Y İL

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

olunmur.

Fericit Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana 
officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis 

leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 
monogyna) leaf and flower extract (5:1) - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fericit 

(kapsul, №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.

Ferrofolvit Tablet 2 x 15

Ferrous fumarate (eq.to 20 mg Iron) - 60.79 mg, 
Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 

5 mcg, Vitamin C (L-Ascorbic Acid) - 100 mg, 
Copper sulphate (eq.to 2 mg Copper) - 5 mcg, 

Manganese sulphate (eq.to 3 mg Manganese) - 9.12 
mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Dicalcium phosphate 

anhydrous, Polyvinylpyrrolidone K30, 
Corn starch

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ferrofolvit (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.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda Dəmir fumarat və Manqan sulfat 

inqredientlərinin miqdarı rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun 
olaraq qeyd edilsin.

b)"Təyin olunur" yazısı "Tövsiyə olunur" yazısı ilə əvəz 
edilsin.

c)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində qeyd edilən "xəstəlik 
və halların kompleks müalicəsi və profilaktikasında 

köməkçi vasitə kimi  istifadə olunur" yazısının "xəstəlik 
və halların kompleks müalicəsi və profilaktikasında 

qidanı vitamin və minerallarla zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" yazısı ilə əvəz 

edilsin.

Fitium Kids Şərbət 150 ml

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 13.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

         “Healty Life MMC” şirkətinin 05.08.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “KOÇ 

İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 
San. Tic. Ltd. Şt” şirkətinin istehsalı olan 392 seriyalı 
Fitium Kids (məhlul 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH : 9.22 ( 3.0 - 8.5 ) -- UYĞUN DEYİL
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

olunmur.




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

Fito 40 Kapsul 3 x 20

Linseed oil - 500 mg, Soy concentrate (thereof 
isoflavones - 30 mg) - 75 mg, Vitamin E (as D-alpha 

tocopherol) - 12 mg alfa-TE, Vitamin B6 (as 
pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin C (as 
Calcium ascorbate)- 40 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate) - 60 mg, Magnesium (as Magnesium 

oxide) - 30 mg, Linseed extract - 5 mg

Soy oil partially hydrogenated, Soy 
lecithin, Besswax, Gelatin, Glycerol, 

Sorbitol, Water, Titanium dioxide, Iron 
oxide yellow

DR.Dünner AG İsveçrə 15.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fito 40 

(kapsul №60) adlı məhsul  hormonal balansı 
tənzimləmək məqsədilə köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil. 

FitoStatin Tablet 3 x 10 Policosanol - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Sodium 
starch glycolate, Potato starch, 

Magnesium stearate, Colloidal silicon 
dioxide (AEROSIL® 200), Tablet 
coating (Aquarius BT 18000 Cool 

Vanilla)

Interchem ( for 
Omnifarma Kiyev) Ukrayna 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
FitoStatin (tablet, №30) adlı  məhsul ürək-damar 

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Məhsulun tərkibi rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun 
qeyd edilsin.

b)Komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə 
yanaşı beynəlxalq elm i adları qeyd edilsin.

c)İstehsalçı düzgün qeyd edilsin.

Fohow Boss Tea / Fohov 
Boss Çay Çay 3 q x 20 White tea - 0.54 g, Cyclocarya paliurus - 1.2 g, 

Ampelopsis - 0.6 g, Aspalathus linearis - 0.66 g mövcud deyil Fohow Health 
Products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow 
Boss Tea / Fohov Boss Çay(çay, filtr paket № 20) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: 20501501 , istehsal tarixi: 
27.05.2020 , son istifadə tarixi: 26.05.2022)  maddələr 

mübadiləsini yaxşılaşdırmaq, arterial təzyiqi 
tənzimləmək,töksinləri oqanizmdən kənarlaşdırmaq 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.

Fohow Linchzhi Kapsul 2 x 12 Cordyceps sinensis mycelium powder - 120 mg, 
Ganoderma lucidum spore powder - 180 mg Gelatin Fohow Health 

Products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow 

Linchzhi(kapsul, №    24) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi:20504501  , istehsal tarixi:23.09.2020 , son 

istifadə tarixi: 30.11.2021)  amin turşuların, vitaminlərin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Fohow Liuwei Cha toz 2 q x 25 Camellia sinensis(powder)-1.5 g, Chinese 
cordyceps(powder) -0.5 g. istifadə olunmayıb Fohow Health 

Products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow 
Liuwei Cha  (toz, filtr-paket № , 25l) adlı  məhsul (Seriya 

nömrəsi: 20501501 , istehsal tarixi: 29.05.2020, son 
istifadə tarixi: 28.05.2023)  orqanizmin 

detoksikasiyası,müxtəlif infeksiyalara qarşı müqavimətini 
güçləndirmək 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.

Fohow Meigui  daxilə qəbul üçün 
pasta 12 q x 30

Xylooligosaccharide – 0,25 g, Fructooligosaccharide 
– 4,15 g, Stachyose - 0,25 g, Rose petals water 

extract (Rosa canina) – 0,10 g
pure water Fohow Health 

Products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow 
Meigu( daxilə qəbul üçün pasta; saşe, 12 g №    30) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi: 19510502, istehsal 
tarixi:22.05.2020 , son istifadə tarixi: 21.11.2021)   

qaraciyərə təmizləyici təsir, ümumi kosmetoloji effekt, 
bağırsaq mikroflorasini tənzimləyən, allergiyaya və 

yaşlnmış əzələlərə müsbət təsir göstərən 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.



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

Fohow Meigui daxilə qəbul üçün 
pasta 120 q

Xylooligosaccharide – 0,25 g, Fructooligosaccharide 
– 4,15 g, Stachyose - 0,25 g, Rose petals water 

extract (Rosa canina) – 0,10 g
Pure water Fohow Health 

Products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow 

Meigu( daxilə qəbul üçün pasta; 120 q) adlı  məhsul  
qaraciyərə təmizləyici təsir, ümumi kosmetoloji effekt, 

bağırsaq mikroflorasini tənzimləyən, allergiyaya və 
yaşlnmış əzələlərə müsbət təsir göstərən 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.

Fohow oral Liquid daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml x 4

Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 
350 mg, Lentinula edodes - 100 mg, Bambusa - 100 

mg

prufied water, honey, potassium 
sorbate

Fohow Health 
Products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow oral Liquid (daxilə 
qəbul üçün məhlul, 30 ml №4) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 20104103, istehsal tarixi:23.05.2020 , son 

istifadə tarixi: 22.11.2021) polisaxarid, amin turşuları, 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun adı və dozalanma rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Fohow Sanbao Oral Liquid Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml x 4

Chinese Cordyceps (Cordyceps sinensis) – 2,1 mg, 
Linchzhi (Ganoderma lucidum) – 2,1 mg, Shitake 

(Lentinus edoses) – 2 mg
Pure water, Potassium sorbate Fohow Health 

Products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Fohow 
Sanbao Oral Liquid(daxilə qəbul üçün məhlull, 30 ml №  

4) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 20104101 , istehsal 
tarixi: 24.05.2020, son istifadə tarixi: 23.11.2021)  amin 
turşuların, vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

vasitəsi deyil.

Fohow Sanqing Oral Liquid Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml x 4

Aloe (Aloemitsin) - 3 mg, Polysaccharides from Lions 
mushroom (Hericium erinaceus) - 3 mg, Lonicera 

japonica Thunb - 3.6 mg 
Pure water Fohow Health 

Products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fohow 
Sanqing Oral Liquid (daxilə qəbul üçün məhlull, 30 ml №  

4) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 19111105 , istehsal 
tarixi: 20.05.2020, son istifadə tarixi: 24.11.2021)  amin 
turşuların, vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi 

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

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

vasitəsi deyil.

Forever Active HA / Forever 
Aktiv HA Kapsul

Hyaluronic acid complex (providin 9% low molecular 
weight Hyaluronic acid from Sodium Hyaluronate) - 
40 mg, Ginger (Zingiber officinale) root oil - 25 mg, 

Turmeric (Curcuma longa) root powdered (95% 
Curcumin) - 25 mg

Soybean oil, Yellow Beeswax, 
Maltodextrin, Lecithin, Shell (Gelatin, 

Glycerin, Purified water, Turmeric 
(Curcuma longa root)(95% 

Curcumin)(Color index 75300)), Zinc 
oxide

Soft Gel Tecnologies, 
Inc ABŞ 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Active HA / Forever Aktiv HA (kapsul № 30) adlı məhsul 

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

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

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

beynəlxalq elm i adı qeyd edilsin.

b)İstehsalçının adı düzgün qeyd edilsin.
c)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.



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

Forever Aloe Bits N 
Peaches/ Şaftalılı Aloe 

Şirəsi
məhlul 1000 ml x 1 Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g

Fructose, Natural Peach Flavor, Citric 
Acid, Natural Peach Concentrate, 

Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Ascorbic Acid, Tocopherol

Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Aloe Bits N Peaches/ Şaftalılı Aloe Şirəsi (məhlul,1000 

ml) adlı məhsul orqanizmi 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:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml Aloe Vera gel - 232.3099 g
Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Tocopherol

Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Aloe Vera Gel (qel,1000 ml) adlı məhsul  orqanizmi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Forever Calcium Tablet 1 Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 20.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Forever Freedom (Orange 
flavored Aloe Vera Juise)  / 

Forever Azadlıq Şirəsi( 
Portağal ətirli Aloe Vera 

şirəsi)

məhlul 1 000 ml

Stabilized Aloe Vera Gel - 220.7374 g, Glucosamine 
Sulfate - 3.1050 g, Chondroitin Sulfate - 2.9063 g, 

Methyl Sulfonyl Methane - 1.4904 g, Ascorbic Acid - 
0.5216 g, Tocopherol - 0.0099 g

Sorbitol, Təbii Portağal şirəsi ekstraktı, 
Fruktoza, Portağal Aromatizatoru, 

Limon Turşusu, Kalium Sorbat, 
Natrium Benzoat 

Forever Living 
Products ABŞ 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Freedom (Orange flavored Aloe Vera Juise)  / Forever 

Azadlıq Şirəsi( Portağal ətirli Aloe Vera şirəsi) 
(məhlul,1000 ml) adlı məhsul orqanizmi 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Forever iVision Yumşaq gel kapsullar 1

Lutemax-Marigold flower (Tagetes erecta) extract 
(Sunflower oil, Lutemax-Marigold flower (Tagetes 

erecta) extract, Tocopherol-rich extract (E 306)) - 55 
mg (Lutein 10 mg, Zeaxanthin 2 mg), Ascorbic acid - 
52.1565 mg (Vitamin C 40 mg), D-Alpha-Tocopherol 

(D-Alpha-Tocopherol, Soybean oil) - 26.8657 mg 
(Vitamin E 15 mg α-TE), Bilberry fruit (Vaccinium 
myrtillus) extract 10% Anthocyanins (Bilberry fruit 
(Vaccinium myrtillus) extract 10% Anthocyanins, 
Maltodextrin) - 16.50 mg (Bilberry fruit extract 15 

mg), Carrot (Daucus carota subsp. Sativus) seed oil 
(Carrot (Daucus carota subsp. Sativus) seed oil, 

Canola oil and Sunflower oil) - 14 mg, Zinc oxide - 
8.2151 (Zinc 6 mg), Beta carotene (Corn oil, Beta 

carotene, Dl-alpha-tocopherol (E307)) - 3 mg 
(Vitamin A 125 mcg RE)

Sunflower oil, Gelatin (E441), Glycerol 
(E422), Beeswax (E901), Purified 

water, Black Carrot (Daucus carota 
subsp. Sativus) juice (Black Carrot 
juice, Citric acid (E330), Potassium 

sorbate (E202))

Aloe vera of America, 
İnc ABŞ 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

iVision (kapsul, № 60) adlı məhsul gözün görmə 
qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Formula 1 Protein kokteyli 
(Fındıq) toz 550 q

Gum carrageenan - 109.20 mg, Citrus pectin - 13 
mg, Guar gum powder - 818 mg, Copper citrate (35 

% CU) - 0.935 mg, Safflower oil - 1600 mg, 
Sucralose powder - 10 mg, Salt-sodium chloride - 

78.80 mg, Canola oil - 100 mg, Flavor-Vanilla J6368 - 
140 mg, Pyridoxine hydrochloride USP - 0.674 mg, 

Corn bran IP - 390 mg, Xanthan gum - 164 mg, 
Flavor-Biscuit 50480 (EMEA only) - 52 mg, Vanilla 
ground (100 % Vanillin) - 101.40 mg, Flavor-Nature 

identical biscuit powder - 300 mg, Zinc oxide powder - 
3.56 mg, Thiamine hydrochloride - 0.503 mg, D-

calcium pantothenate - 2.102 mg, Dl-alpha 
tocopheryl acetate (50%) - 10.286 mg, Folic acid 
USP - 0.072 mg, Potassium iodide - 0.061 mg, 

Potassium phosphate dibasic - 927.487 mg, 
Riboflavin USP - 0.504 mg, Manganese carbonate - 

1.111 mg, Niacinamide - 6.492 mg, Biotin - 0.012 
mg, Cyanocobalamin (0.1%) - 0.9 mg, İnulin 90% - 
1350 mg, Parsley herb powder - 5.2 mg, Ascorbic 

acid powder - 31.837 mg, Ferrous fumarate powder - 
7.891 mg, Calcium citrate powder - 1103.203 mg, 
Vitamin D3 100 CWS/AM 100000 IU/g - 0.72 mg, 

ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

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

İtaliya 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Formula 
1 Protein kokteyli (Fındıq)(toz, 550 q) adlı məhsul (Seriya 

nömrəsi: 190420E, istehsal tarixi: 16.01.2020, son 
istifadə tarixi: 16.01.2022)  çəkini tənzimləmək məqsədi 

ilə tövsiyə olunan spesifik dietik qida  olub,onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

görə  B FM Q Ə və dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.



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

Formula 1 Protein kokteyli 
(Şokolad) toz 550 q

Citrus pectin - 0.013 g, Guar gum powder - 0.026 g, 
Copper citrate (35 % CU) - 0.000935 g, Safflower oil - 

1.7 g, Cocoa powder - 1.95 g, Sucralose powder - 
0.011 g,  Salt-Sodium chloride - 0.0788 g, Cocoa 

powder dutch 22/24 - 0.65 g, Pyridoxine 
hydrochloride USP - 0.000674 g, Xanthan gum - 0.3 

g, Flavor Biscuit 50480 - 0.133 g, Vanilla ground 
(100 % vanillin) - 0.15 g, Zinc oxide powder - 

0.003018 g, Inulin 90 % - 1.69703 g, Thiamine 
hydrochloride - 0.000351 g, D-Calcium pantothenate - 
0.002102 g, Folic acid USP - 0.000072 g, Potassium 

iodide USP - 0.000061 g, Potassium phosphate 
dibasic - 0.927487 g, Riboflavin USP - 0.000479 g, 

Manganese carbonate - 0.001111 g, Niacinamide (99 
%) - 0.006252 g, Biotin - 0.000012 g, 

Cyanocobalamin (0.1 %) - 0.0009 g, Ascorbic acid 
fine powder - 0.031837 g, Ferrous fumarate powder - 

0.008290 g, Calcium citrate powder - 1.103203 g, 
Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 0.00072 g, 
Fructose powder - 4.826310 g, Sodium selenite (45 

ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

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

İtaliya 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Formula 

1 Protein kokteyli (Şokolad) adlı məhsul  (Seriya 
nömrəsi:199452B , istehsal tarixi: 18.02.2019, son 

istifadə tarixi: 18.02.2021)  çəkini tənzimləmək məqsədi 
ilə tövsiyə olunan spesifik dietik qida məhsulu  olub,onun 

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

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

görə  B FM Q Ə və dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.

Formula 1 Protein kokteyli 
(Vanil) toz 550 q 

Gum carrageenan - 0.1092 g, Citrus pectin - 0.013 g, 
Guar gum powder - 0.818 g, Copper citrate (35 % 
CU) - 0.000935 g, Safflower oil - 1.70 g, Sucralose 
powder - 0.01 g, Salt-sodium chloride - 0.0788 g, 

Flavor-Vanilla J6368 - 0.14 g, Pyridoxine 
hydrochloride USP - 0.000674 g, Xanthan gum - 

0.164 g, Flavor-Biscuit 50480 (EMEA only) - 0.052 g, 
Vanilla ground (100 % Vanillin) - 0.1014 g, Flavor-
Nature identical biscuit powder - 0.3 g, Zinc oxide 

powder - 0.003018 g, Thiamine hydrochloride - 
0.000351 g, D-calcium pantothenate - 0.002102 g, 
Folic acid USP - 0.000072 g, Potassium iodide - 

0.000061 g, Potassium phosphate dibasic - 
0.927487 g, Riboflavin USP - 0.000479 g, 

Manganese carbonate - 0.001111 g, Niacinamide - 
0.006252 g, Biotin - 0.000012 g, Cyanocobalamin 

(0.1%) - 0.0009 g, İnulin 90% - 1.746630 g, Parsley 
herb powder - 0.00520 g, Ascorbic acid powder - 

0.031837 g, Ferrous fumarate powder - 0.008290 g, 
Calcium citrate powder - 1.103203 g, Vitamin D3 100 

ayrıca göstərilməyib
Fine Foods & 

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

İtaliya 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 
1 Protein kokteyli (Vanil) (toz, 550 q) adlı məhsul (Seriya 

nömrəsi: 199694A, istehsal tarixi: 17.10.2019, son 
istifadə tarixi: 17.10.2021)   çəkini tənzimləmək məqsədi 

ilə tövsiyə olunan spesifik dietik qida  olub,onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

görə  B FM Q Ə və dərman vasitəsi deyil. 
Qeyd: Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

dair konfidensial sənədə əsasən yazılmışdır.

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

kompleksi

Tablet -

Premix, Mineral Vitamin FT 162849EU (Vitamin A - 
425 mcg, Thiamine (Vitamin B1) - 1.6 mg, Vitamin 

B2 - 4 mg, Niacin (Vitamin PP) - 14 mg, Pantothenic 
acid (Vitamin B5) - 5.72 mg, Choline (Vitamin B4) - 

82.5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Biotin (Vitamin B7) - 100 
mcg, Folic acid (Vitamin B9) - 324 mcg, Vitamin B12 - 
1.9 mcg, Vitamin C - 240 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, 

Vitamin E - 30 mg, Vitamin K - 80 mcg, Beta-
carotene - 0.45 mg, Iron - 12.94 mg, Iodine - 93 mcg, 

Calcium - 300 mg, Magnesium - 111.6 mg, 
Manganese - 1 mg, Copper - 0.5 mg, Selenium - 55 

mcg, Phosphorus - 250 mg, Chromium - 40 mcg, 
Zinc - 8.7 mg) - 1200 mg

Microcrystalline cellulose, 
Coating,Sepıfılm LP 770, 

Croscarmellose sodium, Polyethylene 
glycol 6000, Magnesium stearate 

(Magnesium - 0.9 mg), Stearic acid, 
Silicon dioxide, Iron oxide red (Iron - 

0.06 mg)

Fine Foods & 
Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A
İtaliya 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Formula 2. Vitamin & 

Mineral Complex Woman / Formul 2. Qadınlar üçün 
vitaminlər və minerallar kompleksi (tablet, № 60) (Seriya 

nömrəsi: 190519C , istehsal tarixi: 17.04.2020, son 
istifadə tarixi: 17.04.2022) adlı məhsul qadınlar üçün 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" 
sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi"ifadəsi"bioloji fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz 
olunsun; "ana südü qidalandırma" yazısı "laktasiya 

dövrü" yazısı ilə əvəz olunsun.
b)Rəydə tərkib istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair  

konfidensial sənədə  əsasən yazılmışdır.Qablaşdırmanın 
üzərində yalnız təsiredici maddələrinmiqdarı 
göstərilm işdir, bu da fikrim izcə yolveriləndir.

Fortika Şərbət 150 ml Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc gluconate - 
35 mg (eq. to 5 mg Zinc)

Fructose, Glycerin vegetable, Sorbitol 
solution 70%, Potassium sorbate, 

Lemon flavour, Purified water

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fortika (şərbət, 150 

ml) (Seriya nömrəsi: 11640620 , istehsal tarixi: 
01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul 

C vitamini və sink 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.

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi 
maddələrin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin.



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

Fridomin daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

L-Arginine - 0.66 mg, L-Histidine - 1.45 mg, L-
Isoleucine - 0.59 mg, L-Leucine - 0.88 mg, L-Lysine 

HCl - 2.5 mg, L-Methionine - 1.25 mg, L-
Phenylalanine - 0.5 mg, L-Threonine - 0.43 mg, L-

Tryptophane - 0.50 mg, L-Valine - 0.67 mg, Ascorbic 
acid - 48 mg, L-Alanine - 0.55 mg, L-Asparagine - 

0.65 mg, L-Glutamine - 0.50 mg, Glycine - 2.70 mg, 
L-Serine - 1.37 mg, L-Proline - 0.50 mg

Sugar, Sucralose, Orange flavor, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Fridomin (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsul  
C vitamininin və amin turşuların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Full D-vit daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Honor İlaç Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirket Türkiyə 15.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Full D-vit  

(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.

Fullbiotic Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus parasei, 
Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells 

not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Fullbiotic (kapsul, № 20) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

mıəqsədilə 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.

Garuna Tablet 3 x 10

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 15.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər


      “Healty Life MMC” tərəfindən 30.07.2020-ci il tarixli 

məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “KOÇ İLAÇ 
Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. 

Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Garuna (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, 
tabletin tərkibində B6 vitamininin miqdarı (Vitamin B6 - 
9.62%  (70-130%))  normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlm ir.

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

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

olunmur.


Gettafer Tablet 3 x 10

Iron II gluconate (12 % Iron 28.2 mg) - 235 mg, 
Ascorbic acid (99 % Vitamin C 60 mg) - 60.606 mg, 
Pteroilmonoglutamic acid (98 % Folic acid 350 mcg) - 

0.3571 mg,  Cyanocobalamin (5 % Vitamin B12 4 
mcg) - 0.08 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Rad Gida Laborotuvari 
ve İlaç Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi
Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gettafer 

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

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

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

Glucochon Forte Tablet 3 x 20 Glucosamine sulfate dipotassium chloride - 780 mg, 
Chondroitine sulfate - 624 mg

Polyvinylpolypyrrolidone, Cross-linked 
carboxymethyl cellulose, 

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Stearic acid, Magnesium 

stearate, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Glycerol

DR.Dünner AG İsveçrə 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Glucochon Forte (tablet  № 60) adlı məhsul  dayaq- 
hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunmaı zəruridir.



