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

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Acidolac (Asidolak) saşe 3 q Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103-4 mld (4x10) - 110 mg, 
Fructooligosaccharide (FOS) - 800 mg

Maltodextrin, Mono-and diglycerides of 
fatty acids(E-471) ZF Polpharma SA Polşa 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Acidolac (saşe №10) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd :İstifadə üzrə təlimatda " dərman vasitəsi deyildir" ifadəsinin əlavə 
olunması zəruridir.

Adaptovit sprey 10 ml

Levzey kökünün sulu ekstraktı 1500 mq, Çəhrayı Rodiola bitkisinin kök 
və kökümsovunun sulu ekstraktı 240 mq, Eleuterokok kökünün sulu 
ekstraktı 140 mq, Jenşen kökünün sulu ekstraktı 100 mq, Mancur 
araliyası bitkisinin kökünün sulu ekstraktı 180 mq, Çin cır limonu 

toxumunun 2 mq

Kalium sorbat, distillə edilmiş su Biotexnologiya Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Adaptovit 10 ml adlı məhsul ümumi 
möhkəmləndirici və tonizəedici vasitə kimi  ü tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə 

aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd 
olunması zəruridir.Həmçinin, məhsulun qablaşması üzərində verilmiş 
istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı 5 doz gündə 1-2 dəfə qəbul 

etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Alfa Rice (Alpha Rice) toz  5 qr Fragrant Rice Flour - 48%, Short Grain Rice Flour - 30%, Brown Rice 
Flour - 20 %, Spirulina qeyd olunmayıb NHK Laboratories 

İNC ABŞ 08.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən müəyyən olundu ki, ABŞ- nın “NHK 
Laboratoires” şirkətinin istehsalı ALPHA RİCE (toz, saşe N 15)   adlı 

məhsul  artıq çəkidən  azad olmaq üçün vasitə, immunitetin zəifliyi, 
yorğunluq, halsızlıq və digər hallardan azad olmaq üçün tövsiyəli  

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)Qablaşdırmanın üzərində məhsulun bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinə (BFMQƏ) aid olması, dərman vasitələrinə aid olmaması 

haqqında            məlumat  göstərilməsi , həmçinin,istifadə üzrə təlimatın 
düzgün tərtib olunm ası zəruridir.      

Alkala N toz 150 gr Sodium bicarbonate 133.93 g, Potassium bicarbonate 13.40 g, 
Trisodium citrate dihydrate 2,67 g. Qeyd edilməyib Sanum -Kehlbeck 

GmbH & Co. KG Almaniya 12.10.2018 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Alkala adlı məhsul mədə qıcqırması və 
turşuluğu səbəbindən yaranan şikayətləri aradan qaldırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə 
üzrə təlimatda  məhsulun dərman vasitələrinə aid olmaması barədə 
məlumatın qeyd olunması zəruridir.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda 

"qida əlavəsi" yazısı əvəzinə "Bioloji fəallığa malik qida əlavəs" yazısının 
qeyd edilməsi zəruridir.

Amino Hardcore tab tablet N 325

Calcium – 34 mg, sodium – 20 mg, protein – 12000mg, L – Glutamic acid 
– 2440 mg, L-proline – 1240 mg, Glycine – 280 mg, L-leysin  - 1000 mg, 
L- Lysine -880 mg, L- Asparticacid – 760 mg, L-Arginine – 120 mg, L- 

Alanine – 320 mg, L-valine -760 mg, L-Serine – 680 mg, L- 
Phenylalanine – 520 mg, L-izoleysin -640 mg, L-Tyrosine – 680mg, L- 
Threonine – 520 mg,L- Hystidine - 320 mg,L- Methionine – 420 mg, L-

Tryptophan - 120 mg, L –Cystine – 40 mg

malt dextrin, HPMC, magnesium 
stearate

Mega Sport 
Nutrition ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Amino Hardcore tablet №325 adlı məhsul 
idmançılarım  qidalanmasında amin turşularının əlavə mənbəyi kimi 
istifadə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqradiyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki,  məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əlavə təsirlər" bəndi əlavə olunsun və 
"qida əlavəsi" "BFMQƏ" termini ilə əvəz olunması zəruridir.

Amino Hardcore tab tablet N 325

Calcium – 34 mg, sodium – 20 mg, protein – 12000mg, L – Glutamic acid 
– 2440 mg, L-proline – 1240 mg, Glycine – 280 mg, L-leysin  - 1000 mg, 
L- Lysine -880 mg, L- Asparticacid – 760 mg, L-Arginine – 120 mg, L- 

Alanine – 320 mg, L-valine -760 mg, L-Serine – 680 mg, L- 
Phenylalanine – 520 mg, L-izoleysin -640 mg, L-Tyrosine – 680mg, L- 
Threonine – 520 mg,L- Hystidine - 320 mg,L- Methionine – 420 mg, L-

Tryptophan - 120 mg, L –Cystine – 40 mg

malt dextrin, HPMC, magnesium 
stearate

Mega Sport 
Nutrition ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Amino Hardcore tablet №325 adlı məhsul 
idmançılarım  qidalanmasında amin turşularının əlavə mənbəyi kimi 
istifadə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqradiyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki,  məhsul öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əlavə təsirlər" bəndi əlavə olunsun və 
"qida əlavəsi" "BFMQƏ" termini ilə əvəz olunması zəruridir. 

Aminobral M daxilə qəbul 
üçün məhlul 50 ml Gaba 250 mg, glycin 150 mg, vitamin B6 1 mg

water, citric acid monohydrate, 
potassium sorbate, sodium benzoate, 
raspery flavor, guar gum, sucralose, 

glucose

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 04.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminobral məhsulu mərkəzi-sinir 
sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.



Aminobral M daxilə qəbul 
üçün məhlul 50 ml Gaba 250 mg, glycin 150 mg, vitamin B6 1 mg

water, citric acid monohydrate, 