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

Gold Ray / Qold Rey Kapsul 2 x 5
Natural Royal Jelly (Lyophilized 5.8% HAD) - 1000 
mg, Beta-carotene (vitamin A) - 2500 I.U., Wheat 

germ oil - 500 mg, Garlic powder - 100 mg

Ethyl vanillin, Soy lecithin 45%, 
Hydrogenated vegetable oil (type I), 
Hydrogenated vegetable oil (type II), 
Gelatin, Anıdrısorb, Glycerol 85%, 

Sodium ethyl hydroxybenzoate, 
Sodium propyl hydroxybenzoate, 
Titanium dioxide, Iron oxide red, 

Purified water

Sedico 
Pharmaceutical Co Misir 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 
Ray / Qold Rey (kapsul №10) adlı məhsul sağlamlığın 
bərpası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Təqdim edilən stabillik tədqiqatları ekspertizanı 
qane etmədiyi üçün saxlanma şəraiti rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilsin.
b)Qablaşma Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

uyğun olaraq tərtib edilsin.

Gold Standard 100% Casein 
Chocolate Supreme toz 1.81 kq

Micellar Casein - 85 g, Essential Amino Acids (EAAs) 
(Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, 

Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 28.2 g, 
Conditionally Essential Amino Acids 

(CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 
Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 30.3 g, 

Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, 
Serine, Glycine, Alanine) – 12 g

Cocoa, Natural & Artificial, Salt, Gum 
blend (Cellulose gum, Xanthan gum, 
Carrageenan), Sucralose, Aminogen, 

Lecithin, Acesulfame Potassium

Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 

Standard 100% Casein Chocolate Supreme (toz 1.81 kg) 
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.

Gold Standard 100% Casein 
Creamy Vanilla toz 1.82 kq

Micellar Casein - 85 g, Essential Amino Acids (EAAs) 
(Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, 

Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 28.2 g, 
Conditionally Essential Amino Acids 

(CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 
Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 30.3 g, 

Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, 
Serine, Glycine, Alanine) – 12 g

Natural & Artificial, Salt, Gum blend 
(Cellulose gum, Xanthan gum, 

Carrageenan), Sucralose, Aminogen, 
Lecithin, İnulin, FC&C Yellow#5

Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 

Standard 100% Casein Creamy Vanilla (toz 1.82 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.

Gold Standard 100% Casein 
Creamy Vanilla toz 909 q

Micellar Casein - 85 g, Essential Amino Acids (EAAs) 
(Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, 

Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 28.2 g, 
Conditionally Essential Amino Acids 

(CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 
Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 30.3 g, 

Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, 
Serine, Glycine, Alanine) – 12 g

Natural & Artificial, Salt, Gum blend 
(Cellulose gum, Xanthan gum, 

Carrageenan), Sucralose, Aminogen, 
Lecithin, İnulin, FC&C Yellow#5

Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 

Standard 100% Casein Creamy Vanilla  (toz 909 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.

Gold Standard 100% Casein 
Strawberry Cream toz 907 q

Micellar Casein - 85 g, Essential Amino Acids (EAAs) 
(Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, Leucine, 

Lysine, Phenylalanine, Methionine) – 28.2 g, 
Conditionally Essential Amino Acids 

(CAAs)(Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 
Proline, Glutamine, Glutamic acid) – 30.3 g, 

Nonessential Amino Acids (NAAs) (Aspartic Acid, 
Serine, Glycine, Alanine) – 12 g

Natural & Artificial, Gum blend 
(Cellulose gum, Xanthan gum, 

Carrageenan), Polydextrose, Lecithin, 
Malic acid, Acesulfame Potassium, 

Citric acid, Sucralose, Aminogen, Beet 
Juice powder

Optimum Nutrition Inc ABŞ 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 
Standard 100% Casein Strawberry Cream (toz 907 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.

Gold Standard 100% Isolate 
Chocolate Bliss toz 744 q Hydrolyzed Whey Protein Isolate - 19 g, Whey 

Protein Isolate - 6 g
Cocoa, Natural & Artificial, Lecithin, 

Salt, Sucralose Optimum Nutrition Inc ABŞ 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən GOLD 
STANDARD 100% ISOLATE CHOCOLATE BLİSS, toz 

744 q (Seriya nömrəsi: 0000992332; İstehsal tarixi: 
01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2022) adlı məhsul 

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

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

Gold Standard 100% Isolate 
Chocolate Bliss toz 1,36 kq Hydrolyzed Whey Protein Isolate - 19 g, Whey 

Protein Isolate - 6 g
Cocoa, Natural & Artificial, Lecithin, 

Salt, Sucralose Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 

Standard 100% Isolate Chocolate Bliss (toz 1.36 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.



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

Gold Standard 100% Isolate 
Rich Vanilla toz 1.32 kq Hydrolyzed Whey Protein Isolate - 19 g, Whey 

Protein Isolate - 6 g Natural & Artificial, Lecithin, Sucralose Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 
Standard 100% Isolate Rich Vanilla (toz 1.32 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.

Gold Standard 100% Isolate 
Rich Vanilla toz 720 q Hydrolyzed Whey Protein Isolate - 19 g, Whey 

Protein Isolate - 6 g Natural & Artificial, Lecithin, Sucralose Optimum Nutrition Inc ABŞ 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gold 
Standard 100% Isolate Rich Vanilla (toz 720 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.

Göz damcıları Relins A, E, 
B6 vitaminli Göz damcı 10ml

Macrogolglycerol ricinoleate -2%, boric acid -0.64%, 
sodium chloride - 0.49%, hyaluronic acid -0.15%, 

sodium borate -0.19%, vitamin E-acetate -1%, 
pyridoxine hydrochloride- 0.05%, EDTA disodium 

dihydrate -0.03 %, vitamin A-palmitate -0.01%, ionol -
0.01%, polyhexamethylene biguanide hydrochloride -

Ayrıca qeyd edilməmişdir Doktor Klaus Belarus 12.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Göz damcıları Relins A, 
E, B6 vitaminli, 10ml”, adlı məhsul A, E, B6 vitamin 

çatışmazlığının profilaktikası, gözlərin sağlamlığının və 
görmə itiliyinin dəstəklənməsi üçün tövsiyə olunan tibbi 

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

Grengam Plus Kapsul 15 x 2

GABA(Gamma amino butyric acid) – 150 mg, 
Glycine – 50 mg, inositol – 40 mg, Ginkgo biloba 

leaves extract – 30 mg (eq.7,2 mg of flavone 
glycosides and 1,8 mg of terpen lactone), L-5 

hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed 
extract) – 30 mg

Red Iron Oxide, Titanium Dioxide, 
Corn Starch, Gelatin, Magnesium 

Stearate, Silicon Dioxide, 
Microcrystalline Cellulose

JSC Aconitum Litva 13.10.2020 Müsbət

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

GrenKid Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Vitamin A Palmitate 1.0 MIO Liquid (eq.to 750 IU 
Vitamin A) - 0.75 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 

17.5 mg, Cholecalciferol 1 MIO Liquid (eq.to 200 IU 
Vitamin D3) - 0.2 mg, Vitamin E acetate Liquid (eq.to 
2.5 IU Vitamin E) - 2.5 mg, Ribofalvin (Vitamin B2) - 
0.3 mg, Pyridoxine HCl (eq.to 0.2 mg Vitamin B6) - 
0.25 mg, Niacinamide (Vitamin B3) - 4 mg, Ferrous 

sulphate (eq.to 5 mg elemental Ferrous) - 15.2 mg. L-
Serine - 10 mg

Deionized water, Sugar, Glycerin, 
Polysorbate-80, Xanthan gum, 

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Strawberry flavor, Sucralose, 

Acesulfame-K

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən GrenKid 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı məhsul 
serin aminturşusu, dəmir mineralı və bəzi vitaminlərin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun 
adında dəyişiklik edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Grenovit Şərbət 150 ml

Fish oil (Total Omega-3 - 370 mg, DHA - 125 mg, 
EPA - 188 mg) - 1042 mg, Cholecalciferol 1 MIO IU/g 

(eq.to 5000 IU Vitamin D3) - 5 mg, Vitamin K1 5% 
(eq.to 18.75 mcg Vitamin K1) - 0.375 mg, Thiamine 

HCl (eq.to 0.275 mg Vitamin B1) - 0.37 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) - 0.35 mg, Nicotinamide 
(eq.to 4 mg Vitamin B3) - 4 mg, Pyridoxine HCl 
(eq.to 0.35 mg Vitamin B6) - 0.43 mg, Folic acid 

(Vitamin B9) - 0.05 mg, Cyanocobalamine (Vitamin 
B12) - 0.625 mcg, Biotin (Vitamin B7) - 0.01 mg, D-

Glycerine, Polysorbate - 80, Xanthan 
gum, Orange flavor, Potassium 

sorbate, BHT, Sucralose, Sorbitol, 
Xylitol, Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Grenovit  (şərbət, 150 ml) adlı məhsul Omeqa-3 yağ 
turşularının, 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.

Guarana Shots 1.800 
Orange flavour / Guarana 
Shots 1.800 Portağal dadlı

məhlul 25 ml x 20

Guarana seed extract – 7200 mg (caffeine 720 mg), 
Niacin (as nicotiamide) – 64 mg, Vitamin B1 (as 
thiamine mononitrate) - 4.4 mg, Vitamin B6 (as 

pyridoxine hydrochloride) – 5.6 mg

Fructose, Water, Flavour, Citric acid, 
Potassium sorbate

Anona GmbH 
(Konzept Nutrition 

GmbH)
Almaniya 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Guarana 

Shots 1.800 Orange flavour (məhlul 25 ml x 20) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: 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.



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

Hemohelp Tablet 3 x 10

Folic acid - 400 mcg, Ferrous Bisglycinate (Iron  - 17 
mg) - 80 mg, Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 60 mg, 

Calcium (as Calcium citrate - 250 mg) - 50 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 3 mcg

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
PVP, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

SUNMED İlaç 
Kozmetik Gida İmalat 

San.Tic.LTD ŞTİ
Türkiyə 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Hemohelp (tablet, № 30) adlı məhsul dəmir və fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:Qablaşmda qeyd edilən "Anemiya əleyhinə qida 
əlavəsi" yazısının "Dəmir və fol turşusunun əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" yazısı ilə əvəz 
edilsin, xarici dildə də həmin yazının tərcüməsi qeyd 

edilsin. 

Heqo-Vit Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as 
Copper II sulfate anhydrous 2.51 mg) – 1000 mcg, 
Iodine (as Potassium iodide 366 mcg) - 140 mcg, 

Iron (as Iron II sulfate 46.3 mg) – 17 mg, Calcium (as 
Calcium carbonate 250 mg) – 100 mg, Magnesium 

(as Magnesium carbonate 520 mg) – 150 mg, 
Selenium (as Sodium selenite 71.73 mcg) – 30 mcg, 

Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 
mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin 

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 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Heqo-Vit 

(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 dərman vasitəsi deyil.

Herbalifeline Max / 
Herbalayflayn Maks Kapsul 2 x 15

DL-alpha tocopherol (Vitamin E - 2.7 mg) - 3 mg, 
Fish oil 60% MIN TG (Polyunsaturated fatty acids 

(Omega-3 - 630 mg), DHA - 216 mg, EPA - 378 mg) - 
1063 mg

Peppermint oil, Thyme oil, Corn 
starch, Glycerine, Carrageenan gum, 
Sodium phosphate dıbasic anhydrous

Catalent İtaly S.p.A. İtaliya 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HERBALİFELİNE 

MAX/HERBALAYFLAYN MAKS (kapsul, № 30) (Seriya 
nömrəsi: J59453A, istehsal tarixi: 22.02.2019, son 

istifadə tarixi: 22.02.2021) 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:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "uşaq əmizdirmə" 

yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji aktiv qida 
əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı 

ilə əvəz edilsin.

Hot Blood toz 300 g Vitamin B3-35 mg, Biotin-7.5 mcg, Folic acid-30 
mcg, Magnesium-56 mg, Caffeine-300 mg Scitec Nutrition ABŞ 20.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

İmubest Kids Daxilə qəbul üçün 
məhlul

30 ml (1 
ml/20 damcı)

Vitamin C - 3000 mg , L-lysine hydrochloride - 150 
mg, L-lysine - 109.8 mg, L-methionine - 55.2 mg, L-

valine - 40.2 mg, L-isolysine - 35.4 mg, L-tryptophan - 
30 mg, L-phenylalanine - 30 mg, L-threonine - 25.5 

mg

Glycerine, Purified water SC Laboratoarele 
Medica SRL Rumıniya 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmubest 

Kids (daxilə qəbul üçün məhlul , 30 ml) adlı  məhsul C 
vitamini və amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qeyd:Qablaşma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” 
nın tələblərinə uyğun tərtib edilsin.

İmukan Şərbət 100 ml

Beta glucan- 60 mg, L-Ascorbic acid - 30 mg, 
Nicotinamide-1,35 mg; Pantothenic acid from 

Calcium D-patothenate-0.45 mg,  Pyridoxine  from 
Pyridoxine hydrochloride -0.15 mg,Thiamin from  
Thiamin hydrochloride- 0,1 mg, Pteroyl-l-glutamic 
acid-10 mcg, D-Biotin( D-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-
thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid)- 1,25 mcg,  

Cyanocobalamin-0,1 mg.

deminiralized water, fructose, 
potassium sorbate, xantan gum, 

natural orange flavour.
Erbozeta S.p.A San-Marino 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İMUKAN (şərbət, 100 ml) adlı  məhsul  immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşlaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

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”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və rəydə 
göstərilən bəndləri əks etdirməlidir.



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

İQ Box Kapsul 2x30

Complex 1: Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) 
root dry extract (baicalin - 9.6 mg) - 96 mg, Ascorbic 

acid (Vitamin C - 95 mg) - 96 mg, Ginkgo biloba 
leaves dry extract (Flavonol glycosides - 21 mg) - 86 
mg, Ascorbyl palmitate (Vitamin C - 29 mg) - 72 mg, 
Gotu kola (Centella asiatica) herb dry extract -  38 
mg, Vitamin E 50% (Vitamin E - 19 mg) - 38 mg, 
Complex Vitamin A (Vitamin A - 0.6 mg) - 4 mg 
Complex 2: 75% concentrate of ethyl esters of 

omega-3 polyunsaturated fatty acids (Omega - 3 - 
375 mg, DHA - 92 mg, EPA - 230 mg) - 500 mg, 

Vitamin E (active Vitamin E - 4.9 mg) - 5 mg, 
Linseed oil -  45 mg

Gelatin, Glycerin, Pure water, Sorbitol, 
Ethylvanillin

Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İQ Box 

(kapsul, № 60) adlı  məhsul Beyin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Məhsulun üzərində istifadə olunan Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda baykalinin 
inqredientinin miqdarı rəyə (tərkibə aid sənəd) uyğun 

olaraq düzgün qeyd edilsin.
b)Təlimatda “BAD dərman deyil” yazısının “BFMQƏ 

dərm an deyil” yazısı ilə əvəz olunsun.

c)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
elmi adı qeyd edilsin.

d)"Scutellaria baicalensis" bitkisi Baykal başlıqotu kimi, 
"Centella asiatica" bitkisi Azərbaycan dilinə Asiya 

sentellası kimi tərcümə edilsin.

Juni-C sorma tablet 1 Acidum ascorbicum - 200 mg, Sodium ascorbate - 
112.5 mg

Xylitol, Magnesium stearate, 
Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Colloidal silicon dioxide, Beta-

carotene

Dr.Müller Pharma s.r.o Çex respublikası 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Juni-C 
(sorma tablet, № 45) 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

adı qeyd edilsin.

Kadefos Forte Daxilə qəbul üçün 
məhlul 150 ml

Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulphate - 100 
mg, Vitamin D3 - 0.005 mg (200 IU), İnositol - 100 

mg

Guar gum, Peppermint oleum, 
Tricalcium phosphate, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Citric 
acid monohydrate, Deionized water, 

Xanthan gum, Titanium dioxide, 
Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kadefos 

Forte (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul 
bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

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

KaDe-KİD Şərbət 200 ml

Calcium lactate PLUS (eq. to 70 mg Ca) - 400 mg, 
Vitamin D3 / Cholecalciferol (eq. to 100 IU Vitamin 
D3) - 1 mg, Menaquinone-7 (eq. to 30 mcg Vitamin 

K2) - 15 mg

Sorbitol solution 70%, Glycerin 
vegetable, Turmeric essential oil, 
Carboxymethylcellulose sodium, 

Sodium benzoate, Dextrose, 
Strawberry flavour, Purified water, 

Polyethylene glycol 

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 02.10.2020 Müsbət

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

KİD (şərbət, 200 ml) adlı məhsul Ca mineralının, D və K 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd: Növbəti istehsal zamanı istifadə üzrə təlimatda 
"İstifadəsinə göstərişlər bəndi"ndə "Aşağıda qeyd olunan 

xəstəlik və halların kompleks müalicə və 
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi istifadə olunur" 
ifadəsi "KaDe-KİD aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 

hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏdir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.

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

Microcrystalline cellulose, Maize 
starch, PVPK 30, Sodium benzoate, 

Gelatin, Croscarmellose sodium, 
Colloidal silicon dioxide, Talcum, 

Magnesium stearate

JMB Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd. Hindistan 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KALCINA, tablet №60 

(Seriya nömrəsi: J-3; İstehsal tarixi: 01.08.2020; Son 
istifadə tarixi: 31.07.2022) 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.



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

Kalmafort Tablet 3 x 10

Valerian, 0.4% valeric acid standartised extract - 150 
mg, Crataegus, 5% flavonoids standartised extract - 

150 mg, Magnesium lactate dihydrate - 150 mg, 
Leonurus cardiaca, 10% stachydrine standartised 
extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1 

mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Croscarmellose sodium (E 468), 

Nutraficient 114F265032, Magnesium 
stearate (E 572), Silicon dioxide (E 

551)

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalmafort (tablet, № 

30) (Seriya nömrəsi: 780720 , istehsal tarixi: 01.07.2020, 
son istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Kalsimix Şərbət 150 ml Calcium citrate - 500 mg, Magnesium sulphate - 100 
mg, Vitamin D3 - 200 IU

Guar gum, Peppermint oleum, 
Tricalcium phosphate, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Citric 
acid monohydrate, Deionized water, 

Xanthan gum, Food color agent 
(white), Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsimix 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qeyd: 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.

Kanomaq Kapsul 5 x 10
Magnesium lactate - 554.42 mg, Pyridoxine 

hydrochloride - 5 mg, Pteroylmonoglutamic acid - 0.2 
mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 0.004 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose, 
Magnesium stearate (E 470b), 

Titanium dioxide, 
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kanomaq (kapsul, № 50) adlı  məhsul maqnezium 
mineralı və bəzi 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:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada  fol turşusu 
rəyə ( istehsalçının tərkib haqqında təqdim etdiyi sənədə 
əsasən) uyğun olaraq təsiredici maddə siyahısında qeyd 

edilsin.

Kanoprevit Kapsul 3 x 10

Vitamin A ( as Retinyl acetate) - 1200 mcg, Vitamin 
B1 ( as Thiamine hydrochloride) - 1.84 mg, Vitamin 
B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) - 2.6 mg, Vitamin 
B12 (as Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin D ( as 
Cholecalciferol) -10 mcg, Vitamin E ( as DL- alfa 

tocopheryl acetate) - 7.37 mg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) - 100 mg, Folic acid  - 400 mcg, Niasin (as 

Nicotine acid) - 18 mg, Calcium (as Calcium 

Microcrystalline cellulose (E460), 
Silicon dioxide (E551), Magnesium 
stearate (E470 b), Capsule (gelatin 

titanium dioxide E171, iron oxide 
E172)

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 19.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kanoprevit (kapsul №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. 

Klimastop Tablet 2x15

Soy (Glycine max)  seed dry extract - 10 mg, Red 
Clover (Trifolium pratense)  herb dry extract - 10 mg, 

Kudzu (Pueraria lobata) root dry extract - 188 mg, 
Calcium carbonate - 100 mg (Calcium - 40 mg), 

Vitamin C - 30 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin E ( 
in acetate form-6 mg)- 3 mg, Folic acid - 400 mcg, 

Vitamin B12 - 3 mcg, Biotin - 150 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silica ValueMed Pharma SrL San-Marino 28.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Klimastop (tablet №30) 
adlı məhsul qadınlarda klimaktik dövrdə orqanizmi 

dətəkləmək 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.

Kofidro Şərbət 150 ml

Primula veris root soft extract-55 mg, N -
acetylcystein-100 mg; Zinc gluconate(as elemenal 

zinc)-28 mg(4 mg), Tilia cordata dried flowers 
powder - 520 mg, Althea officinalis root liquid extract - 

750 mg, Thymus vulgare liquid extract - 360 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 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

KOFİDRO (şərbət, 150 ml) adlı  məhsul yuxarı tənəffüs 
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.

Kurkumin Z Kapsul 1 Curcumin (Curcumin longa rhyzome) - 25 mg, 
Piperine (Piper nigrum fruit) - 0.5 mg

Gelatin, Olive oil, Glycerine, Purified 
water

Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kurkumin Z (kapsul N 60) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibi rəyə (tərkibə aid sənədə) 

uyğun olaraq qeyd edilsin.
b)Komponentlərin həm beynəlxalq elmi adları, həm də 

Azərbaycan dilində tərcüm əsi qeyd edilsin.

c)"Gelatin" adlı köməkçi maddənin “inək gelatini” kimi də 
tərcüm ə olunm ası düzgün deyil.



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

Lakto-filtrum Eko Tablet 4 x 15 Hydrolysed lıgnın - 342.11 mg, Lactulose - 101.01 
mg

Fructooligosaccharides, Potato starch, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate
ASC AVVA RUS Rusiya 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lakto-filtrum Eko 

(tablet, №60) (Seriya nömrəsi: 60620 , istehsal tarixi: 
01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul  

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

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

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

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

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

uyğun tərtib edilsin.
b)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

c)Müalicə m üddəti yazısı ləğv edilsin.

Leberschutz Ultra Plus 
Vitamin E Kapsul 3 x 20 Milk thistle fruit extract (Silybum marianum) - 250 

mg, Vitamin E - 12 mg alfa-TE

Soy bean oil refined, Soy bean oil 
partially hydrogenated, Soy lecithin İP, 
Beeswax, Gelatine, Glycerol, Sorbitol, 
Water, Titanium dioxide, Carmine red, 

Iron oxide black

DR.Dünner AG İsveçrə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Leberschutz Ultra Plus Vitamin E (kapsul № 60) adlı 
məhsul  qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

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

vasitəsi deyil. 

L-Elixir / L-Eliksir Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 30 ml

Red root (Ceanothus americanus) - 9 mg, Red clover 
blossoms (Trifolium pratense) - 7.5 mg, Stillingia root 
(Stillingia sylvatica) - 7.5 mg, Prickly ash bark - 6 mg

Vegetable glycerine, Purified water CJ Labs Inc. ABŞ 29.10.2020 Müsbət

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

ELİXİR (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı 
məhsul (Seriya nömrəsi: 8308 , istehsal tarixi:01.08.2020 

, son istifadə tarixi: 01.08.2023)  limfa sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıram 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.

Leston Şərbət 150 ml

Passiflora incarnata – 140 mg, Crataegus monogyna 
– 140 mg, Melissa officinalis – 100 mg, Magnesium 
(as Magnesium citrate anhydrus) – 42 mg, Vitamin 

B6 (as pyridoxine hydrochloride)  – 2 mg

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

citrate, Sucralose, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leston 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: əks göstərişlər bölməsində düzəliş edilərək rəy 
nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Letaze Forte Tablet 1
Magnesium sulfate heptahydrate – 400 mg (eqv.to 
39.2 mg Magnesium), Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride)- 2 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Letaze 
Forte (tablet, № 30) adlı  məhsul  maqnezium və vitamin 

B6-nın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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



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

Liafos Kapsul 1 x 10
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 07.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Məmmədov Elvin Rasim oğlu tərəfindən  15.07.2020-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın 

“AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin 
istehsalı olan 2011601 seriyalı Liafos (kapsul №10) adlı 

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

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 
olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən 

təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə 
uyğun deyildir. 

Xarici görünüşü: Narıncımtıl-çəhrayı rəngli, iki hissəli 
kapsul; tərkibi: ağımtıl rəngli bərk kütlə (NS-ə əsasən 

kapsulun tərkibi ağımtıl rəngli tozdan ibarət olmalıdır.)--
UYĞUN DEYİL

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

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

olunmur.

Ligamento örtüklü tablet 2 x 15

Grapefruit (Citrus paradisi)seed extract  containing 
17 %(40 mg) of vitamin C – 235 mg, Turmeric 

(Curcuma longa) rhizome extract  containing 10 
%(12,5 mg) curcumin  - 125 mg; Hydrolyzed collagen 

type 1 – 100 mg; Magnesium( as magnesium 
carbonate)- 94 mg; Bromelain - 40 mg; Papain – 25 
mg; Zn(as Zinc sulphate )- 5  mg; Manganase ( as  

manganase sulphate)- 1 mg; 0,1 % Vitamin B12( as 
cyanocobalmin)- 0.625 mcg.

Silicon dioxide, Magnesium salts of 
fatty acids, Cross-linked sodium 

carboxymethylcellulose, cellulose, 
tablet coating (hydroxypropyl 

methylcellulose, polydextrose, 
polyethylene glycol, riboflavin, talc, 

titanium dioxide, carmines, 
maltodextrin)

LEK-AM Polşa 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

LİGAMENTO( örtüklü tablet № 30) adlı məhsul dayaq- 
hərəkət sistemində birləşdirici toxumanın metabolizmini 

və oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Ərizəçinin istehsalçının adında texniki səhvlə bağlı 
08.10.2020-ci il tarixli müraciətinə görə, rəyin nömrəsi və 

tarixi qalmaq şərti ilə rəy dəyişdirilmişdir.

Lioflor 
Vaginal duş 100 ml, 
flakon və 350 mq toz 
qapaq rezervuarda

100 ml 

Hyaluronate sodium powder Cristalhyal-0,010g, 
Calendula distilled water-1,000g, Tea Tree Oil -

0,100g, Lactobacillus Acidophilus LA14 200 MLD/g-
20mg/100ml, Lactobacillus Rhamnosus SP1  300 

MLD/g-6,666mg/100ml

Lactic Acid 90%, Polisorbate 20 
(TWEEN 20 Agar), Sodium methyl 
paratoxybenzoate, EDTA disodium 

salt, Imidazolidinyl urea solution 
16,67%, Natural vegetable glycerol, 

Boric Acid, Water, Silica, 

Biotrading S.r.l. İtaliya 20.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lioflor, Vaginal duş 100 
ml №5”, adlı məhsul vaginal və bakterial vaginozların 

mealicəsi və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Lipo 6 Black Ultra 
Concentrate Kapsul

1 pl. flakonun 
içərisində 60 

kapsul

affeine anhydrous - 175 mg, N-acetyl L-tyrosine - 118 
mg, Guarana extract 22 % - 100 mg, Citrus 

aurantium extract 10 % - 10 mg, Cayenne powder - 5 
mg, Bioperine black pepper ext. - 5 mg, Chromium 

picolinate - 100 mc

Purified water, Glycerin, Capsules AQ 
"00" green HPMC

HVL LLC DBA 
AquaCap (for Nutrex 

Research, İnc.)
ABŞ 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipo 6 

Black Ultra Concentrate(kapsul № 60) adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi: 50201697, istehsal tarixi: 01.07.2019, 

son istifadə tarixi: 01.07.2022)   idmanla məşğul 
olanların çəkisini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Lipo 6 Carnitine Kapsul
1 flakonun 

içərisində 60 
kapsul

L-carnitine HCL - 655 mg Water, Glycerin, vegetable capsules.
HVL LLC DBA 

AquaCap (for Nutrex 
Research, İnc.)

ABŞ 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lipo 6 

Carnitine(kapsul № 60) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi:50193130 , istehsal tarixi:01.09.2019 , son 

istifadə tarixi: 01.09.2022)   idmanla məşğul olanlar üçün 
metabolizmi 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.

Lipo Lab İnyeksiya üçün məhlul 10 ml x 10 Phosphatidylcholine-1.0%, Carnitine-0.6%, Sodium 
Deoxycholate-0.05%, Water-98.3% Ayrıca qeyd edilməmişdir GMS Co. Ltd. Cənubi Koreya 09.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lipo Lab, İnyeksiya üçün 
məhlul, 10x10 ml" adlı məhsul kosmetologiyada lipolitik 
təsir göstərən tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
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Lipociale Kapsul 3x10
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 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Lipociale(kapsul № 30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
583219, istehsal tarixi: 01.12.2019, son istifadə tarixi: 
01.12.2021)  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 dərman 

vasitəsi deyil.

Lipoxtor Kapsul 1
Green Coffee Bean extract (50% chlorogenic acid) - 

150 mg, Garcinia Cambogia fruit extract (60% 
hydroxy citric acid) - 150 mg

Maltodextrin Guangzhou İnch Bio-
tech Co, LTD

Çin Xalq 
Respublikası 22.09.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər
Ərizəçinin müraciəti əsasında ekspertiza dayandırılıb.

Liveril Tablet 5 x 6

Betacarotene (as Natural Betacarotene 20% CWD 
Powder - 5 mg) - 1 mg, Vitamin D (as Vitamin D3 
(500 IU/mg)EC - 0.8 mg) - 10 mcg, Vitamin E (as 

Vitamin E DL-Alpha Tocopheryl Acetate 50% - 44.7 
mg) - 15 mg, Silymarine - 140 mg, Niacin (Vitamin 

B3)(as Nicotinamide) - 9 mg, Ascorbic Acid - 75 mg, 
L-Carnitine Tartrate - 50 mg, Choline Bitartrate (as 
Choline Bitartrate with 1% SiO2 - 50.5 mg) - 50 mg, 
Inositol - 50 mg, N-Acetyl Cysteine - 50 mg, L-Lysine 
(L-Lysine Monohydrochloride - 31.2 mg) - 25 mg, L-
Ornithine Hydrochloride - 50 mg, L-Glutathione - 15 
mg, Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate - 
10.9 mg) - 10 mg, Copper (as Copper Sulphate dried 

- 1.4 mg) - 0.5 mg, Zinc (as Zinc Sulphate 
Monohydrate - 20.6 mg) - 7.5 mg, Manganese (as 

Manganese Sulphate Monohydrate - 6.2 mg) - 2 mg, 
Thiamin (as Thiamine Mononitrate - 6.2 mg) - 5 mg, 

Microcrystalline Cellulose, D-Calcium 
Phosphate, Polyvinylpyrrolidone, 

Magnesium Stearate, Croscarmellose 
Sodium, Syloid- (Colloidal Silica, 
Silicon Dioxide), Potato Starch, 

Purified Talc, Magnesium Silicate 
Prep, Disodium Edetate, 

Polyvinylpolypyrrolidone, Ascorbic 
Acid, Starch (Pregelatinised Maize 

Starch), Tartaric Acid, Polysorbate 80, 
Ethyl cellulose, Stearic Acid, Insta 

Moistshield IC-MS-5950, Ready mix 
Wincoat WT-03224, Black

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 15.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liveril  

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

Lukost Kids Şərbət 150 ml

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 13.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Xitam 
         “Healty Life MMC” şirkətinin 05.08.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “KOÇ 

İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. 
San. Tic. Ltd. Şt” şirkətinin istehsalı olan 391seriyalı 
Lukost Kids (məhlul 150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

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

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

pH : 9.62  (3.0 - 8.5) -- Uyğun deyil
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

olunmur.



Lutein Omega 3 Kapsul 30x1

Fish oil (DHA - 200 mg, EPA - 40 mg) - 401 mg, 
Ascorbic acid - 80 mg, DL - alpha - tocopheryl 

acetate - 12 mg, Zinc oxide - 10 mg, Lutein 20% 
FloraGlo suspension of tagete flowers (Tagetes 

erecta L.) in safflower oil 10 mg, Zeaxanthin 14% 
FloraGlo suspension of tagete flowers (Tagetes 

erecta L.) in safflower oil 2 mg, Copper oxide - 1 mg

Gelatin, Glycerol, Yellow beewax, 
Rapersees lecithin, Red iron oxide, 

Black iron oxide
Catalent İtaly S.p.A. İtaliya 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutein 

Omega 3 (kapsul № 30) adlı məhsul  omeqa-3 yağ 
turşularının, vitamin, mineral və vitaminəbənzər 

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

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

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

MagneFol Tablet 5 x 10

Magnesium lactate - 200 mg, Magnesium carbonate - 
100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 
mg, Melissa 3 % flavone standardised leaf extract - 3 

mg, Folic acid (Vitamin B9) - 200 mcg

Microcrystalline cellulose, Povidone / 
Kolidon, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Nutraficient blue 114F205051

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

MagneFol (tablet, № 50) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadəsinə göstərişlər 
bəndi"nə "MagneFol aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 
hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏdir" ifadəsi əlavə 

edilsin.



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

Magnesium+B6 Shots 
Orange / Magnesium+B6 

Shots Portağal 

Daxilə qəbul üçün 
məhlul 25 ml x 20

Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) – 5.6 mg, 
Magnesium (as magnesium lactate and magnesium 

citrate) – 1040 mg

Fructose, Water, Flavour, Citric acid, 
Potassium sorbate, Orange juice 

concentrate, Sucralose

Anona GmbH (for 
Konzept Nutrition 

GmbH)
Almaniya 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Magnesium+B6 Shots Orange (məhlul 25 ml x 20) adlı 
məhsul maqnezium və vitamin B6-nın 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.

Magnimax Kapsul

Magnesium Bisglycinate (equiv. to 70.5 mg 
elemental Magnesium) - 500 mg, Magnesium Citrate 
(equiv. to 21.97 mg elemental Magnesium) – 193.75 
mg, Pyridoxal-5 Phosphate (equiv. to 2.5 mg Vitamin 

B6) – 3.65 mg

Magnesium Stearate, Silicone Dioxide
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Magnimax  (kapsul №60) adlı məhsul maqnezium və 
vitamin B6-nın 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.

Magtirol Kapsul 2 x 15

Magnesium oxide (eq. 370 mg of Magnesium) - 
613.62 mg, Magnesium salts of citric acid (eq. 30 mg 

of Magnesium) - 185.64 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (eq.5 mg of Vitamin B6) - 6.08 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty 
acids, Gelatin, Titanium dioxide

JSC Aconitum Litva 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magtirol (kapsul, № 

30) (Seriya nömrəsi: 20055 , istehsal tarixi: 01.03.2020, 
son istifadə tarixi: 28.02.2022) adlı məhsul bəzi 

maqnezium və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Makvin Şərbət 150 ml

Vitamin C - 60 mg (L-ascorbic acid 60 mg), Vitamin 
E - 8 IU (DL-alpha-tocopheryl acetate %50 16 mg), 

Zinc - 5 mg (Zinc sulfate monohydrate 13.7 mg), 
Beta glucan - 10 mg (Beta glucan (%75) 13 mg), 

Vitamin B3 - 8,5 mg (Nicotinamide 8.5 mg), Vitamin 
B5 - 3.5 mg (D- calcium pantothenate 3.8 mg), 

Manganese - 1 mg (Manganese sulfate 3.077 mg), 
Vitamin A - 1663 IU (Retinil palmitate 1,663 mg), 

Vitamin B12 - 1,5 mcg (Cyanocobalamin (%0,1) 1,5 
mg), Vitamin B2 - 0.9 mg (Riboflavin 5’- phosphate, 

sodium 1.2 mg), Vitamin B1 - 0,8 mg (Thiamin 
hydrochloride 1,07 mg), Vitamin B6 - 0,5 mg 

(Pyridoxin hydrochloride 0,61 mg), Vitamin D - 400 IU 

Deionized water, Sugar, Glycerol (E 
422), Polysorbate 80 (E 433), Citric 
acid (E 330), Gum Arabic (E 414), 

Xanthan gum (E 415), Orange flavour 
(S 25695-E/01), Lemon flavour 

(31835020730000), Sodium hydroxide 
(E 524), Potassium sorbate (E 202), 
Sodium benzoate (E 211), Calcium 

acetate (E 263), 

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Təsiredici maddələr siyahısında düzəliş edildiyi 
üçün rəy nömrəsi və tarixi qalmaqla saxlanılır.

Marelin Neo Tablet 3 x 10

Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, 
Beta glucan - 120 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 
mg, Selenium (as Sodium selenate) - 25 mcg (59.8 

mcg)

Magnesium stearate, Sorbitol

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marelin 

Neo (tablet № 30) adlı məhsul immun sistemin 
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.

Maston Plus Kapsul 6x 10

İndole-3-carbinol-300 mg; Camellia sinensis leaf 
extract-60 mg; Soy isoflavones-60 mg; Sodium 
selenite-150 mcg; Vitex agnus castus seed dry 

extract-125 mg; Vitamin E (as Tocopheryl acetate)-
20 mg.

cornstarch, natural gelatin(capsula 
shell)

Vega İlaç Kozmetik 
Gıda İmalat San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
MASTON PLUS(kapsul  N 60) adlı  məhsul qadın 

reproduktiv orqan və töxumalarının patoloji proseslərinin   
kompleks müalicəsində və  profilaktikasında, 

estrogenlərin orqanizmdə tənzimləndirici kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin 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”nın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır və orada olan 

məlum atlar rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

 



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

Maximuno Kapsul 30 kapsul
GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 07.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Quliyeva Sevinc Tofiq qızı” tərəfindən  06.07.2020-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın 
“GH YİLDİZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.” şirkətinin istehsalı olan MM-001/0620seriyalı 
Maximuno (kapsul №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

    Eyniliyin təyini: Vitamin C -- qeyri məqbul test, vit.E --  
qeyri məqbul test, flavonoidlər -- qeyri məqbul test, azot 

tərkibli birləşm ələr - qeyri m əqbul test. (U yğun deyil)

     Eyni zamanda məhsulun tərkibində olan sink ve 
selenin məhsula daxil olma forması göstərilməmişdir 

(hansı duzu formasında).
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, 

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

olunmur.

Maxon Vitamin D3 Daxilə qəbul üçün 
məhlul

20 ml (1 
ml/25 damcı) Vitamin D3 - 100000 IU

Deionized water, Citric acid, Sodium 
bezoate, Potassium sorbate, Glycerin, 

Sugar, Polyoxyl 40 Hydrogenated 
Castor oil, Liquid banana flavor

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxon 

Vitamin D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 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:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 
beynəlxalq elmi adı, həm də Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)Məhsulun tərkibi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Meflor Kapsul 2 x 10

Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, 
Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus - 
total amount of live cells not less than 2.5 milliards 
n.c.u., Inulin - 100 mg, Saccharomyces boulardii – 
2.5 milliards n.c.u., Lactobacillus rhamnosus - 3 

milliards n.c.u.

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Yeni Pharma Tibbi 
Malzeme İlaç San. İç 
ve Diş. Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Meflor  

(kapsul № 20) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının 
normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil. 

Mega B-50 Vitamin B-
Complex / Meqa B-50 
Vitamin B-Kompleks

Tablet 1

Pyridoxine Hydrochloride - 63.961 mg, Thiamine 
Hydrochloride - 63.532 mg, D-Calcium Pantothenate - 

58.288 mg, Inositol Granular- 54.259 mg, 
Nicotinamide - 50.761 mg, Para Amino Benzoic Acid- 
50.505 mg, Choline Bitartrate - 50.0 mg, Riboflavin  
DC  (95% Riboflavin,5% Hypromellose) - 47.0 mg, 

Riboflavin - 6.143 mg, Alfalfa powder (90-95% Alfalfa 
powder, 5-10% Maltodextrin) -  0.50 mg, Lecithin - 
0.50 mg, Rice bran powder - 0.50 mg, Watercress 

powder - 0.50 mg, Folic Acid - 0.496 mg, 
Cyanocobalamin - 0.074 mg, Biotin - 0.062 mg, 

Parsley Extract 10:1 (90-95% Parsley Extract, 5-10% 
Maltodextrin) - 0.050 mg

Anhydrous Dibasic Calcium 
Phosphate DC, Microcrystalline 

Cellulose,  Magnesium Stearate, 
Stearic Acid, Hypromellose, Glycerin

Park Acre Enterprises 
Ltd (for Holland & 

Barrett Retail Limited)
Böyük Britaniya 30.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mega B-

50 Vitamin B-Complex (tablet №50) adlı məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii 
mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 

əsasən Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine 
Hydrochloride, D-Calcium Pantothenate, Nicotinamide, 

Riboflavin, Cyanocobalamin vitaminləri gündəlik istehlak 
həddini aşır .

Melafibre Daxilə qəbul üçün 
məhlul 300 ml

Lactulose solution 62% w/v - 4 g, Fructo-
oligosaccharides (FOS) - 4 g, Taraxacum officinale 
Weber (Dandelion) root fluid extract - 37.5 mg, Aloe 

vera L. (Aloe) juice fluid extract - 37.5 mg, Ulmus 
campestris L. (Elm) bark fluid extract - 37.5 mg, 

Inulin - 1.5 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 
Hydrochloride) - 1.21 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

Hydrochloride) - 1.21 mg

Water, Glycerol, Flavouring, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Sorbic 

Acid, Citric Acid, Polysorbate 20, 
Sucralose, Sodium Saccharin

STAR DUST 
PRODUCTION S.R.L. İtaliya 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

MELAFİBRE(daxilə qəbul üçün məhlul, 300 ml) adlı  
məhsul(Seriya nömrəsi: 2077, istehsal tarixi:01.05.2020 , 

son istifadə tarixi: 01.05.2023)  bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.



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

Melat ODT Ağızda həll olan tablet 3 x 10 Folic acid (as (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, 
glucosamine salt 0.74 mg) - 400 mcg

Mannitol (E 421), Polyvinylpyrrolidone 
(E1201), Corn starch, Silicon dioxide 

(E 551), Magnesium salts of fatty 
acids (E 470b), Strawberry flavor, 

Peppermint flavor

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 30.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melat 
ODT (tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə 

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

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

Qeyd:Qablaşmada fol turşusunun beynəlxalq elmi adı və 
"istifadə qaydası" bəndində yaş həddi qeyd edilsin.

Melaz Kapsul 3 x 10
Valeriana officinalis root extract 4:1 - 20 mg, Melissa 

officinalis leaves extract - 10 mg, Mentha piperita 
leaves extract - 10 mg, Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Magnesium stearate (E 470 b), Silicon 

dioxide (E 551), Capsule (Gelatin, 
Titanium dioxide (E 171), Iron oxide 

(E172))

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaz (kapsul, № 30) 

(Seriya nömrəsi: 018092 , istehsal tarixi: 30.09.2020, 
son istifadə tarixi: 30.09.2023) adlı məhsul yuxu 

prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Miserol toz 10 Saccharomyces boulardii- 250 mg Maltodekstrin, İsomaltose, Tutti Frutti 
Flavour

Helba İlaç İç ve Dış 
San. Tic. A.Ş Türkiyə 05.10.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Miserol 

(saşe, №  10) adlı məhsul   bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan  vasitə olub, l öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki,Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri 
haqqında”  Qanununun 14-1.2. maddəsinə əsasən bioloji 

fəallığa malik qida əlavələri dərman vasitəsi ilə eyni 
tərkibli ola bilməz. Bunu nəzərə alaraq bildiririk ki, 
Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin 

Dövlət Reyestrində yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni 
tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan "Enterol" adlı 

dərman vasitəsi mövcuddur.

Miserol Kapsul 10 Saccharomyces boulardii- 250 mg Maltodekstrin, Hydroxypropyl methyl 
cellulose

Helba İlaç İç ve Dış 
San. Tic. A.Ş Türkiyə 05.10.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Miserol 

(kapsul, №  10) adlı məhsul   bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan  vasitə olub, l öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

Belə ki,Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri 
haqqında”  Qanununun 14-1.2. maddəsinə əsasən bioloji 

fəallığa malik qida əlavələri dərman vasitəsi ilə eyni 
tərkibli ola bilməz. Bunu nəzərə alaraq bildiririk ki, 
Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin 

Dövlət Reyestrində yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni 
tərkibli və istifadə göstərişi eyni olan "Enterol" adlı 

dərman vasitəsi mövcuddur.

Moralong Kapsul 1

Milk thistle (Silybum marianum) fruit extract - 115 
mg, Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf extract - 200 
mg, Crocus sativus leaf extract - 30 mg, Helichrysum 

arenarium flower extract - 50 mg, Taraxacum 
officinalis root extract - 20 mg, Vitamin E (alpha-

tocopheryl acetate) - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Gelatin, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

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

deyil.
Qeyd: a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tətib edilmiş 
istifadə üzrə təlim atda tərkib rəyə uyğun qey edilsin.

b)İstifadə qaydasında "böyüklər" yazısı qeyd edilsin.
c)"Göstərişlər" bəndində qeyd edilən "köməkçi vasitə" 
yazısı "qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" yazısı ilə əvəz 
edilsin.

Natalben Supra Kapsul 3 x 10

Omega 3 - 250 mg (EPA - 40 mg, DHA - 200 mg), 
Vitamin C - 40 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, Vitamin B1 - 

1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Nicotinamid - 16 mg, 
Pantotenic acid - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic 
acid - 400 mcg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, Biotin - 50 
mcg, Ferrum - 28 mg, Zinc - 10 mg, Selenium - 55 

mcg, iodium - 200 mcg  

Softisan, Yellow beeswax, Sunflower 
Lecithin, Gelatin, Glycerine, Sorbitol, 
Iron oxide red E-172, Iron oxide black 

E-172

HC CLOVER İspaniya 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natalben 
Supra (kapsul №30) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Natural Life Vitamin C Tablet 3 x 10 L-ascorbic acid - 500 mg Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural 
Life Vitamin C (tablet, №30) 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

NBL Qlükozamin Xondroitin 
Metilsulfonilmetan (MSM) Tablet 1

Glucosamine sulphate KCL (Glucosamine sulphate - 
750 mg) - 995.02 mg, Chondroitin Sulphate Sodium 

(Chondroitin sulphate - 600 mg) - 652.5 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg

Purified water, Microcystalline 
cellulose (E 460(i)), 

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-
linked sodium carboxy methyl 

cellulose (E 468), Nutraficient Food 
Suplement coating 114F280000 White 
(Polyvinyl alcohol (E 1203), Titanium 

dioxide (E 171), Polyethylene glycol (E 
1521), Talc (E 553 b)), Magnesium 
salts of fatty acids (E 470 b), Fatty 

acids (E 570),Opadry fx Silver 
62W28547 (Sodium carboxy methyl 

cellulose (E 466), Maltodextrin, 
Dextrose monohydrate, Potassium 
aluminum silicate (E 555)/ Titanium 
dioxide (E 171), Lecithin (Soy) (E 

Nobel İlaç San Ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Qlükozamin 
Xondroitin Metilsulfonilmetan (MSM) (Tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: YABI001A , istehsal tarixi: 01.06.2020, 
son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul oynaq 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:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı,  beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin.

NBL Qlükozamin Xondroitin 
Metilsulfonilmetan (MSM) Tablet 1

Glucosamine sulphate KCL (Glucosamine sulphate - 
750 mg) - 995.02 mg, Chondroitin Sulphate Sodium 

(Chondroitin sulphate - 600 mg) - 652.5 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg

Purified water, Microcystalline 
cellulose (E 460(i)), 

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-
linked sodium carboxy methyl 

cellulose (E 468), Nutraficient Food 
Suplement coating 114F280000 White 
(Polyvinyl alcohol (E 1203), Titanium 

dioxide (E 171), Polyethylene glycol (E 
1521), Talc (E 553 b)), Magnesium 
salts of fatty acids (E 470 b), Fatty 

acids (E 570),Opadry fx Silver 
62W28547 (Sodium carboxy methyl 

cellulose (E 466), Maltodextrin, 
Dextrose monohydrate, Potassium 
aluminum silicate (E 555)/ Titanium 
dioxide (E 171), Lecithin (Soy) (E 

Nobel İlaç San Ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Qlükozamin 
Xondroitin Metilsulfonilmetan (MSM) (Tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: XABI007A , istehsal tarixi: 01.03.2019, 
son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul oynaq 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:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı,  beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin.

NBL Qlükozamin Xondroitin 
Metilsulfonilmetan (MSM) Tablet 1

Glucosamine sulphate KCL (Glucosamine sulphate - 
750 mg) - 995.02 mg, Chondroitin Sulphate Sodium 

(Chondroitin sulphate - 600 mg) - 652.5 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg

Purified water, Microcystalline 
cellulose (E 460(i)), 

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-
linked sodium carboxy methyl 

cellulose (E 468), Nutraficient Food 
Suplement coating 114F280000 White 
(Polyvinyl alcohol (E 1203), Titanium 

dioxide (E 171), Polyethylene glycol (E 
1521), Talc (E 553 b)), Magnesium 
salts of fatty acids (E 470 b), Fatty 

acids (E 570),Opadry fx Silver 
62W28547 (Sodium carboxy methyl 

cellulose (E 466), Maltodextrin, 
Dextrose monohydrate, Potassium 
aluminum silicate (E 555)/ Titanium 
dioxide (E 171), Lecithin (Soy) (E 

Nobel İlaç San Ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Qlükozamin 
Xondroitin Metilsulfonilmetan (MSM) (Tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: YABI002A , istehsal tarixi: 01.06.2020, 
son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul oynaq 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:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı,  beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin.

NBL Qlükozamin Xondroitin 
Metilsulfonilmetan (MSM) Tablet 1

Glucosamine sulphate KCL (Glucosamine sulphate - 
750 mg) - 995.02 mg, Chondroitin Sulphate Sodium 

(Chondroitin sulphate - 600 mg) - 652.5 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg

Purified water, Microcystalline 
cellulose (E 460(i)), 

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-
linked sodium carboxy methyl 

cellulose (E 468), Nutraficient Food 
Suplement coating 114F280000 White 
(Polyvinyl alcohol (E 1203), Titanium 

dioxide (E 171), Polyethylene glycol (E 
1521), Talc (E 553 b)), Magnesium 
salts of fatty acids (E 470 b), Fatty 

acids (E 570),Opadry fx Silver 
62W28547 (Sodium carboxy methyl 

cellulose (E 466), Maltodextrin, 
Dextrose monohydrate, Potassium 
aluminum silicate (E 555)/ Titanium 
dioxide (E 171), Lecithin (Soy) (E 

Nobel İlaç San Ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Qlükozamin 
Xondroitin Metilsulfonilmetan (MSM) (Tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: YABI003A , istehsal tarixi: 01.06.2020, 
son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul oynaq 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:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı,  beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin.



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

NBL Qlükozamin Xondroitin 
Metilsulfonilmetan (MSM) Tablet 1

Glucosamine sulphate KCL (Glucosamine sulphate - 
750 mg) - 995.02 mg, Chondroitin Sulphate Sodium 

(Chondroitin sulphate - 600 mg) - 652.5 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg

Purified water, Microcystalline 
cellulose (E 460(i)), 

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-
linked sodium carboxy methyl 

cellulose (E 468), Nutraficient Food 
Suplement coating 114F280000 White 
(Polyvinyl alcohol (E 1203), Titanium 

dioxide (E 171), Polyethylene glycol (E 
1521), Talc (E 553 b)), Magnesium 
salts of fatty acids (E 470 b), Fatty 

acids (E 570),Opadry fx Silver 
62W28547 (Sodium carboxy methyl 

cellulose (E 466), Maltodextrin, 
Dextrose monohydrate, Potassium 
aluminum silicate (E 555)/ Titanium 
dioxide (E 171), Lecithin (Soy) (E 

Nobel İlaç San Ve Tic. 
A.Ş Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Qlükozamin 
Xondroitin Metilsulfonilmetan (MSM) (Tablet, №60) 

(Seriya nömrəsi: YABI004A , istehsal tarixi: 01.06.2020, 
son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul oynaq 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:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi ilə yanaşı,  beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin.

Nefrowise Tablet 3 x 10

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 Latviya 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nefrowise (tablet № 30) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə köməkçi vasitə 

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

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən 
artıq istifadə olmaması haqqında  tövsiyə xarakterli 

məlumat təqdim olunsun. Belə ki,  əks hallarda 
məhsulun tərkibində olan Arctostaphylos uva-ursi liquid 

extract  adlı inqredient ADA(EMEA)-nın məlumatına 
əsasən böyrəklərdə qıcığlanmaya səbəb ola bilər

Nekoff Şərbət 150 ml

Grindelia (Grindelia robusta Nutt.) aerial part with 
flowers dry extract - 10 mg, Marsh-mallow (Althea 
officinalis L.) root  dry extract  - 10 mg, White fir 
(Abies alba Mill.) pine cone   dry extract - 10 mg, 
Plantain (Plantago major L.) herb  dry extract - 10 

mg, Pine (Pinus sylvestris L.) essential oil - 6,6 mg, 
Thymus (Thymus vulgaris L.) leaves  dry extract - 3,3 

mg, Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill.) 
essential oil - 1,65 mg

fructose, water, stabilizer: glycerol; 
acidifying: citric acid, emulsifier: 

sucrose esters of fatty 
acids;preservatives: potassium 

sorbate, sodium benzoate, flavour, 
thickener: xanthan gum

Specchiasol S.r.l İtaliya 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nekoff(şərbət, 150 ml) adlı məhsul  öskürəyi 
yüngünləşdirən və bəlğəmin ifrazını yaxşılaşdıran vasitə 
kimi  tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda:"öskürək əleyhinə və 
bəlğəmgətirici  xüsusiyyətə malik BFMQƏ-dir"  və 

"Öskürəklə müşayiət olunan tənəffüs yollarının iltihabi 
xəstəliklərinin (laringit, traxeit, kəskin və xroniki bronxit, 

pnevmoniya) kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunur." yazıları müvafiq olaraq "Öskürəyi 
yüngünləşdirən və bəlğəmin ifrazını yaxşılaşdıran  

BFMQƏ"ilə əvəz etmək.", Öskürəklə müşayiət olunan 
tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərinin (laringit, traxeit, 

kəskin və xroniki bronxit, pnevmoniya) kompleks 
müalicəsində qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunur." ilə əvəz olunsun.

Nemokal Şərbət 150 ml

Inositol – 5 mg, Magnesium hydroxide –  90 mg 
(equiv. to 37.5 mg Magnesium), Calcium carbonate – 

375 mg (equiv. to 150 mg Calcium), Zinc sulfate 
monohydrate – 5.5 mg (equiv. to 2 mg Zinc), 
Potassium citrate – 30 mg (equiv. to 11 mg 

Potassium), Glycine – 50 mg, Cholecalciferol - 2 mg 
(equiv. to 200 IU Vitamin D3)

Glycerine, Sugar, Microcrystalline 
cellulose, Deionized water, Xanthan 

gum, Banana flavor, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate 

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemokal 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium mübadiləsini 
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: Ərizəçinin müraciəti əsasında rəydə "əks 
göstərişlər" bölməsində düzəliş edilmişdir, nömrəsi və 

tarixi salanılmaqla rəy dəyişdirilmişdir.

Nemoliv Tablet 3 x 10

Lecithin (Eq. to Phospholipids 300 mg) - 353 mg, 
Alpha lipoic acid - 100 mg, Milk thistle seed extract 

(Silybum marianum standardized to 70 mg silymarin) - 
87.5 mg, Spanish artichoke head and leaves extract 

(Cynara cardunculus L.) - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
phosphate, Polyvinylpyrrolidone, 
Croscarmellose sodium, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate, Orange 
coating

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemoliv 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun köməkçi maddələr siyahısında düzəliş 
edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.



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

Nemoten-L Tablet 2 x 10

Tryptophan - 300 mg, Melatonine - 1 mg, Valerian 
root extract (Valerian officinalis L.) - 100 mg, Passion 
flower leaf extract (Passiflora incarnata L.) - 100 mg, 
Lemon balm leaf extract (Melissa officinalis L.) - 100 

mg, Mountain Hawthorn fruit extract (Crataegus 
pinnatifiada) - 40 mg, Magnesium hydroxide (Eq. to 

100 mg Magnesium) - 240 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (Eq. to 4.11 mg Vitamin B6) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
phosphate, Polyvinylpyrrolidone, 
Croscarmellose sodium, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate, Green 
coating

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nemoten-L (tablet, №20) adlı məhsul MSS-nin 

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

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

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

deyil.

Neo Colic Neo Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml Foeniculum vulgare fruits essential oil - 500 mg 

Polysorbate 80, Xanthan gum, Sodium 
citrate, Sodium saccharin, Citric acid, 

Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neo 

Colic Neo ( daxilə qəbul üçün məhlul- damcıl, 50 ml) adlı 
məhsul həzm prossesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Neoprostat Tablet 1

Saw Palmetto fruit extract - 167 mg, L-alanin - 50 
mg, L-glutamic acid - 50 mg, Nettle (Urtica dioica) 
root extract - 50 mg, Selen - 30 mcg, Zinc - 15 mg, 
Vitamin B6 - 3 mg, Likopin - 3 mg, Vitamin E - 4 IU, 

Vitamin A - 2500 IU

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Neoprostat (tablet, №30) adlı məhsul kişi cinsiyyət 
sistemi problemləri 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 dərman vasitəsi deyil.

Neurotidine Daxilə qəbul üçün 
məhlul 500 ml Citicoline free acid (Cognizin Citicoline) - 250 mg

Water, Fructose, Sodium citrate, 
Sodium hydroxide, Potassium sorbate, 

Riboflavin

OPKO Health Spain 
S.L.U. İspaniya 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Neurotidine (Daxilə qəbul üçün məhlul, № 500 ml) adlı 
məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndinə "Məhsulun tərkibində 

olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" yazısının 
əlavə edilməsi zəruridir.

Neyrorest Tablet 3 x 10

GABA - 150 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Melissa 
officinalis leaf dry extract - 100 mg, Passiflora 

incarnata flower dry extract - 100 mg, Magnesium 
citrate - 150 mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 
PVP, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

SUNMED İlaç 
Kozmetik Gida İmalat 

San.Tic.LTD ŞTİ
Türkiyə 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Neyrorest (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: a) İstifadə üzrə təlimatda"Aşağıdakı xəstəliklərin 
müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna 

bilər" ifadəsi "Neyrorest aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 
hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏdir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.



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

Neyrostar Damcı 50 ml

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 14.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

      “Healty Life MMC” tərəfindən 22.07.2020-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “KOÇ İLAÇ 
Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Neyrostar (məhlul-
damcı, 50 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
məhlul rəngsiz, şəffaf, xarakterik qoxulu maye olsa da, 
(NS-də rəngi açıq qəhvəyi kimi qeyd olunub) normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir .

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

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

baxımından onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab 
olunmur

Nigenol™ Kapsul 3 x 20

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

Vitamin E (as D-alpha-tocopherol (1000 IU/g)) - 4 mg 
alfa-TE, Natural carotenoids  - 0.5 mg

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

(red E172, black E172)
DR.Dünner AG İsveçrə 15.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Nigenol™ (kapsul № 60) 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. 

Nobelux Tablet 10 x 6
Calcium citrate - 800 mg, Zinc oxide - 5 mg, 

Magnesium oxide - 150 mg, Vitamin K1 - 30 mcg, 
Vitamin D3 - 10 mcg

Tricalcium phosphate, Magnesium 
salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nobelux 

(tablet №60) adlı məhsul kalsium və D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Nurkavir Tablet 3 x 10

Vitamin A(as retinol) - 1 mg, Vitamin C ( as l-ascorbic 
acid)- 80 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol)- 200 IU, 
Vitamin E( as D-alfa-tocopherol);  - 10 mg, Vitamin 

K( Phytonadione)- 0.07 mg, Vitamin B1(as Thiamine 
hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin)- 2 

mg, Vitamin B3 (Niacinamide)- 20 mg, Vitamin B6 
(as Pyridoxine hydrochloride)- 2 mg, Vitamin B9(Folic 

acid) - 400 mcg, Vitamin B12( Cyanocobalamin)- 
0.002 mg, Biotin (as D-biotin) - 0.05 mg, Vitamin B5 

(as Calcium D-pantothenate)- 5 mg, Calcium 
carbonate (content  calcium 120 mg)- 300 mg, İron 

fumarate - 50 mg, İodine(as Potassium iodine) - 0.05 

Maltodextrin, Tri calsium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 09.10.2020 Müsbət

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

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

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

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nutrimega Kapsul 3 x 20
Fish oil – 500 mg (Eicosapentaenoic acid (EPA) – 90 

mg, Docosahexaenoic acid (DHA) – 60 mg),  dl-
alpha-tocopheryl acetate – 3 mg

Gelatin, Glycerin, Purified water Nutrix Health Care Pakistan 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nutrimega (kapsul №60) adlı məhsul omega-3 yağ 
turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Ofta Mix Şərbət 100 ml

Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruits dry extract  - 300 
mg, Phosphatidylserine 20% - 75 mg, L-Glutamine - 

150 mg, L-Arginine aspartate - 500 mg, Choline 
bitartrate - 150 mg, Leucine - 150 mg, Threonine - 50 

mg, Methionine - 50 mg, Isoleucine - 50 mg

Water, Fructose, Flavor, Potassium 
sorbate, Citric acid, Xanthan gum ValueMed Pharma SrL San-Marino 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ofta Mix 

(şərbət, 100 ml) adlı məhsul görmə qabiliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

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

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxaql elmi 
adları qeyd edilsin.

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.
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Oftavit Kapsul 2 x 15 A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə

          “Rinara Pharma” MMC-nin 19.10.2020 ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “A 

Pharma Sağlık Ürünleri A.S.” şirkətinin istehsalı olan 
Oftavit (kapsul, № 30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə keçirilmiş növbəti ekspertiza zamanı 

müəyyən edilm işdir ki,


-İstehsalçı tərəfdən təqdim edilmiş konverterə əsasən 

hesablama apardıqda E vitaminin miqdarı barədə verilən 
məlumat tərkibə aid sənəd, spesifikasiya, qablaşma və 
təlimatda verilən məlumat ilə uyğunsuzluq təşkil edir.Bu 

məsələyə istehsalçı tərəfdən aydınlıq gətirilməsi 
zəruridir. 

OmeMAG cardio Kapsul 3 x 10

Magnesium oxide - 621,9 mg (eq.to 375 mg 
Magnesium), Pyridoxine Hydrochloride – 1,4 mg, 

Fish oil - 460 mg ( 55% Omega-3 fatty acids (EPA 
and DHA) - 253 mg, 33% EPA - 152 mg, 22% DHA - 

101 mg) 

Gelatin, Glycerol E422, Iron oxide red 
E172, Cochineal Red E124, Candurin 

red lustre (Iron oxide red E172 + 
Potassium aluminium silicate E 555)

HASCO-LEK S.A. Polşa 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OmeMAG cardio 

(kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 010720A , istehsal tarixi: 
10.07.2020, son istifadə tarixi: 10.07.2022) adlı məhsul 
Omeqa 3 yağ turşularının, B6 vitamininin və maqnezium 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  

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

Onkomaks Kapsul -

Indole-3-Carbinol (from Brassica oleracea) – 300 mg, 
Vitex agnus castus fruit extract – 100 mg, Vitamin E 

(as DL-alpha-Tocopherol acetate) – 20 mg, 
Magnesium (as Magnesium oxide) – 20 mg, Soy 

isoflavones – 25 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) - 
4 mcg, Vitamin D3 (cholecalciferol)  - 14 mcg, 

Vitamin B9 (folic acid) – 400 mcg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Onkomaks (kapsul №30) adlı məhsul qadın sağlamlığını 
qorumaq 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.

Orsabest Kapsul 2 x 15
Vitamin E (as DL-alpha tocopherol acetate) - 100 
mg, Zinc (as Zinc oxide) - 25 mg, Selenium (as 

Sodium selenate) - 50 mcg

Magnesium salts of fatty acids, Shell 
(Beef gelatine, Yellow iron oxide, 
Titanium dioxide, Indigo carmine)

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orsabest (kapsul №30) adlı məhsul E vitamininin, sink 
və selen 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.



Orthomol Magnesium Plus / 
Ortomol Maqnezium Plus Kapsul 4 x 15

Magnesium citrate - 500 mg, Magnesium oxide - 116 
mg (Total magnesium 150 mg), Melon (Cucumis 
melo) fruit juice concentrate - 10 mg (Superoxide 

dismutase 140 IU)

Glazing agent: Hydroxypropyl methyl 
cellulose

Orthomol 
Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Almaniya 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Magnesium Plus / Ortomol Maqnezium Plus 
(kapsul, №60) adlı məhsul maqneziumun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: yaş həddi rəyə uyğun olaraq qeyd edilsin.

Orthomol Natal / Ortomol 
Natal Tablet / Kapsul 5 tablet x 30, 

3 kapsul x 30

Tablet Calcium Natal (CA-03-NL) composition: 
Calcium carbonate 92.5% (Calcium - 200 mg) - 1.12 

mg.Tablet Magnesium (MA-03-02) composition: 
Magnesium carbonate 90% (Magnesium - 180 mg) - 

785 mg.Tablet Iodine (JO-03-02) composition: 
Potassium iodide (Iodine - 150 mcg) - 0.22 
mg.Tablet Multivitamine Natal (MV-03-NL1) 

composition:Ascorbic acid 97% (Vitamin C - 110 mg) 
- 132 mg, Niacinamide (Niacine - 35 mg NE) - 37 mg, 
Calcium-D-pantothenate (Pantothenic acid - 18 mg) - 
20 mg, Cholecalciferol 100.000 (Vitamin D - 15 mcg) - 
7.8 mg, Pyridoxine HCl (Vitamin B6 - 5 mg) - 6.5 mg, 
Thiamin HCl 97% (Thiamin (Vitamin B1) - 3 mg) - 4.6 

mg, Riboflavin (Riboflavin (Vitamin B2) - 3.5 mg) - 
3.9 mg, Vitamin K1 5% (Vitamin K - 60 mcg) - 1.2 
mg, Cyanocobalamin 1% (Vitamin B12 - 9 mcg) - 

0.99 mg, Folic acid (Folic acid - 500 mcg) - 0.65 mg, 
Biotin (Biotin - 150 mcg) - 0.17 mg.Capsule Natal 

(Xylose)(NA-03-04) composition: Fish oil concentrate 
TG xx/50 (DHA- 150 mg, EPA - 20 mg, Omega-3 - 

180 mg) - 600 mg, DL-alpha-tocopheryl acetate 
(Vitamin E - 18 mg alpha-TE) - 55 mg, Zinc 

Tablet Calcium Natal (CA-03-NL) 
composition: Microcrystalline 

cellulose, Maize starch, AquaPolish D 
sand 020 25C, Cross-linked sodium 

carboxy methyl cellullose, Magnesium 
stearate, Silicone dioxide.Tablet 

Magnesium (MA-03-02) composition: 
Maize starch, Magnesium stearate, 

Silicone dioxide, Microcrystalline 
cellulose, Nutraficient 110M240010 

Pink.Tablet Iodine (JO-03-02) 
composition: Sugar 97%, 
Microcrystalline cellulose, 

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Magnesium stearate, Glycerol.Tablet 

Multivitamine Natal (MV-03-NL1) 
composition:Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin, AquaPolish D orange 
034 12 MS, Sorbitol, Maize starch, 

Silicone dioxide, Polyvinylpyrrolidon, 
Calcium stearate.Capsule Natal 

(Xylose)(NA-03-04) 

Orthomol 
Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Almaniya 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Natal / Ortomol Natal (tablet/kapsul № 240) 
adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydasında" rəyə müvafiq 
olaraq yaş həddi göstərilsin.



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

Osteocare Çeynəmə tablet Çeynəmə tablet 3 x 10

Calcium (as Calcium carbonate DC 1098.9 mg) - 400 
mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide DC 399 

mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc oxide 50% 
microencapsulated 12.4 mg) - 5 mg, Copper (as 

Copper sulphate 50% microencapsulated 2.6 mg) - 
0.5 mg, Manganese (as Manganese sulphate 50% 

encapsulated 1.6 mg) - 0.25 mg, Selenium (as 
Sodium selenate Anhydrous 61 mcg) - 25 mcg, 

Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100000 
IU/g) 2 mg) - 5 mcg, Boron (as Disodium tetraborate 

2.7 mg) - 0.3 mg

Dextrose monohydrate, Sucrose DC, 
Natural orange flavour, Orange flavour 
powder, Sucralose, Syloid (Colloidal 
silica, Silicon dioxide ), Stearic acid, 

Magnesium stearate, Peppermint 
flavour

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteocare Çeynəmə tablet (tablet, №30, seriya nömrəsi: 
F148761; İstehsal tarixi: 01.03.2020; Son istifadə tarixi: 

28.02.2022) 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: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində 
stiker və istifadə üzrə təlimat qaydalara uyğun tərtib 

olunsa da, məhsulla birgə təqdim olunmamışdır.

Osteocare Çeynəmə tablet Çeynəmə tablet 3 x 10

Calcium (as Calcium carbonate DC 1098.9 mg) - 400 
mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide DC 399 

mg) - 150 mg, Zinc (as Zinc oxide 50% 
microencapsulated 12.4 mg) - 5 mg, Copper (as 

Copper sulphate 50% microencapsulated 2.6 mg) - 
0.5 mg, Manganese (as Manganese sulphate 50% 

encapsulated 1.6 mg) - 0.25 mg, Selenium (as 
Sodium selenate Anhydrous 61 mcg) - 25 mcg, 

Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100000 
IU/g) 2 mg) - 5 mcg, Boron (as Disodium tetraborate 

2.7 mg) - 0.3 mg

Dextrose monohydrate, Sucrose DC, 
Natural orange flavour, Orange flavour 
powder, Sucralose, Syloid (Colloidal 
silica, Silicon dioxide ), Stearic acid, 

Magnesium stearate, Peppermint 
flavour

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteocare Çeynəmə tablet (tablet, №30, seriya nömrəsi: 
F148759; İstehsal tarixi: 01.03.2020; Son istifadə tarixi: 

28.02.2022) 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: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində 
stiker və istifadə üzrə təlimat qaydalara uyğun tərtib 

olunsa da, məhsulla birgə təqdim olunmamışdır.

Osteohard Kids Şərbət 150 ml
Calcium (as calcium triphosphate) - 125 mg, 

Magnesium (as magnesium lactate) - 50 mg, Zinc 
oxide - 15 mg, Vitamin D3 – 12.5 mcg

Purified water, Sorbitol, Sugar, 
Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 

Pottasium Sorbate 
Primea Limited Latviya 20.10.2020 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.

PanActiv Tablet 3 x 10

Glucosamine sulfate - 500 mg, Sodium chondroitin 
sulfate - 400 mg, Methylsulfonylmethane - 160 mg, 
Bromelain - 60 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 20 

mg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 
PVP, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən PanActiv 

(tablet, №30) adlı məhsul sümük və qığırdaq 
toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunm alıdır.

c) "İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində "PanActiv aşağıdakı 
hallarda istifadə oluna bilər" ifadəsi "PanActiv aşağıda 

qeyd olunan xəstəlik və hallarda qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 

BFMQƏdir" ifadəsi ilə əvəz olunsun.

Parametabol Şərbət 150 ml

Vitamin C (as Acorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 
12 mg, Vitamin B5 (as Sodium-D-pantothenate) - 4 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (Retinol 

acetate) - 266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 

Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol/E422, Linseed oil, Tutti -frutti 

flavor, Citric acid/E 330, Xanthan 
gum/E412, Tween 80, Sodium 

benzoate/E211, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

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

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.

Paumax Kapsul 3 x 10

Pau D'Arco(Handroanthus impetiginosus) inner bark 
dry extract-300 mg;Vitamine E(as D-alpha 

toccopherol)-100 İU; Vitamine C(asL-ascorbic acid)-
100 mg; Sodium selenite-100 mcg;  Zinc sulfate-15 

mg.

purified water;capsula shell(gelatine, 
coloring agent) Evroplus Ukrayna 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Paumax(kapsul, № 30) adlı  məhsul immun sistemini 
möhkəmləndirmək məqsədi ilə qidanı  bioloji fəal 
maddəllərlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil.
Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



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

PCL COVID19 IgG/IgM 
Rapid Gold test

Key buffer components: Sodium phosphate dibasic 
dodecahydrate, Potassium chloride, Potassium 

phosphate monobasic, Sodium chloride, Tween20, 
Proclin300

Ayrıca qeyd edilməmişdir PCL, Inc. Cənubi Koreya 30.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “PCL COVID19 IgG/IgM 
Rapid Gold”, adlı məhsul SARS-CoV-2-yə qarşı IgG and 
IgM antikorlarının keyfiyyətli şəkildə müəyyən edilməsi 
üçün in vitro diaqnostik sürətli qan testi tibbi vasitələrə 

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

Peppermint-Green tea-
Drops Tablet 1

Vitamin C – 73.5 mg, Vitamin E – 30.9 mg alfa-TE, 
Beta Carotene – 3.6 mg, Selenium (from selenium 

yeast) – 23.7 mcg, Pepermint Leaves extract 
(Mentha × piperita)  – 79.8 mg, Green tea leaves 

extract (Camellia sinensis) – 39.9 mg (thereof 
polyphenols - 20 mg)

Sorbitol, Mannitol, Maltodextrin, 
Silicon dioxid, Mono- and diglycerides 
of fatty acids, Magnesium salts of fatty 

acids

DR.Dünner AG İsveçrə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Peppermint-Green tea-Drops  (tablet  № 120) adlı 
məhsul  metabolizmi yaxşılaşdıran və onkoloji 

xəstəliklərin profilaktikası zamanı tövsiyə edilən 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. 

Performens Tablet 3 x 10

L-arginine-500 mg, Ceratonia siliqua fruits powder-
250 mg; Panax ginseng root dry extract- 200 mg; 

Epimedium grandiflorum radix dry extract- 200 mg; 
Lepedium meyenii radix dry extract- 150 mg, Ginkgo 

biloba leaf dry extract- 60 mg, Zinc sulfate- 50 
mg(content  Zinc- 5 mg ), Sodium selenite-0,2 

mg(content Selenium-90 mcg).

Malrodextrin, Tri Calcium 
Phosphate(TCP),Magnesium salts of 

fatty acids.

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

PERFORMENS(tablet, № 30) adlı məhsul kişilərdə cinsi 
və prostat vəzinin fəaliyyətlərini 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.

Pikovit 4+ Pastil 15x2

Retinol (as retinol-palmitate) - 600 IU, 
Cholecalcipherol (vitamin D3) - 80 IU, Ascorbic acid 
(vitamin С) - 10 mg, Thiamine nitrate (vitamin В1) - 

0,25 mg, Riboflavin(vitamin В2) - 0,30 mg, 
Pyridoxine chloride (vitamin В6) - 0,30 mg, 
Cyanocobalamin (vitamin В12) - 0,20 mcg, 
Nicotinamide (vitamin PP) - 3 mg, Calcium 

pantothenate (vitamin B5) - 1,20 mg, Folic acid - 
0,04 mg, Calcium (Ca2+) - 12,5 mg, Phosfor (P5+) - 

10 mg

Lactose monohydrate, Orange oil 
05073, Polysorbat 80, Glycerol, 
Castor oil, Anhydrous citric acid, 

Sorbitol, Liquid glucose, Antifoaming 
agent 1510, Magnesium stearate, 
Capol 600 pharma, Liquid paraffin, 

Povidone, Titanium dioxide, Sucrose, 
Colurings

KRKA d.d. Sloveniya 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikovit 
4+(çeynəmə tablet, № 30) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 

L91744, istehsal tarixi: 01.10.2019, son istifadə tarixi: 
01.10.2022)bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi 4 yaşdan yuxarı uşaqlar 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.

Pnevmanol Kapsul 4 x 10 Castoreum extract - 200 mg, Badger fat - 200 mg, 
Perha - 100 mg Hydroxypropylmethylcellulose Saşera-Med MMC Rusiya 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Pnevmanol(kapsul, N 40) adlı məhsul(Seriya nömrəsi: 
02 , istehsal tarixi:05.08.2020 , son istifadə tarixi: 

05.08.2023)  tənəffüs orqanlarının fəalıiyyətini 
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.

Pnevmanol Şərbət 250 ml
Pinus sibirica seed oil - 124 g, Resina Pinus sibirica - 
75 g, Badger fat - 25 g, Fructose - 25 g, Orange juice 

- 1 g
Ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Pnevmanol (şərbət, 250 ml) adlı məhsul (Seriya 

nömrəsi: 02 , istehsal tarixi: 05.08.2020, son istifadə 
tarixi: 05.08.2023)  tənəffüs orqanlarının fəalıiyyətini 

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.

Probiotic drops every day 
(probiotik damcı gündəliy) damcı 10 ml Lactobacillus-1 milyard hüceyrə Mommys BLİSS ABŞ 20.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər



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

Prostosan Forte Kapsul 2 x 15

Cabbage palmetto (Sabal palmetto) fruit extract - 160 
mg, Rye (Secale cereale) pollen extract - 120 mg, 
Mix phytosterols (≥40% beta sitosterol) - 50 mg, 

Pygeum (Pygeum africanum) bark extract - 50 mg, 
Zinc gluconate (eq. 5 mg of Zinc) - 34.85 mg, 

Common seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) fruit 
extract (85% of Quercetin ) - 23.53 mg, Ginseng 

(Panax ginseng) roots extract - 20 mg, 
Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. 6.25 mcg of Vitamin 

D3) - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium 
phosphates, Silicon dioxide, 

Magnesium salts of fatty acids, 
Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Titanium dioxide, Brilliant blue FCF

JSC Aconitum Litva 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostosan Forte 

(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 20141, istehsal tarixi: 
01.04.2020, son istifadə tarixi: 31.03.2022) adlı məhsul 
Kişilərdə sidik - cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri zamanı 

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:1)Tərəfimizdə verilən əvvəlki rəydə qeyd 

edilməsinə baxmayaraq qablaşma üzərində yazılan 
"məhsul hamilə və 5 yaşdan kiçik uşaqlara uyğun 

olmaya bilər" yazısı rəydə qeyd edilən "əks göstərişlər" 
bəndi ilə əvəz edilm əyib.

2)Növbəti istehsal zamanı təlimatda köməkçi maddələrin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adları qeyd edilsin.

Prosupps Mr. Hyde NitroX 
Lollipop Punch / Prosupps 
Mr. Hyde NitroX Lollipop 

Yumruq

toz 228 q

Beta alanine - 2500 mg, Creatine HCl (98.5%) - 1000 
mg, Arginine silicate (Nitrosigine) (40% Arginine) - 
500 mg, Citrulline aspartate (50% Citrulline) - 500 

mg, Caffeine anhydrous (98%) - 330 mg, Di-caffeine 
malate (75% Caffeine) - 70 mg, Choline bitartrate 
(39.9% Choline) - 500 mg, Theanine - 50 mg, N-

Acetyl Tyrosine - 50 mg,Theacrine (40% Teacrine) - 
25 mg, Gamma Amino butyric acid (Gaba 99%) - 25 

mg, Yohimbe bark extract - 3 mg, Niacin - 25 mg

Calcium silicate (18% Ca), Silicon 
dioxide, N&A Fruit Punch 705-005A, 

Citric acid, Malic acid, Sucralose, 
Acesulfame Potassium, Bitter blocker 

726 -009A, Fibersol, Tartaric acid, 
FD&C Red 40, FD&C Red Lake 40

Phoenix Formulation, 
LLC ABŞ 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prosupps Mr. Hyde NitroX Lollipop Punch (toz 228 q) 
adlı məhsul  İdmançılar 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 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.

Prosupps PS İSO-P3 
Chocolate Milkshake / 
Prosupps PS İSO-P3 

Şokoladlı Südlü kokteyl 

toz 907 gr

Whey Protein Isolate 90% Instant - 22.6200 g, Milk 
Protein Isolate - 4.1000 g, Whey Protein Hydrolysate 

80%  Instant - 2.0000 g, Guar Gum - 0.0800 g, 
Sodium Chloride (salt) - 0.1500 g, Nat Dark 

Chocolate Fudge FL 0.7000 g, N&A Vanilla FL - 
0.5000 g, Cocoa Powder - 2.4000 g, Sucralose - 

0.0500 g, Acesulfame Potassium Ace-K - 0.0200 g, 
Natural Sweet Flavor FL - 0.1200 g, Enzyme – 

Lactase -  0.0200 g, Enzyme – Protease - 0.0200 g, 
Potassium Chloride - 0.0500 g

ayrıca göstərilməmişdir
Milk Specialties - 

Global (for Prosupps 
LLC)

ABŞ 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prosupps PS İSO-P3 Chocolate Milkshake (toz 907 q) 
adlı məhsul  İdmançılar 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 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.

Prosupps PS Whey 
Chocolate Milkshake / 

Prosupps PS Whey 
Şokoladlı Südlü kokteyl 

toz 907 gr

Whey Protein Concentrate 80% - Instant - 30.0000 g, 
Whey Protein Isolate 90% Instant - 1.2400 g, Jerzee 

CWS 80 BX 175615 DYMATIZ - 0.1500 g, Cocoa 
Powder - 2.0000 g, Sodium Chloride (salt) - 0.3750 

g, N&A Chocolate FL - 0.3500 g, Sucralose - 0.1200 
g, Guar Gum - 0.0500 g, Xanthan Gum - 0.0500 g

ayrıca göstərilməmişdir
Milk Specialties - 

Global (for Prosupps 
LLC)

ABŞ 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prosupps PS Whey Chocolate Milkshake  (toz 907 q) 
adlı məhsul  İdmançılar 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 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.



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

Protein Batonu Limon / 
Protein Bar Citrus Lemon Baton 35 q

Fructose syrup - 5.586540 g, Gelatin, hydrolyzed - 
1.07692 g, Sodium caseinate - 1.07692 g, Palm fat - 
1.675960 g, Dextrose (monohydrate) IP - 0.772460 

g, Flavor-Lemon permaseal - 0.05385 g, Flavor-
Lemon curd - 0.215380 g, Citric acid (anhydrous) - 

0.134620 g, Whey protein concentrate - 3.769230 g, 
Dried egg albumin - 0.027590 g, Calcium caseinate - 

1.076920 g, Hydrolysed milk protein - 0.085830 g, 
Water (drinkable) - 0.429150 g, Coating: milk 

chocolate - 5.95 g, Calcium caseinate roller dried - 
2.692310 g, Glucose syrup (wheat or maize IP) - 

9.29940 g

Ayrıca göstərilməyib
Schokoladenfabric 

Gustav Berning Gmbh 
& Co. KG

Almaniya 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Protein 
Bar Citrus Lemon / Protein Batonu Limon(baton 35 q № 

14) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: G20498B, istehsal 
tarixi: 07.04.2020, son istifadə tarixi: 07.04.2021) adlı 

məhsul  çəkini tənzimləmək  məqsədi ilə tövsiyə olunan  
qida məhsulu olub, onun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə  BFMQƏ və 
dərm an vasitəsi deyil. 

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

Qurdason Şərbət 100 ml

Tanacetum vulgare liquid extract– 18,6 ml; Achillea 
millefolium herb liquid extract – 9,3 ml;Chamomilla 

recutita   flowers liquid extract– 5,81 ml; Centaurium 
umbellatum  herb liquid extract – 5,81 ml; Cassia 

senna leaf  liquid extract – 5,81 ml.

distilled water, sucrose, citric acid 
(E330), pectin (E440), sodium 

benzoate (E211), glycerin (E422).
Herba Flora MMC Azərbaycan 08.10.2020 Müsbət

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

invaziyalar zamanı qidanı bioloji fəal maddəllərlə 
zənginləşdirmək üçün 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.

R1 LBS Chocolate Fudge toz 5500 g

Carbohydrate Blend (Maltodextrin, Organic Rice 
Bran, Pisum Sativum (peas) as Carb1™) – 204 g, 
Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Whey 

Protein Isolate, Whey Protein Hydrolysate) – 40 g, 
Creatine – 2 g, Medium-Chain Triglycerides -  1 g, L-

Glutamine – 500 mg

Cocoa (Processed with Alkali), Natural 
and Artificial Flavors, Lecithin, Guar 

Gum, Sucralose, Acesulfame 
Potassium, Reb A (Stevia Extract)

Nutrivo LLC (for Rule 
One Proteins, LLC) ABŞ 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 LBS 
Chocolate Fudge (toz, 5500 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

R1 Pre Amino Fruit Punch toz 252 q

L-Leucine - 1250 mg, L- Valine - 625 mg, L-
Isoleucine - 625 mg, Beta-Alanine (CarnoSyn) - 600 
mg, L-Citrulline - 600 mg, Betaine anhydrous - 600 
mg, L-Taurine - 600 mg, L-Glutamine - 500 mg, L-

Lysine - 500 mg, L-Threonine - 150 mg, L-
Phenylalanine - 100 mg, Caffeine blend (Green Tea 

leaf extract - 90 mg, Whole Coffee (Organic 
Coffeeberry) fruit extract - 30 mg) - 120 mg, Arginine 

Alpha-Ketoglutarate - 750 mg, Agmatine sulfate - 
250 mg

Natural and Artificial flavors, Citric 
acid, Malic acid, Sucralose, Silicon 

dioxide, Lecithin, Acesulfame 
potassium, FD&C Red 40

Rule One Proteins, 
LLC ABŞ 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 Pre 
Amino Fruit Punch (toz, 252 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1)Qablaşmada və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə (tərkibə aid 

sənədə) uyğun olaraq tərtib edilsin.
2) İstifadə 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;

3)"Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

R1 Protein Chocolate Fudge toz 1156 g Protein Blend (Whey Protein Isolate, Hydrolyzed 
Whey Protein Isolate) – 25 g

Cocoa (Processed with Alkali), Natural 
and Artificial Flavors, Lecithin, 
Sucralose, Salt, Acesulfame 

Potassium

Nutrivo LLC (for Rule 
One Proteins, LLC) ABŞ 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 
Protein Chocolate Fudge (toz, 1156 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.



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

R1 Whey Blend Chocolate 
Fudge toz 952 g

Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Whey 
Protein Isolate, Hydrolyzed Whey Protein Isolate) – 

24 g

Cocoa (Processed with Alkali), Natural 
and Artificial Flavors, Lecithin, 

Xanthan Gum, Cellulose Gum, Salt, 
Sucralose.

Nutrivo LLC (for Rule 
One Proteins, LLC) ABŞ 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən R1 

Whey Blend Chocolate Fudge (toz, 952 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

Radimax Kapsul 6 x 10 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 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Radimax 

(kapsul №60) adlı məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Recobin Tablet 2 x 20

Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 4.8 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 5.5 mg, Vitamin B3 (as 
Nicotinic acid) - 57 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5.5 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 8 mcg 

Calcium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Lactose, Sorbitol, Potato 

starch, Magnesium stearate, 
Croscarmellose sodium, Glycerol, 

Talc, Hydroxypropylmethylcellulose

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Recobin 

(tablet, N 40) adlı məhsul bəzi B qrupu vitaminlərinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Rehidron Bio toz 6.4 q

LGG Sachet (A) composition:Maize maltodextrin - 
1900 mg, Lactobacillus rhamnosus GG 350 mld 
UFC/g - 100 mg.Salts Sachet (B) composition: 
Glucose - 3020 mg, Sodium citrate - 580 mg, 

Sodium chloride - 360 mg, Potassium chloride - 300 
mg.

Salts Sachet (B) composition: 
Strawberry flavouring, Silicon dioxide, 

Sucralose
S.İ.İ.T SRL İtaliya 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Rehidron Bio (toz, saşe №10) adlı məhsul böyük maye 
itkisi zamanı peroral rehidratasiya üçün, eləcə də normal 

bağırsaq mikroflorasının bərpa olunması və qorunub 
saxlanması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Reişi Mantarı/Reişi Göbələyi Kapsul 1 Ganoderma lucidum extract - 460.2 mg Hydroxypropylmethylcellulose Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 05.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ersağ Azərbaycan  MMC  nin 24.08.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ersağ 
Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan 

Reişi Mantarı/Reişi Göbələyi (kapsul, №60) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 
laboratoriya analizləri zamanı məhsulun orta çəkisi 
783.86mq  (500 - 700mq) olaraq aşkar edilmişdir.


Həm çinin,

a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 

beynəlxalq elmi adları həm də Azərbaycan dilində 
tərcüməsi qeyd edilməyib. 

“Hydroxypropylmethylcellulose” ayrıca köməkçi maddə 
kimi göstərilm əyib.

b)Təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı 
qeyd edilməyib.

c)" Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı " qida 
əlavəsi" yazısı kim i qeyd edilib.

d)"Əks göstərişlər" bəndi və “Hamiləlik və laktasiya 
dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı 

həkim lə m əsləhətləşin” yazısı qeyd edilsin.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

olunmur. 




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

Relax Kapsul 3 x 20

Hypericum perforatum dry extract - 180 mg, Vitamin 
B1 (as thiamin nitrate) - 1.1 mg, Vitamin B6 (as 

pyridoxine hydrochloride)- 1.4 mg, Vitamin B12 (as 
cyanocobalamin 0.1 %) - 2.5 mcg, Niacine (as 

nicotinamide) - 16 mg, Pantothenic acid (as calcium 
pantothenate) - 6 mg, Vitamin B2 (riboflavin) - 1.4 

mg

Soybean oil and fats, Soy lecithin, 
Besswax, Gelatin, Glycerol, Sorbitol, 

Water, Iron oxide red, Iron oxide black
DR.Dünner AG İsveçrə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Relax  

(kapsul № 60) 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. 

Relins 2% dekspantenol və 
0,15% hialuron turşusu ilə Göz damcı 10ml

Dexpanthenol- 2%, boric acid -0.64%, sodium 
chloride - 0.49%, hyaluronic acid -0.15%, sodium 

borate -0.19%, L-menthol- 0.001%, EDTA disodium 
dihydrate -0.03 %, polyhexamethylene biguanide 

hydrochloride -0.00013%, polyquaternium 7 -
0.0001%, purified water.

Ayrıca qeyd edilməmişdir Doktor Klaus Belarus 12.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Relins 2% dekspantenol 
və 0,15% hialuron turşusu ilə, 10ml”, adlı məhsul 
gözlərin nəmləndirilməsi və müxtəlif etiologiyalı 

zədələnmələr zamanı onların sağalması prosesinin 
sürətləndirilməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Relins nəmləndirici L-
karnitin və L-mentol ilə Göz damcı 10 ml

Boric acid -0.64%,  erythritol -0.5%, L-carnitine -
0.25%, sodium chloride - 0.49%, hyaluronic acid -

0.15%, sodium borate -0.19%,  L-menthol- 0.001%, 
EDTA disodium dihydrate -0.03 %, 

polyhexamethylene biguanide hydrochloride -
0.00013%, polyquaternium 7 -0.0001%, purified 

water.

Ayrıca qeyd edilməmişdir Doktor Klaus Belarus 12.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Relins nəmləndirici L-
karnitin və L-mentol ilə, 10ml”, adlı məhsul gözlərə və 

kontakt linzalara qulluq etmək, gözləri effektiv 
nəmləndirmək, təbii göz mayesi itkisinin qarşısını almaq 

və “quru göz” sindromu daxil olmaqla, göz quruluğu 
simptomlarını azaltmaq məqsədi ilə  tövsiyə olunan tibbi 

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

Relins nəmləndirmə Aktiv 
0,41% hialuron turşusu ilə Göz damcı 10 ml

Boric acid -0.64%, sodium chloride - 0.49%, 
hyaluronic acid -0.41%, sodium borate -0.19%, 

EDTA disodium dihydrate -0.03 %, 
polyhexamethylene biguanide hydrochloride-

0.00013%, polyquaternium 7 -0.0001%, purified 
water.

Ayrıca qeyd edilməmişdir Doktor Klaus Belarus 12.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Relins nəmləndirmə Aktiv 
0,41% hialuron turşusu ilə, 10ml”, adlı məhsul təbii göz 
yaşı mayesi itkisinin qarşısının alınması və “quru göz” 
sindromu daxil olmaqla, göz quruluğu simptomlarını 

azaltmaq üçün tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Renosist Tablet 3 x 10

Phaseoli pericarpium powder - 0.078 g, Birch (Betula 
pendula Roth) leaves dry extract tit.2.5% in total 
flavonoids - 0.07 g, Lingonberry (Vaccinium vitis-

idaea L.) fruit powder - 0.066 g, Rosemary 
(Rosmarinus officinalis L.) leaves powder - 0.03 g, 
Horsetail (Equisetum arvense L.) herb dry extract 

tit.1% in silica - 0.025 g

Potassium citrate, Sodium citrate, 
Magnesium salts of fatty acids, Silica, 
Talc, Hydroxypropyl methylcellulose, 

Glycerol, Titanium dioxide, Patent 
blue, Dibasic calcium phosphate

BioDue S.p.A İtaliya 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

RENOSIST, tablet №30 (Seriya nömrəsi: 0039; İstehsal 
tarixi: 01.11.2019; Son istifadə tarixi: 01.11.2022)adlı 

məhsul sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin müalicəsində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Restomag Tablet 3x10 Magnesium lactate anhydrous - 450 mg ( eq.to 54 
mg magnesium), Pyridoxine hydrochloride - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Sorbitol, Talc.

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Restomag  (tablet №30) adlı məhsul maqnezium və 
vitamin B6-nın 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.

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, 

Calcium phosphates, Microcrystalline 
cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Fatty 
acids, Cross - linked carboxy methyl 
cellulose, Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide

JSC Aconitum Litva 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restoverin (tablet, № 
30) (Seriya nömrəsi: 20145, istehsal tarixi: 01.04.2020, 

son istifadə tarixi: 31.03.2022) adlı məhsul zehni və fiziki 
yorğunluğu 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 istifadə göstərişinə 

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma üzərində 
köməkçi maddələr, vitamin və mineralların duzlarının 

miqdarının düzgün qeyd edilsin.
b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adları qeyd edilsin.
c)"Göstərişlər" bəndində qeyd edilən hallar zamanı 

"qidanı vitamin-mineral, bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə oluna BFMQƏ" yazısı 

əlavə edilsin.



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

Reyhanlı tomat şorbası / 
Tomato soup with basil toz 672 q

 tomato powder (31.5%, lycopene 0.06%, imported 
from Spain), cheese juice powder, maltodextrin, 

cheese juice protein concentration, yogurt powder, 
inulin (5.2%), stabilizer [modified starch (potato)], 
green pea protein, vegetable protein hydrolyzate 

(contains soy), dried egg white powder, salt 
consistency enhancer (guar gam), flavoring, 

emulsifier [lecithins (soy)], beet root juice powder 
(Beta vulgaris), dried oregano (Origanum vulgare) 
(0.5%), acidity regulator (dipotasium phosphate), 

ayrıca göstərilməyib Aminolabs 
Deutschland GmbH Almaniya 16.10.2020 Müsbət

 Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reyhanlı tomat şorbası / Tomato soup with basil ( toz, 
672 qr) adlı  məhsul(Seriya nömrəsi: B69548A07 , 

istehsal tarixi: 08.05.2019, son istifadə tarixi: 
08.11.2020)   xüsusi pəhriz qidası olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Rina Baby / Rina Beybi Şərbət 150 ml A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S Türkiyə 12.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Rosskastanie Weinlaub Kapsul 3 x 20

Red grape leaves extract - 60 mg, Horse chestnut 
extract (Aesculus hippocastanum) - 20 mg, Ascorbic 

acid - 20 mg, Vitamin B2 (riboflavin) - 1.4 mg, 
Vitamin B6  (as pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, 
Niacine (as nicotinamide) - 16 mg, Vitamin B12 (as 

cyanocobalamin 0.1 %) - 2.5 mcg

Soy oil refined, Soy oil partially 
hydrogenated, Soy lecithin, Besswax, 
Gelatin, Glycerol, Sorbitol, Water, Iron 

oxide red, Iron oxide black

DR.Dünner AG İsveçrə 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Rosskastanie Weinlaub  (kapsul № 60) adlı məhsul  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 dərman vasitəsi 

deyil. 

RuleOne BCAAs toz 222 g L-Leucine - 2.50 g, L-Isoleucine - 1.25 g, L-Valine - 
1.25 g 

Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, 
Potassium Citrate, Sunflower, 

Lecithin, Sucralose, Acesulfame 
Potassium, FD&C Red#40.

Nutrivo LLC (for Rule 
One Proteins, LLC) ABŞ 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən RuleOne 

BCAAs  (toz, 222 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

RuleOne Creatine toz 375 g Creatine monohydrate - 5 g Yoxdur Nutrivo LLC (Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən RuleOne 

Creatine (toz, 375 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

RuleOne Essential Amino 9 toz 345 g

L-Leucine - 2.50 g, L-Isoleucine - 1.25 g, L-Valine - 
1.25 g, Lysine Hydrochloride -  900 mg, L-Threonine 
– 850 mg, L-Phenylalanine - 450 mg, L-Methionine – 
150 mg, L-Histidine - 100 mg, L-Tryptophan – 50 mg, 

Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium 
Chloride, Magnesium Oxide) – 500 mg

Natural and Artificial Flavors, Citric 
Acid, Salt, Silicon Dioxide, Malic Acid, 

Sucralose, Acesulfame Potassium, 
Sunflower Lecithin, FD&C Blue 1.

Nutrivo LLC (for Rule 
One Proteins, LLC) ABŞ 06.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən RuleOne 

Essential Amino 9 (toz, 345 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.



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

RuleOne Glutamine toz 375 g Glutamine - 5 g Yoxdur Nutrivo LLC (Rule One 
Proteins, LLC) ABŞ 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən RuleOne 
Glutamine (toz, 375 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: 1) İstifadə 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;

2) "Əlavə faktlar" ifadəsi "Qida dəyəri" ifadəsi ilə əvəz 
olunsun.

Salukeya Soya Isoflavones Kapsul 1

Evening primrose oil 10% GLA - 500 mg (50 mg 
GLA), Soya (Glycine max L.)(40% İsoflavones) - 87.5 
mg (35 mg isoflavones), Vitamin E acetate (D-alpha 

tocopherol 67 %) - 2.5 mg

Gelatin, Glycerin, Glycerol 
monostearate, Brown iron oxide HC CLOVER İspaniya 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salukeya Soya 

Isoflavones (kapsul, № 50) (Seriya nömrəsi: S0709 , 
istehsal tarixi: 01.06.2020, son istifadə tarixi: 

01.06.2023) adlı məhsul qadınlarda hormonal balansı 
tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

vasitəsi deyil. 

Salutem Forte Tablet 2 x 10

Ginseng root (Panax ginseng) dry extract - 250 mg, 
Royal jelly - 250 mg, Vitamin E - 36 mg, Vitamin C - 
120 mg, Folic acid - 0.20 mg, Selenium - 81 mcg, 

Zinc - 25 mg, Vitamin B2 – 1.4 mg, Vitamin B6 – 1.4 
mg, Vitamin B12 – 2.5 mcg, Vitamin B1 – 1.1 mg

Vegetal magnesium stearate (E 
470b), Silica (E 551), Microcrystalline 
cellulose (E 460), Calcium phosphate 

(E 341)

Gricar Chemical SRL İtaliya 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salutem 

Forte (tablet № 20) adlı məhsul  immun sistemini və 
orqanizmin metabolik 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. 

San-Gluimmun Şərbət 200 ml

L-Carnitine (as Acetyl-L-Carnitine HCl) - 150 mg, 
Vitamin C (as Ascorbic acid) - 25 mg, Vitamin B3 (as 

Niacinamide) - 7 mg, Vitamin E (as D-alpha 
tocopherol acetate) - 5 mg, Zinc gluconate - 3 mg, 
Magnesium gluconate - 2 mg, Vitamin B5 (as D-

calcium pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine HCl) - 1 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 

mononitrate) - 0.75 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.5 
mg, Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.45 mg, 

Vitamin B9 (Folic acid) - 0.15 mg, Vitamin D3 (as 
Cholecalciferol) - 200 IU, Biotin (Vitamin H) - 20 mcg, 

Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 1 mcg

Deionized water, Sorbitol, Guar gum, 
Disodium EDTA, Citric acid, 

Potassium sorbate, Strawberry 
flavour, 

Universe Pharma İlaç 
Sanayi ve Ticaret LTD. 

ŞTİ
Türkiyə 21.10.2020 Müsbət

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

Gluimmun (şərbət, 200 ml) adlı məhsul Vitamin və bəzi 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun qeyd 
edilsin.

b)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.
c)“4-14 yaş arası uşaqların istifadəsi üçün uyğundur” 

ifadəsi qeyd edilsin.

ScarEx Gel gel 15 q Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer-
80%, Cyclomethicone-20% Ayrıca qeyd edilməmişdir

İstanbul Kozmetik 
Laboratuarı San. ve 

Tic.Ltd.Şti. 
Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş ScarEx Gel (xarici istifadə 
üçün gel, 15q) adlı məhsul çapıqlara və yara izlərinə 

qarşı tövsiyyə olunan kosmetik tibbi vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Şəfa Vitamini Şərbət 100ml

Ribes nigrum syrup– 21,3 ml; Rubus caesius syrup-
18,6 ml; Beta vulgaris syrup– 1,63 ml; Glycyrrhiza 
glabra root and rhizome   liquid ekstract– 1,45 ml; 

Thymus vulgaris herb  liquid ekstract – 1,13 
ml;Juglans regia unripe green fruits liquid extract – 
0,8 ml; Hypericum perforatum herb   liquid extract – 
0,8 ml; Eucalyptus viminalis  liquid extract  – 0,7 ml.

 distilled water, sucrose, citric acid 
(E330), pectin (E440), sodium 

benzoate (E211), glycerin (E422).
Herba Flora MMC Azərbaycan 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən ŞƏFA 
VİTAMİNİ( şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sistemi 

möhkəmləndirmək məqsədi ilə qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək 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.

Selen Tablet 2 x 15 Selenium (from L-selenomethionin) - 110 mcg Microcrystalline cellulose, Magnesium 
salts of fatty acids, Silicon dioxide

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen 
(tablet, №30, seriya nömrəsi: 00410720; İstehsal tarixi: 
14.07.2020; Son istifadə tarixi: 13.07.2023) adlı məhsul 

selen elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Növbəti istehsal zamanı qablaşma üzərində 
köməkçi inqredientlərin beynəlxalq adlarının və yaş 

həddinin göstərilm əsi zəruridir.



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

Selenium Plus Zinc / Selen 
Plus Sink Tablet 1

Zinc Gluconate – 129 mg (Zinc 15 mg), Vitamin C 96-
98% (HydroxyPropylMethylCellulose 2-4%) – 104 mg 

(Vitamin C 90 mg), L-Selenomethionine 1.25% 
(Dicalcium Phosphate 98.75%) – 22.5 mg (Selenium 

100 mcg), Natural Vitamin E Powder (d-Alpha 
Tocopherol) – 13 mg (15 IU vitamin E TE), Vitamin 
A325 Acetate 13% (maltodextrin 35%, dextrin 30%, 

starch 20%, DL-Alpha Tocopherol 2%) – 10 mg 

Calcium Carbonate 94-95% 
(Maltodextrin 5-6%), Microcrystalline 

Cellulose, Stearic Acid, Silicon 
Dioxide, Magnesium Stearate, 
HydroxyPropylMethylCellulose, 

Glycerine, Carnauba Wax

Bee Health Limited 
(for Holland &Barret 
International Limited)

Birləşmiş Krallıq 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Selenium Plus Zinc (tablet №90) adlı məhsul sink və 
selen 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.

Serebro B5 Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml Honor  İlaç Sanayi 

Ticaret Ltd.Şti Türkiyə 23.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Litpharm” MMC – nin 15.07.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Honor  İlaç Sanayi 

Ticaret Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan Serebro B5 
(Daxilə qəbul üçün məhlul, 30 ml) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı məhlulun xarici görünüşü rəngsiz, 

şəffaf, xarakterik qoxulu maye (NS-də rəngi açıq qəhvəyi 
kimi qeyd olunub) olaraq aşkar edilmişdir.

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

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

olunmur. 


Serious Mass Banana toz 2.72 kq

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein 
Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, 
Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta 

carotene) – 5000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 
60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 IU, 

Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU, 
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, 
Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 

Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 

400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, 
Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-
calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium 
citrate) – 630 mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 5 mg, 

Phosphorus (as Dicalcium phosphate) – 460 mg, 
Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium 
(as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc (as Zinc 

citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 
mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1mg, 

Natural and Artificial flavors, Malic 
acid, Sucralose, Acesulfame 

Potassium, Lecithin, FD&C Yellow #5
Optimum Nutrition Inc ABŞ 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious 
Mass Banana (toz 2.72  kq) adlı məhsul idmançılar üçün 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Serious Mass Banana toz 5.44 kq

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein 
Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, 
Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta 

carotene) – 5000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 
60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 IU, 

Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU, 
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, 
Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 

Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 

400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, 
Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-
calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium 
citrate) – 630 mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 5 mg, 

Phosphorus (as Dicalcium phosphate) – 460 mg, 
Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium 
(as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc (as Zinc 

citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 
mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1mg, 

Natural and Artificial flavors, Malic 
acid, Acesulfame Potassium, Lecithin, 

FD&C Yellow #40
Optimum Nutrition Inc ABŞ 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious 
Mass Banana (toz 5.44 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.
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Serious Mass Chocolate toz 5.44 kq

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein 
Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, 
Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta 

carotene) – 5000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 
60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 IU, 

Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU, 
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, 
Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 

Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 

400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, 
Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-
calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium 
citrate) – 590 mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 8 mg, 

Phosphorus (as Dicalcium phosphate) – 430 mg, 
Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium 
(as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc (as Zinc 

citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 
mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1.6 mg, 

Cocoa, Natural and Artificial flavors, 
Medium chain triglyceries, Acesulfame 

Potassium, Lecithin
Optimum Nutrition Inc ABŞ 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious 

Mass Chocolate (toz 5.44 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.

Serious Mass Strawberry toz 5.44 kq

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein 
Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, 
Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta 

carotene) – 5000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 
60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 IU, 

Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU, 
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, 
Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 

Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 

400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, 
Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-
calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium 
citrate) – 630 mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 5 mg, 

Phosphorus (as Dicalcium phosphate) – 430 mg, 
Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium 
(as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc (as Zinc 

citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 
mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1mg, 

Natural and Artificial flavors, Medium 
chain triglyceries, Acesulfame 

Potassium, Lecithin, FD&C Red #40
Optimum Nutrition Inc ABŞ 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious 
Mass Strawberry  (toz 5.44 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.

Serious Mass Strawberry toz 2.72 kq

Maltodextrin – 228 g, Protein Blend (Whey Protein 
Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumin, 
Sweet Dairy Whey) – 50 g, Vitamin A (as Beta 

carotene) – 5000 IU, Vitamin C (as Ascorbic acid) – 
60 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 200 IU, 

Vitamin E(d-alpha Tocopheryl succinate) – 30 IU, 
Thiamin (as Thiamine mononitrate) - 4.8 mg, 
Riboflavin (as Riboflavin) – 4 mg, Niacin (as 

Niacinamide) – 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) – 5 mg, Folic Acid (as Folic acid) – 

400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) – 10 mcg, 
Biotin (as biotin) – 300 mcg, Pantothenic Acid (as d-
calcium pantothenate) - 25 mg, Calcium (as Calcium 
citrate) – 630 mg, Iron (as Ferrous Fumarate)– 5 mg, 

Phosphorus (as Dicalcium phosphate) – 430 mg, 
Iodine (Potassium iodine) – 150 mcg, Magnesium 
(as Magnesium aspartate) – 140 mg, Zinc (as Zinc 

citrate) – 15 mg, Selenium (as Selemethionine) – 70 
mcg, Copper (as Copper gluconate) – 1mg, 

Natural and Artificial flavors, Medium 
chain triglycerides, Acesulfame 

Potassium, Lecithin, FD&C Red #40
Optimum Nutrition Inc ABŞ 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serious 
Mass Strawberry  (toz 2.72 kq) adlı məhsul idmançılar 

üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Sertaza toz 3 q

Vitamin C - 500 mg, Fermented maltodextrins - 417 
mg (120000 IU/g serratiopeptidase), 

Methylsulfonylmethane - 150 mg, Bromelain FROM 
pİNEAPPLE(Ananas comosus L.)trunk- 45 mg.

fructose, orange flavor, citric acid, 
beta-carotene (vegetable oil, corn 

stacrh, glucose, DL-alfa-tocopherol, 
ascorbyl palmitate), silicon dioxide, 

steviol glycosides, sucralose,

Erbozeta S.P.A. 
(Pharmaluce S.r.l. 

üçün)
San-Marino 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən  

Sertaza (toz, paketdə 3 q №20) adlı məhsul dayaq-
hərəkət sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.



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

Siberian Super Natural 
Sport Glucosamine & 

Chondroitin / Siberian Super 
Natural Sport Glukozamin 

və Xondroitin

Tablet 1

Glucosamine hydrochloride (active Glucosamine - 
667.2 mg) - 800 mg, Chondroitin sulfate (active 

Chondroitin sulfate - 182 mg) - 200 mg, 
Microcrystalline cellulose - 160 mg, Lactose - 22 mg, 

Magnesium stearate - 10 mg,  Food suplement 
complex "Nutraficient" - 8 mg

Ayrıca qeyd edilməyib Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian 

Super Natural Sport Glucosamine & Chondroitin / 
Siberian Super Natural Sport Glukozamin və Xondroitin 
(tablet, № 120) adlı  məhsul dayaq-hərəkət sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adı qeyd edilsin.

b)"BAD dərman deyil" yazısı "BFMQƏ dərman deyil" 
yazısı ilə əvəz edilsin.

c)"Həb" yazısı "tablet" yazısı ilə əvəz edilsin.

d)"İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısı qeyd 
edilsin.

Siberian Super Natural 
Sport Ultra Omega-3 / 
Siberian Super Natural 
Sport Ultra Omeqa-3

Kapsul 1

PronovaPure ™ Omega-3 Polyunsaturated Fatty 
Acid Ultra Concentrate from Deep Sea Fish - 610 

mg, Omega-3 PUFAs - 536 mg, including 
Docosahexaenoic acid - 130 mg, Eicosapentaenoic 

acid - 329 mg,Vitamin E - 3.65 mg

Gelatin capsule (Gelatin, Glycerin, 
Purified water, Sorbitol, Ethylvanillin)

Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 29.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Siberian 

Super Natural Sport Ultra Omega-3 / Siberian Super 
Natural Sport Ultra Omeqa-3 (kapsul №120) adlı məhsul 
idmançılar üçün 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:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adı qeyd edilsin.
b)"İstifadə qaydası və əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun 

qeyd edilsin.

Silvekal Tablet 2 x 15

Calcium Carbonate - 316 mg (equiv. to 126.5 mg 
elemental Calcium), Magnesium Oxide  – 198.99 mg 

(equiv. to 120 mg elemental Magnesium), Zinc 
sulfate monohydrate -27.45 mg (equiv. to 10 mg 

elemental Zinc), Sodium selenite – 0.098 mg (equiv. 
to 0.045 mg elemental Selenium), Cholecalciferol – 5 
mg (equiv. to 500 IU Vitamin D3), Menaquinone – 7 
– 0.02 mg (equiv. to 0.0002 Vitamin K2), Collagen – 

Microcrystalline Cellulose, Silicon 
dioxide, Polyvinylpyrrolidone K30, 

Croscarmellose Sodium

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silvekal 

(tablet №30) adlı məhsul dayaq-hərəkət sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Silverol məhlul 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil
AD Medline Sağlık 

Ürünleri San. Tic. Ltd. 
Şti

Türkiyə 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silverol 

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

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

Qeyd1:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Simba Daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 15.10.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Promostrim” MMC–nin 29.06.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “GH YİLDİZ İLAÇ VE 

KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ..” şirkətinin 
istehsalı olan Simba (məhlul, 50 ml) adlı məhsulun 

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

laboratoriya analizləri zamanı l-karnitin inqredientinin 
miqdarı 154.752 mq/5ml olaraq aşkar edilmişdir.


Həmçinin, tərkibə aid sənəddə məhsulun tərkibində olan 

köməkçi m addələrin m iqdarı göstərilm əyib.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

olunmur. 




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

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

3 mcg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

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

Sistomak Uro Kapsul -

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) 10% 
proanthocyanidin (25 mg proanthocyanidin) - 250 

mg, D-mannose - 50 mg, Lactobacillus acidophillus 
LA02+Bifidobacterium animalis lactis BS01 (0.8 x 10⁹ 

CFU) - 50 mg, Inulin - 30 mg

Magnesium salts of fatty acids, Beef 
gelatine, Red Iron Oxide, Titanium 

dioxide
Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Sistomak Uro (kapsul, №30) adlı məhsul sidik-cinsiyyət 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"Uroseptik təsirə m alikdir" yazısı ləğv edilsin.

c)"Sidik axarları, sidik kisəsi və böyrəklərin iltihabı 
xəstəliklərində istifadə olunur" yazısı "sidik axarları, sidik 
kisəsi və böyrəklərin iltihabı xəstəliklərində qidanı bioloji 

faəl maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ-dir" yazısı ilə əvəz edilsin.

d)"Vaccinium macrocarpon" bitkisi Azərbaycan dilinə 
"Mərcanı" kimi tərcümə edilsin

Sıvı Propolis Damcı 30 ml Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 14.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Ersağ Azərbaycan” MMC – nin 24.08.2020-ci il tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Ersağ 

Bitkisel Sağlık Gida Ltd. Şti.” şirkətinin istehsalı olan Sıvı 
Propolis (məhlul, 30 ml) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı məhlulun ph-ı 8.572 (10 % məhlul) (5.0 

-- 7.5) olaraq aşkar edilmişdir.



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

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

olunmur. 

SlezaVit Kapsul 2 x 15

Vitamin premix BG 36341 (Zinc oxide - 10.0 mg, 
Ascorbic acid - 60.0 mg, Vitamin B1(as Thiamine 

mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 3.0 
mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 
mg, Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 
10.0 mg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 1.0 mg, 

Selenium - 25.0 mcg, Chromium - 50.0 mcg, Lutein 
and Zeaxanthin (10:1) - 11.0 mg, Copper sulphate - 

1.0 mg, Maltodextrin - 200,425 mg) - 300 mg, 
Blueberry dry extract - 60.0 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silicon dioxide, Magnesium 

stearate,Titanium dioxide, Iron oxide 
red, Iron oxide black, Water, Gelatin

Adifarm LTD Bolqarıstan 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slezavit 

(kapsul №30) adlı məhsul görmə qabiliyyətini 
yaxşılaşdırmaq 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:Məhsulun dosyesində bir neçə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimat təqdim edildiyi üçün və nümunənin 

qablaşması və içərisinə yerləşdirilmiş istifadə üzrə 
təlimat təqdim edilən sənədlər ilə uyğunsuzluq təşkil 

etdiyi üçün ekspertizada çaşqınlıq yarandı.İdxal zamanı 
məhsulun qablaşmasının və Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na 

uyğun olaraq təqdim edilməsi zəruridir.Həmçinin, 
"extract" sözününün Azərbaycan dilində tərcüməsi 

"ekstrakt" kimi qeyd edilsin.

Slim Stay Kapsul 1 pl.flakonda 
30 kapsul

Glucomannan extract-371 mg, Green coffee extract-
50 mg, Green tea extract-10 mg, Chromium-chloride-

hexahydrate-10 mcg, Caffeine-1,3 mg.

Magnesium salts of fatty acids, 
Silicone dioxide, Dicalcium phosphate, 

Calcium carbonate, Capsula 
shell(gelatin).

JuvaPharma KFT Macarıstan 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  SLİM STAY 

(kapsul,№ 30) adlı məhsul maddələr mübadiləsini 
gücləndirən vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏolub,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. 



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

Slogren daxilə qəbul üçün 
məhlul 10 ml

Vitamin D3 1.0 Mio IU/g (equiv. to 50000 IU Vitamin 
D3) - 50 mg, Menaquinone-7 (equiv. to 416.66 mcg 

Vitamin K2) - 92.59 mg
Capric triglyceride neutral oil

Ad Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti.
Türkiyə 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slogren 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml) adlı məhsul D3 və K2 

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.

Smart Hit Ferrum Kapsul 30

Iron (as Liposomal iron)  - 28 mg, Vitamin C (as 
Sodium L-ascorbate) - 70 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride)  -1.4 mg, Vitamin B12 (as 
Methylcobalamin) - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose E 460, 
Magnesium salts of fatty acids E 

470b, Silicon dioxide E 551, Capsule 
shell: hydroxypropyl methyl cellulose E 

464, titanium dioxide E 171

Valentis UAB Litva 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smart 
Hit Ferrum (kapsul  №30) adlı məhsul dəmirin əlavə 

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

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

Smartex Kapsul 2 x 15

DL-alpha-tocopherol acetate (50 % Vitamin E 60 mg) 
- 120 mg, Vaccinium myrtillus fruit extract - 100 mg, 

Ascorbic acid (Vitamin C) - 50 mg, Ginkgo biloba 
leaves extract - 30 mg, Tagetes erecta flower extract 

(50 % Lutein 10 mg) - 20 mg, Calendula officinalis 
flower extract (50 % Zeaxanthin 2 mg) - 4 mg, 

Vitamin A - 3 mg, Pyridoxine hydrochloride - 3 mg, 
Riboflavin (Vitamin B2) - 3 mg, Thiamine 

hydrochloride - 2 mg, Sodium selenite (10 % 
Selenium 40 mcg) - 0.4 mg, Zinc oxide (25 % Zinc 15 
mcg) - 0.06 mg, Cholecalciferol (5 % Vitamin D3 15 

mcg) - 0.3 mg, Chromium picolinate (20 % 
Chromium 0.05 mg) - 0.25 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose
Rad Gida Laborotuvari 
ve İlaç Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi
Türkiyə 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smartex 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

b) Tərkib rəyə və istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair 
sənədə əsasən və düzgün tərtib olunsun.

Spirulina Kapsul 1 Spirulina Platensis tallus powder - 460.2 mg Gelatin Ersağ Bitkisel Sağlık 
Gida Ltd. Şti. Türkiyə 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Spirulina  (kapsul N 90) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
həm beynəlxalq elmi adları həm də Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)Köməkçi m addə düzgün qeyd edilsin.

Stimulax strong Tablet -

Cascara (Rhamnus Purshiana DC) bark - 133.5, Aloe 
(Aloe Ferox Miller) juice – 100 mg, Fennel 

(Foeniculum vulgare Miller) fruit - 83.5 mg, Senna 
(Cassia angustifolia Vahl.) leaves - 66.65 mg, 

Liquorice (Glycyrriza glabra L.) root – 25 mg, Gentian 
(Gentiana lutea L.) root – 25 mg, Dandelion 

(Taraxacum officinalis Web.) root - 16.65 mg, Alpine 
Rhamnus (Rhamnus alpinus L. ssp. Fallax M. et P.) 

bark - 16.65 mg, Rhubarb (Rheum palmatum L.) 
root/rhizome  Horehound - 16.65 mg, (Marrubium 

vulgare L.) herb with flowers - 16.65 mg

Dicalcium phosphate, 
Hydroxypropylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium salts of fatty 

acids, Hydroxypropylmethylcellulose, 
Fatty acids, Microcrystalline cellulose

ESİ Srl İtaliya 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

STİMULAX strong (tablet , № 30) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi: V330D , istehsal tarixi: 01.11.2019, son istifadə 

tarixi: 01.11.2022) bağırsaq  peristaltikasını  və həzm 
prosesini yaxşılaşdıran vasitə kiimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

        b) Azərbaycan dilində tərtib olan stikerdə və 
qablaşdırmada "həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;

        c)Sonuncu verdiyimiz rəydə "a" və "b" qeydlərinin 
mövcudluğuna baxmayaraq, təqdim olunan nümunədə 

onların  kənarlaşdırılması üçün heç bir            tədbir  
görülməmişdir. Qablaşdırmada tərkib rəyə uyğun olaraq 

təqdim olunmayıb(bitkilərin elmi adları göstərilməyib.



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

Super Volos Activ / Super 
Hair Aktiv Kapsul 5 x 10

Calcium carbonate - 100 mg, Dicalcium phosphate - 
85 mg, Saccharomyces cerevisiae - 50 mg, Zinc 

aspartate - 26.6 mg, Methionine - 25 mg, Cystine - 
25 mg,  Ferrous fumarate - 18 mg, Manganese 

aspartate - 7 mg, Copper aspartate - 3.7 mg, Vitmain 
B6  - 1.5 mg, Folic acid - 0.15 mg

Calcium stearate, Lactose, Sorbitol, 
Starch, Microcrystalline cellulose Elit-Farm MMC Ukrayna 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Super 

Volos Activ / Super Hair Aktiv (Kapsul №50) adlı  məhsul 
Saçın möhkəmləndirilməsi üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)Məhsulun istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

b)"Müalicə müddəti və müalicə kursu" yazıları ləğv 
edilsin.

c)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

uyğun olaraq tərtib edilsin.
d)Qabalaşma və təlimatda verilən məlumat bir-birilə 

uyğunluq təşkil etməlidir.

Supradin® Kids İmmuno Çeynəmə pastili 1

Vitamin A (as Retinyl acetate) - 333.33 IU (100 mcg), 
Vitamin D (as Cholecalciferol) - 80 IU (2 mcg), 

Vitamin E (DL-alpha tocopheryl acetate) - 4.47 IU, 
Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 0.3 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 0.35 mg, Niacin (as 
Nicotinamide) - 4.5 mg, Vitamin B6 (in form of 

Pyridoxine hydrochloride) - 0.4 mg, Folic acid (as 
Pteroylmonoglutamic acid) - 75 mcg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamine) - 0.5 mcg, Vitamin C (as Ascorbic 
acid) - 25 mg, Iron (in form of Ferrous fumarate) - 1.5 

mg, Zinc (in form of Zinc sulfate) - 2 mg, 
Seabuckthorn fruit powder - 51 mg

Sugar, Glucose syrup, Coconut oil, 
Maltodextrin, Icing sugar, Gum arabic, 

Citric acid, Coloring food orange, 
Mono and diglycerides of fatty acids, 

Orange flavor, Water

F.Hunziker+ Co AG İsveçrə 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Supradin® Kids İmmuno  (çeynəmə pastil, №60) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"İstifadə qaydası" rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

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

QAYDASI” na uyğun olaraq tərtib edilsin.

Sustalin Krem-şam 50 ml

Aleurites moluccana nut extract-2,5ml, Amaranthus 
caudatus seed extract-2.5ml, Ginkgo biloba leaf 

extract-2.5ml, Agastache foeniculum leaf extract-
2.0ml, Mollusca extract-2.0ml, Velvet extract-2.0ml, 

Syzygium aromaticum bud extract-2.0ml, Resina 
pinus sibirica extract-1.5ml, Melissa officinalis herba 
extract-1.5ml, Urtica dioica root and herba extract-
1.5ml, Fagopyrum esculentum herba extract-1.5ml, 

Plantago major leaf extract-1.5ml, Brassica oleracea 

Ayrıca qeyd edilməmişdir Saşera-Med MMC Rusiya 16.10.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Sustalin, Krem-şam 
50ml”, adlı məhsul oynaqlar nahiyəsində şişkinlik 

zamanı, qığırdaq toxumasının degenerativ prosesləri 
zamanı, oynaq kapsulunun qan təchizatının pozulması 
zamanı  tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Synchrovitals II (Brain 
Support)/Sinxrovital II Kapsul 1

Complex 1:Ginkgo biloba leaves dry extract 
(Including active flavonolglycosides - 42 mg) - 175 

mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract 
(Including active ginsenosides - 10 mg) - 125 mg, 

Gotu kola (Centella asiatica) aerial part dry extract - 
100 mg, Ascorbylpalmitate (İncluding active Vitamin 

C - 19.6 mg) - 50 mg.Complex 2:Sage (Salvia 
officinalis) leaves dry extract - 250 mg, St.Johns wort 
(Hypericum perforatum) (Including active hypericin - 

0.375 mg) - 125 mg Ascorbylpalmitate (İncluding 
active Vitamin C - 19.6 mg) - 50 mg, Scutellaria 
baicalensis root dry extract (Including flavonoids 

calculated as baicalin - 20 mg) - 25 mg

Gelatin Muasir Sağlamlıq 
Laboratoriyası MMC Rusiya 05.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Synchrovitals II (Brain Support)/Sinxrovital II(kapsul, № 
60) adlı  məhsul beyin 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 dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adları qeyd edilsin.

b) "Centella asiatica" bitkisi Azərbaycan dilinə Asiya 
sentellası kimi tərcümə edilsin.

Tangoliv Forte Tablet 2 x 15

Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf dry extract ≥ 
2.5% total caffeoylquinic acids calc. as chlorogenic 
acid - 100 mg, Milk Thistle (Silybum marianum (L.) 

Gaertn.) fruit dry extract 2% silymarin calc. as 
silibinin - 75 mg, L-Ornithine HCl - 70 mg, L-Arginine-
L-Aspartate - 70 mg, L-Glutathione - 50 mg, Choline 
bitartrate - 50 mg, Vitamin B1 - 2 mg, Vitamin B2 - 1 

mg

Microcrystalline cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, Vegetable 

magnesium stearate, Silica

Gricar Chemical 
S.R.L. İtaliya 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tangoliv 
Forte (tablet, № 30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

görə dərman vasitəsi deyil



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

Tempiron Daxilə qəbul üçün 
məhlul 30 ml

Microencapsulated Pyrophosphate Iron (Iron - 25 
mg) - 167 mg, Vitamin C - 40 mg, Folic acid - 300 

mcg, Vitamin B12 - 2 mcg

Water, Fructose, Potassium sorbate, 
Citric acid, Sucralose, Flavour black 

cherry
İnalme S.r.L İtaliya 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Tempiron (Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml) adlı 
məhsul dəmir mikroelementinin və bəzi vitaminlərin 

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

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


Qeyd:a)Qablaşmada tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) 

uyğun qeyd edilsin.
b)Azərbaycan dilində təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na 

uyğun tərtib edilsin.
c)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin.

Tenzim Kapsul 4 x 10

Papain - 90 FIP units, Pancreatin - 345 FIP units, 
Bromelain - 225 FIP units, Rutoside trihydrate (Rutin) 

- 50 mg, Lipase - 34 FIP units, Trypsin - 360 FIP 
units, Chymotrypsin - 300 FIP units, Amylase - 50 

FIP units

Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Hypromellose, Titanium dioxide, 

Gellan gum

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 14.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər

      “Caspi Group MMC” tərəfindən 10.09.2020-ci il tarixli 
məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Bolqarıstanın “Fortex 

Nutraceutical LTD” şirkətinin istehsalı olan Tenzim 
(kapsul, №40) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
kapsulun dezinteqrasiya müddəti (NS-ə əsasən suda 

maks. 30 dəq. olsa da, kapsul dağılmır) normativ 
sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm ir .

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

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

olunmur.

Thermo Complete/ Termo 
Komplit Tablet 78,9

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn NF,Parsley 

herb powder,Cellulose powder 
NF,Cinnamon bark powder, Celery 
seed powder,Fennel seed powder, 

Alfalfa powder,Silicon dioxide Sipernat 
50S,Sodium 

carboxymethylcellulose,Licorice root 
powder,Stearic acid(Vecetable 

source),Coating opadry NS-G clear 
70W 19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & 
Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A
İtaliya 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 
Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya nömrəsi:190590F, 

istehsal tarixi: 25.06.2020, son istifadə tarixi: 
25.06.2022) adlı məhsul çəkini tənzimləmək üçün 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" 
sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi""bioloji fəallığa malik  qida əlavəsi"ilə əvəz 
olunsun

b)"a" qeydi sonuncu rəydə qeyd olunsa belə heç bir 
tədbirlər görülməmişdir.

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 78.9q

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn NF,Parsley 

herb powder,Cellulose powder 
NF,Cinnamon bark powder, Celery 
seed powder,Fennel seed powder, 

Alfalfa powder,Silicon dioxide Sipernat 
50S,Sodium 

carboxymethylcellulose,Licorice root 
powder,Stearic acid(Vecetable 

source),Coating opadry NS-G clear 
70W 19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & 
Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A
İtaliya 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 
Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya nömrəsi:190493C, 

istehsal tarixi:11.03.2020 , son istifadə tarixi: 
11.03.2022) adlı məhsul çəkini tənzimləmək üçün 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" 
sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi""bioloji fəallığa malik  qida əlavəsi"ilə əvəz 
olunsun

b)"a" qeydi sonuncu rəydə qeyd olunsa belə heç bir 
tədbirlər görülməmişdir.



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

Thermo Complete/Termo 
Komplit Tablet 78.9q

Green tea extract (13 % Catechins) - 150 
mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% 

Theobromine)- 75 mg(Theobromine 6 mg), Yerba 
mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), 

Caffeine powder, natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 
mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with 
maltodextrin, Starch corn NF,Parsley 

herb powder,Cellulose powder 
NF,Cinnamon bark powder, Celery 
seed powder,Fennel seed powder, 

Alfalfa powder,Silicon dioxide Sipernat 
50S,Sodium 

carboxymethylcellulose,Licorice root 
powder,Stearic acid(Vecetable 

source),Coating opadry NS-G clear 
70W 19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & 
Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A
İtaliya 27.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / 
Termo Komplit(tablet, № 90) (Seriya nömrəsi:190563C, 

istehsal tarixi:04.06.2020 , son istifadə tarixi: 
04.06.2022) adlı məhsul çəkini tənzimləmək üçün 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" 
sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida 

əlavəsi""bioloji fəallığa malik  qida əlavəs"ilə əvəz 
olunsun

b)"a" qeydi sonuncu rəydə qeyd olunsa belə heç bir 
tədbirlər görülməmişdir.

Tianshi Cell Rejuvenation Kapsul
1 pl. flakonun 

içərisində 
150 kapsul

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 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 
Cell Rejuvenation (kapsul № 150) adlı məhsul  (Seriya 
nömrəsi:  CE0030601D, istehsal tarixi: 06.03.2020, son 
istifadə tarixi: 05.03.2022)   antioksidantlar mənbəyi kimi  
oksigen məhdudiyyəti olan şəraitdə işləyənlərə  tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd: Təqdim olunan nümunənin üzərində dosyedə 

təqdim olunmuş  Azərbaycan dilində yazıları olan stiker 
mövcud deyildir.

Tianshi Chitosan Kapsul Degree of deacetylation of chitosan ≥ 85 g/100 g Gelatin, Titanium dioxide, Lemon 
yellow, Ponceau R

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Chitosan  (kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: 
CH0030501G, istehsal tarixi: 05.03.2020, son istifadə 

tarixi: 04.03.2022) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilm əyib.

Tianshi Chitosan Kapsul - Degree of deacetylation of chitosan ≥ 85 g/100 g Gelatin, Titanium dioxide, Lemon 
yellow, Ponceau R

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Chitosan  (kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: 
CH0030501B, istehsal tarixi: 05.03.2020, son istifadə 

tarixi: 04.03.2022) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilm əyib.

Tianshi Cordyceps Kapsul 1 Fermented Cordyceps Mycelium powder (Mannitol ≥ 
6 g/100 g, Adenosine ≥ 0.15 g/100 g) - 500 mg

Capsule material (Gelatin, Titanium 
dioxide, Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Cordyceps  (kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: 
CG0032401A, istehsal tarixi: 24.03.2020, son istifadə 

tarixi: 23.03.2022) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda 
qablaşmanın üzərində istifadə edilm əyib.

b)Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan 

dilində tərcüməsi qeyd edilsin.



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

Tianshi Cordyceps Kapsul - Fermented Cordyceps Mycelium powder (Mannitol ≥ 
6 g/100 g, Adenosine ≥ 0.15 g/100 g) - 500 mg

Capsule material (Gelatin, Titanium 
dioxide, Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 
Cordyceps (kapsul, №100) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 

tərcüməsi qeyd edilsin.

Tianshi Grape Extract Kapsul Grape plant extract (Resveratrol ≥ 750 mg/100 mg) - 
54.6 mg

Isomaltooligosaccharide, Starch, 
Magnesium stearate, Capsule 

(Gelatine, Titanium dioxide, Allura red, 
Brilliant blue)

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Grape Extract (kapsul, №60) (Seriya nömrəsi: 
CB0042601C, istehsal tarixi: 26.04.2020, son istifadə 

tarixi: 25.04.2022) adlı məhsuL orqanizmi zərərli 
maddələrdən qorumaq üçün töviyə olunan, antioksidant 

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

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

Qeyd:a)Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda 
qablaşmanın üzərində istifadə edilm əyib.

b)Stikerdə tərkib rəyə uyğun tərtib edilsin və məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adla 
yanaşı Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilsin.

Tianshi Grape Extract Kapsul - Grape plant extract (Resveratrol ≥ 750 mg/100 mg) - 
54.6 mg

Isomaltooligosaccharide, Starch, 
Magnesium stearate, Capsule 

(Gelatine, Titanium dioxide, Allura red, 
Brilliant blue)

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Grape Extract (kapsul, №60) (Seriya nömrəsi: 
CB0033101B, istehsal tarixi: 31.03.2020, son istifadə 

tarixi: 30.03.2022) adlı məhsuL orqanizmi zərərli 
maddələrdən qorumaq üçün töviyə olunan, antioksidant 

təsirə malik 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:Stikerdə tərkib rəyə uyğun tərtib edilsin və 
məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd 

edilsin.

Tianshi Spirulina Kapsul 1 Dried Spirulina powder - 250 mg (Beta - carotene ≥ 
60 mg/100 g ) Gelatin

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Spirulina  (kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: 
CD0010201A, istehsal tarixi: 02.01.2020, son istifadə 

tarixi: 01.01.2022) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilməyib.

Tianshi Super Calcium 
Powder for Children toz 10 x 10

Zymolitic Bone Calcium powder (Calcium 3600-6750 
mg/100 mg) - 1400 mg, Whole milk powder - 6136.5 

mg, Isomaltooligosaccharide - 1600 mg, Egg yolk 
powder - 300 mg, Multi vitamins (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 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Super 

Calcium Powder for Children(saşe,toz, № 10g x 10) 
(Seriya nömrəsi: AC9123101B , istehsal tarixi: 

31.12.2019, son istifadə tarixi: 30.12.2021) adlı məhsul 
kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan 

dilində tərcüməsi qeyd edilsin.

T-Pas+300 ml inf/m 300 ml

Sodium citrate dihydrate 3.18g, Sodium acetate 
trihydrate 4.42g, Sodium dihydrogen phosphate 
dihydrate 1.05g, Disodium hydrogen phosphate 
dodecahydrate 7.69g, Potassium chloride 0.37g, 
Magnesium chloride hexahydrate 0.30g, Sodium 

Water for injection Terumo BCT Inc. ABŞ 24.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “T-Pas+300ml, 300ml 
inf/m”, adlı məhsul trombositlərin işlənilməsi üçün 

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



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

Tridevit daxilə qəbul üçün 
məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Honor İlaç Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirket Türkiyə 09.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tridevit 
(daxilə qəbul üçün məhlul - D3, 15 ml) adlı məhsul D3 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Xüsusiyyətləri" bölməsində 
məhsulun adı düzgün qeyd edilsin.

Tron-D Daxilə qəbul üçün 
məhlul 200 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulphate - 100 

mg, Vitamin D3 - 200 IU

Tricalcium phosphate, Guar gum, 
Glycerin, Citric acid monohydrate, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Peppermint oleum, Deionized water, 

Xanthan gum, Food color agent 
(white), Blackberry aroma

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tron-D 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) adlı məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Ultra Cod Liver Oil Plus 
Omega-3 / Ultra Kod 
Qaraciyər Yağı Plyus 

Omeqa-3

Kapsul 3 x 20

Omega 3 Fish Oil (as Omega 3 Fish Oil 510 mg/g, 
EPA 270 mg/g, 180 mg/g) - 163 mg, Cod Liver Oil 
(as Cod Liver Oil) - 270.6 mg, Providing: EPA 67.8 
mg, DHA 59.6 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol 1 
Mil.IU/g 24.0 mcg) - 0.6 mcg, Vitamin E (as D-Alpha 

Toccopherol 1000 IU/g 8.2 mg) - 5.5 mg

Gelatin 150 Bloom (I), Glycerin, Sweet 
Orange Oil EuroCaps Ltd Birləşmiş Krallıq 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 

Cod Liver Oil Plus Omega-3 / Ultra Kod Qaraciyər Yağı 
Plyus Omeqa-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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Ultra Omega 3-6-9 / Ultra 
Omeqa 3-6-9 Kapsul 4 x 15

Omega-3 Fish oil (as Omega double strength oil 
18:12 400.0 mg) - 400 mg, Blackcurrant Seed Oil (as 
Blackcurrant Seed Oil min 13% GLA 100.0 mg) - 100 
mg, Pumpkin Seed Oil (as Pumpkin Seed Oil 100.0 
mg) - 100 mg, Olive Oil (as Olive Oil 60.0 mg) - 60 
mg, Vitamin E (as DL-Alpha Toccopheryl Acetate 

14.6 mg) - 9.8 mg

Glycerin, Gelatin, Purified Water Capsugel Ploërmel Fransa 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 
Omega 3-6-9 / Ultra Omeqa 3-6-9 (kapsul № 60) adlı 

məhsul omeqa 3-6-9 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: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Ultra Vitamin D (D3) 1000 IU Tablet 2 x 48 Vitamin D3 - 1000 IU (25 mcg)

Microcrystalline Cellulose, Magnesium 
Stearate, Strach (Pregelatinised Maize 

Strach), Hydroxypropyl Cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Syloid - (Colloidal 
Silica, Silicon Dioxide), Purified Talc, 

Magnesium Silicate Prep, 
Polyvinylpolypirrolidone, White colour 

dipersion, Glycerin BP vegetable 
grade

Thompson and Capper 
ltd Böyük Britaniya 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra 
Vitamin D (D3) 1000 IU (tablet №96, seriya nömrəsi: 
UD2001SA; İstehsal tarixi: 01.05.2020; Son istifadə 
tarixi: 30.04.2024) adlı məhsul D vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd: Təqdim olunan sənədlərdə Azərbaycan dilində 
stiker və istifadə üzrə təlimat qaydalara uyğun tərtib 

olunsa da, məhsulla birgə təqdim olunmamışdır.

Unodrops daxilə qəbul üçün 
məhlul 50 ml

GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine 
- 70 mg, Magnesium (as Magnesium citrate 

anhydrous) - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 30 mg

Deionized water, Raspberry flavour, 
Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti
Türkiyə 08.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Unodrops (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul 
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.

Urifar Kapsul 3x10 D-mannose - 500 mg, Dry Cranberry fruit extract 
10:1 (Vaccinium macrocarpon) - 200 mg Citric acid E330, Silicon dioxide E551 Pharmacy 

Laboratories s.c Polşa 21.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

URİFAR(kapsul № 30) adlı məhsul sidik yollarının iltihabi 
xəstəliklərinin profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi 

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

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

vasitəsi deyil.




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

Urifar Kapsul 3 x 10 D-mannose - 500 mg, Dry Cranberry fruit extract 
10:1 (Vaccinium macrocarpon) - 200 mg Citric acid E330, Silicon dioxide E551 Pharmacy 

Laboratories s.c Polşa 14.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

URİFAR(kapsul № 30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 001 
, istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 

01.07.2023)  sidik yollarının iltihabi xəstəliklərinin 
profilaktikası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Urosfer gel 10 ml x 14

Rosmarinus officinalis leaves dry extract– 150 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi leaves dry extract - 150 mg, 

Vaccinium oxycoccos fruit dry extract – 100 mg, 
Orthosiphon stamineus leaf dry extract - 80 mg, 
Echinacea angustifolia herb dry extract – 78 mg, 

Levisticum officinale fruit dry extract - 50 mg, 
Vaccinium myrtillus fruit dry extract – 40 mg, 
Equisetum arvense herb dry extract – 40 mg, 

Potassium citrate – 30 mg, Magnesium citrate – 20 
mg, Sodium citrate – 20 mg

Deionized water, Sorbitol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 

Orange flavor

Tan İlaç ve Kozmetik  
San. Tic. Şti. Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

UROSFER(gel,saşe № 14) adlı  məhsul Sidik-ifrazat 
yollarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.

Uroval Manosa Tablet 3 x 10 D-mannose - 400 mg, Vaccinium macrocarpon 
extract - 100 mg

Cellulose, Magnesium stearate, 
Coating (Hydroxypropyl 

methylcellulose)
Wallmark a.s Çex respublikası 28.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uroval Manosa  

(tablet, № 30) (Seriya nömrəsi: D0F1583 , istehsal tarixi: 
01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul 

sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Vemonil-C Tablet 3 x 10 Ascorbic acid (Vitamin C) - 500 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone K30, 

Croscarmellose sodium, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 13.10.2020 Müsbət

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

C  (tablet, №30) 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.

VeNatura Beta-qlükan, 
Exinaseya, İtburnu, C 

Vitamini və Sink
Kapsul 1

Beta-glucan - (1.3-1.6 Beta Glucan (75%))- 400 mg) - 
300 mg, Vitamin C (as Calcium L-ascorbat - 161.724 
mg) - 120 mg, Exhinacea pupurea herb extract - 100 

mg, Zinc (as Zinc picolinate - 71.01 mg) - 15 mg, 
Rose canina fruit extract - 50 mg

Cellulose (E 460), Magnesium 
stearate (E 470b), Capsule shell 
mixture (Hydroxypropyl methyl 

cellulose (E 464), Gellan gum (E 418))

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 01.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Beta-qlükan, Exinaseya, İtburnu, C Vitamini və 
Sink (Kapsul, №30) adlı  məhsul immun sistemi 

möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun 
istehsal tarixində dəyişiklik edildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

VeNatura L-Qlütation 250 
mq Kapsul 6 x 10 Glutathione - 250 mg

Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl 
cellulose (E 464), Magnesium stearate 

(E 470b), Talc (E 553b), Silicon 
dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
VeNatura L-Qlütation 250 mq (kapsul, №60) adlı  

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

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

vasitəsi deyil.

VeNatura Sambu-C Kapsul 2 x 10 Black Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract – 500 
mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) – 60 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose (E 
464), Magnesium stearate (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti Türkiyə 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Sambu-C e (kapsul №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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: köməkçi maddələr hissəsində texniki səhvə yol 
verildiyi üçün rəy nömrəsi və rəy tarixi eyni qalmaqla rəy 

dəyişdirilir.

Veno Vet Kapsul 3 Honor  İlaç Sanayi 
Ticaret Ltd.Şti Türkiyə 20.10.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər



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

Verazol Tablet 2 x 15

Tansy (Tanacetum vulgare) flowers dry extract - 50 
mg, Ginger (Zingiber officinale) rhizomes dry extract - 
50 mg, Clove (Syzigium aromaticum) flower buds dry 
extract - 25 mg, Black walnut (Juglan nigra) leaves 

dry extract - 50 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, 
Croscarmellose sodium

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Verazol  

(tablet № 30) adlı məhsul  qurd invaziyaları 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: "Antihelmint" farmakoloji təsirli yazı ləğv edilsin.

Vestalon Tablet 3 x 10

Cynara cardunculus L., folium (artichoke leaf) dried 
leaves dry extract (2:1) - 200 mg,  Silybum marianum 

dried fruits (milk thistle) dry extract (25:1), (contain 
40% silymarin) - 140 mg, L-ornithine - 200 mg

Magnesium stearate vegetable, 
Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin, Silicon dioxide, Talc.

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti
Türkiyə 29.10.2020 Müsbət

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

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

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

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

deyil. 

Viberan Tablet 3 x 10

Magnesium lactate dihidrate - 187.5 mg, Soy 40% 
iso-flavone standardised extract - 50 mg, Melissa 3% 

flavone standardised extract - 40 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 40 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 
hydrochloride) - 0.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 0.55 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), 
Polyvinylpyrrolidone/Povidone (E 

1208), Nutraficient brown 
114F265031, Magnesium stearate (E 

572), Silicone dioxide (E 551)

S.C. Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viberan (tablet, № 30) 

(Seriya nömrəsi: 350720 , istehsal tarixi: 01.07.2020, 
son istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul qadınlarda 

menapauza zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil. 

Vimarin Forte Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as 
Copper II sulfate anhydrous 2.51 mg) – 1000 mcg, 
Iodine (as Potassium iodide 366 mcg) - 140 mcg, 

Iron (as Iron II sulfate 46.3 mg) – 17 mg, Calcium (as 
Calcium carbonate 250 mg) – 100 mg, Magnesium 

(as Magnesium carbonate 520 mg) – 150 mg, 
Selenium (as Sodium selenite 71.73 mcg) – 30 mcg 

Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 2 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 20 
mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin 

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 13.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vimarin 

Forte (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 dərman vasitəsi deyil.

Vimarin Kids Şərbət 150 ml

Vitamin C (as ascorbic acid) -  60 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as 

riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 
12 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (as retinol 
acetate) -  266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 
10 mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopherol acetate) - 

110 mg.

Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol /E422, Linseed oil, Tutti-frutti 
flavor, Citric acid E/330, Xantan gum 
/E412, Tween 80, Sodium benzoate 

/E211, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 

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

Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Vision-Plus 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, Tablet coating 
(Hypromellose E5, Polyethylene glycol 

4000)

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vision-Plus (Tablet, 
№ 60) (Seriya nömrəsi: MK0031001B , istehsal tarixi: 

10.03.2020, son istifadə tarixi: 09.03.2022) adlı məhsul 
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilməyib.

Visneurox LF Göz damcı 10ml Sodium Hyaluronate-0.75g, Citicoline Monosodium 
salt-20g

Phospholipids 90H, sodium phosphate 
monobasic dihydrate, sodium 

phosphate dibasic dihydrate, sodium 
chloride, Highly purified water up to 

1000g

Omikron Italia S.r.l., İtaliya 25.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Visneurox LF, Göz 
damcısı, 10 ml”, adlı məhsul konyunktivit, göz əməliyyatı, 

ətraf mühit faktorları səbəbindən yaranan qıcıqlanma, 
yanğı və yad cisim hissini aradan qaldırmaq üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



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

Vita C Fışıldayan tablet 1 L-ascorbic acid - 900 mg, Zinc gluconate - 122 mg

Citric acid (E 330), Sodium hydrogen 
carbonate (E 500 ii), Sorbitol (E 420 i), 
Orange flavour, Beta carotene powder 

(Maltodextrin, Gum acacia (E 414), 
Sucrose, Medium chain triglycerides 
from coconut, Sodium ascorbate (E 

301), Mixed tocopherols (E 306), 
Silicon dioxide (E 551), colour Natural 

PEZ Production 
Europe Kft Macarıstan 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita C 

(tablet № 20) adlı məhsul C vitamininin və sink 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Vitacal / Vitakal Kapsul 2 x 15 Vitamin D - 400 IU, Calcium (as Calcium carbonate) - 
1000 mg

Capsulac 60 (Lactose monohydrate), 
Bovine gelatine Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitacal / 
Vitakal (kapsul №30) adlı məhsul D3 vitamini və kalsium 
mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd 

edilsin.
b)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 
beynəlxalq elmi adı, həm də Azərbaycan dilində 

tərcüməsi qeyd edilsin.

Vitagood Şərbət 150 ml

Vitamin A (as Retinol) - 1000 IU, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as 

Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 2.5 
mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 0.25 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.001 mg, 

Vitamin C (as L-Ascorbic acid) - 10 mg, Vitamin D3 
(as Cholecalciferol) - 100 IU, Vitamin E (as D-alpha-

tocopherol)  - 0.75 mg, Zinc (as Zinc sulfate 
heptahydrate - 1 mg) - 0.23 mg, L-carnitine - 150 mg

Potassium sorbate, Sodium bezoate, 
Blackberry aroma, Xanthan gum, 

Deionize water

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 23.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitagood 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində qeyd edilən terapevtik istifadə 
üçün (For therapeutic use) yazısı ləğv edilsin.

Vital Plus Lachsöl Kapsul 2 x 30
Salmon oil concentrate - 1500 mg, Omega-3 fatty 

acids - 450 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 232.5 
mg, DHA (Docosahexaenoic acid) – 157.5 mg

Gelatin, Glycerin, Water DR.Dünner AG İsveçrə 12.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vital 
Plus Lachsöl (kapsul №60) adlı məhsul omeqa 3 yağ 

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

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

Vitanor Kids Şərbət 150 ml

Vitamin C (as ascorbic acid) -  60 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as 

riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinic acid) - 
12 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B9 (as Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 
(as Cyanocobalamin) - 2 mcg, Vitamin A (as retinol 
acetate) -  266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 
10 mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopherol acetate) - 

110 mg.

Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol /E422, Linseed oil, Tutti-frutti 
flavor, Citric acid E/330, Xantan gum 
/E412, Tween 80, Sodium benzoate 

/E211, Deionized water

Honor İlaç Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirket Türkiyə 16.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitanor 

Kids  (şərbət 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Viusid toz 4 g x 21

Glucosamine sulfate potassium chloride - 666 mg, L - 
arginine - 666 mg, Malic acid - 666 mg, L- glycine - 

333 mg,  Alfalfa  aerial parts extract (Medicago 
sativa L.) - 40 mg, Liquorice root extract (Glycyrrhiza 
glabra L.) - 33 mg, Vitamin C (L- ascorbic acid) - 20 

mg, , Zinc sulfate - 5 mg,  Pantothenic acid (D- 
calcium pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine hydrochloride) - 0.6 mg, Folic acid 
(Pteroylmonoglutamic acid) - 66 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) - 0.3 mcg

Maltodextrina, Orange 
aroma,Aspartame,Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Citric Acid, Honey.

Sincrofarm S.L.for 
Catalysis S.L. İspaniya 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viusid 

(saşe, toz, № 4 q x 21) adlı məhsul immun sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-
Kal Edvans Tablet -

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, 
Manganese sulfate monohydrate (Manganese - 0.33 

mg) - 1.134 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 
mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder 

(Magnesium - 40 mg) - 70.345 mg, Vitamin D3 
(100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33 mg, 

Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 
(Calcium - 311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate 

(Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose 
NF/FCC,  Glycerine USP (99%), 

Stearic acid coarse powder, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Croscarmellose sodium, Calcium 
stearate (Calcium - 1.66 mg), Coating 

system aquarius BG18046 cool 
vanilla, Silicon dioxide

Cornerstone Research 
& Development, Inc. ABŞ 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL 

ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 90) 
(Seriya nömrəsi: B79717C17, istehsal tarixi: 23.10.2019, 

son istifadə tarixi: 23.10.2021) adlı məhsul sümük 
toxumasının möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan 

vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə, "həb" yazısı "tablet" yazısı ilə əvəz 

edilsin.

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-
Kal Edvans Tablet 1 Cornerstone Research 

& Development, Inc. ABŞ



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

Xtra-Cal Advanced / Ekstra-
Kal Edvans Tablet -

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, 
Manganese sulfate monohydrate (Manganese - 0.33 

mg) - 1.134 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 
mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder 

(Magnesium - 40 mg) - 70.345 mg, Vitamin D3 
(100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33 mg, 

Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 
(Calcium - 311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate 

(Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose 
NF/FCC,  Glycerine USP (99%), 

Stearic acid coarse powder, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Croscarmellose sodium, Calcium 
stearate (Calcium - 1.66 mg), Coating 

system aquarius BG18046 cool 
vanilla, Silicon dioxide

Cornerstone Research 
& Development, Inc. ABŞ 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL 

ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 90) 
(Seriya nömrəsi: B79718A17, istehsal tarixi: 30.10.2019, 

son istifadə tarixi: 30.10.2021) adlı məhsul sümük 
toxumasının möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan 

vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə, "həb" yazısı "tablet" yazısı ilə əvəz 

edilsin.

Xtra-Cal 
Advanced/Ekstrakal Edvans Tablet -

Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 2.5 mg) - 7.292 mg, 
Manganese sulfate monohydrate (Manganese - 0.33 

mg) - 1.134 mg, Copper gluconate (Copper - 0.33 
mg) - 2.593 mg, Magnesium oxide powder 

(Magnesium - 40 mg) - 70.345 mg, Vitamin D3 
(100.000 IU/g)(Vitamin D - 0.75 mcg) - 0.33 mg, 

Calcium carbonate (37% Ca) with maltodextrin 0.125 
(Calcium - 311.35 mg) - 870.714 mg, Calcium citrate 

(Calcium - 19.98 mg) - 100.00 mg

Corn starch, Microcrystalline cellulose 
NF/FCC,  Glycerine USP (99%), 

Stearic acid coarse powder, 
Hydroxypropyl methylcellulose, 

Croscarmellose sodium, Calcium 
stearate (Calcium - 1.66 mg), Coating 

system aquarius BG18046 cool 
vanilla, Silicon dioxide

Cornerstone Research 
& Development, Inc. ABŞ 07.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XTRA-CAL 

ADVANCED/EKSTRAKAL EDVANS (tablet, № 90) 
(Seriya nömrəsi: B70476B17, istehsal tarixi: 05.02.2020, 

son istifadə tarixi: 05.02.2022) adlı məhsul sümük 
toxumasının möhkəmlənməsi üçün tövsiyə olunan 

vitamin və mineral tərkibli BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin və "ana südü ilə 
qidalandırma" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı ilə, "Bioloji 

aktiv qida əlavəsi" yazısı "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə, "həb" yazısı "tablet" yazısı ilə əvəz 

edilsin.

XX Women Tablet 4 x 15

L- arginine-150 mg;Maca (Lepidium meyeni)-100 mg; 
Vitamin C(Acorbic acid)- 80 mg; Carob(Ceratonia 

siliqua) seed powder extract-80 mg; Yohimbe               
(Pausinystalia johimbe) root bark extract-70 mg; 
Ginkgo biloba leaf extract-40 mg; Magnessium 
sulfate(eq. magnessium 5,98 mg)- 30 mg; Zinc 

gluconate(eq. Zn 4,3 mg)-30 mg; Coenzyme-Q10- 20 
mg; Vitamin E( as D-A-Tocopheryl acetate)- 20 mg; 

Vitex Agnus castus fruit extract- 10 mg; 
Lycopene(from Solanum lycopersicum)-5 mg; 

Vitamin B6(as Pyridoxin hydrochloridum)-1,5 mg; 
Vitamin B9( as Folic acid)-200 mcg; Sodium 

selenit(eq. elemental selenium 80 mcg)- 175,21 mcg; 
Vitamin B12(Cobalamine)-1,5 mcg.

Microcrystalline cellulose(E 460), 
Polyvinylpyrrolidone( E 201), Silicon 
Dioxide, Magnessium salts(E 470b).

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 02.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən XX 

Women(tablet, № 60) adlı  məhsul qadın sağlamlığını 
qorumaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda- "İstifadə göstərişlər"-də  
"Aşağıda göstərilən  hallarda qidanı bioloji fəallığa malik  
maddələrlə zənginləşdirmək üçün istifadə oluna bilər:" 

yazısını əlavə etmək. 

Yantarex Kapsul 10x3

Succinic acid – 200 mg, Lactic acid– 85 mg, Ginkgo 
biloba – 60 mg, Coenzyme Q10 – 50 mg, 

Magnesium oxide – 50 mg, Garlic (Allium sativum) – 
50 mg, Calcium stearate – 5 mg

ayrıca göstərilməmişdir  Farmakom PTF MMC Ukrayna 19.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Yantarex (kapsul № 30) adlı məhsul  orqanizmdə 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 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.

Yodiron Kapsul 3 x 10 Iron (as ferrous fumarate 30 mg) - 9 mg, Iodine (as 
Potassium iodide) - 150 mcg, Folic acid - 400 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Capsule 
shell: gelatin, titanium dioxide, iron 

oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 20.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yodiron 
(tablet, №30) adlı məhsul dəmir, yod və fol turşusunun 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



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

Zazgin Tablet 1

Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, Glycine - 60 
mg, GABA - 100 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 
mg, Magnesium sulphate heptahydrate (content 

Magnesium - 9.8 mg) - 100 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi
Türkiyə 26.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən ZAZGİN 

(tablet N 30) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibinin Azərbaycan dilində qeyd 
edilən hissəsində Piridoksin hidroxlorid duzunun miqdarı 

qeyd edilsin.

Zekomax Şərbət 100 ml
Beta 1,3 / 1,6 D glucan - 18.20 mg, Ascorbic acid 

(Vitamin C) - 75 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 
6 mg Zinc) - 10.5 mg

Orange flavor, Xanthan gum, 
Sucralose, Riboflavin, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Deionized 
water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. Ltd. 

Şti
Türkiyə 22.10.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Zekomax (şərbət, 100 ml) adlı məhsul immun sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.

Zuma Gilaton Göz damcı 10 ml Natrium hialuronat (Sodium hyaluronate) 0.4%

Di-Natrium fosfat (Di-Sodium 
phospate), Natrium di-fosfat (Sodium 

di-phosphate), Tetranatrium EDTA 
(Tetrasodium EDTA), Natrium xlorid 

(Sodium chloride), Qliserin (Glycerin), 
Setrimid (Cetrimide), Təmizlənmiş su 

Suprobion Sp.zo.Sp. 
Komandytowa Polşa 29.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Zuma Gilaton, Göz üçün 
damcı, 10ml”,  adlı məhsul gözlərin qabaq səthinin 

(buynuz təbəqənin və konyunktivanın) nəmləndirilməsi 
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Zuma Visan Göz damcı 10 ml

Göz otu bitkisinin ekstraktı (Eyebright herb extract)-
0.1%, Çobanyastığı çiçək ekstraktı (Chamomile 

extract)-0.1%, Göy güləvər çiçəyi ekstraktı 
(Cornflower extract)-0.1%, Virciniya Hamamelisi 

ekstraktı (Witch hazel extract)-0.1%

Di-Natrium fosfat (Di-Sodium 
phosphate), Natrium di-fosfat (Sodium 

di-phosphate), Tetranatrium EDTA 
(Tetrasodium EDTA), Natrium xlorid 

(Sodium chloride), Setrimid 
(Cetrimide).

Suprobion Sp.zo.Sp. 
Komandytowa Polşa 29.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Visan Zuma (Zuma 
Eyebright), Göz üçün damcı, 10ml”,  adlı məhsul 

kompyuter və telefondan uzun müddət istifadə zamanı 
yaranan göz yorğunluğunu, diskomfortu və kontakt 

linzanın istifadəsindən sonra yaranan qıcıqlanmanın 
aradan qaldırması  və həmçinin göz səthinin 

nəmləndirilməsi üçün üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.


	Hesabat

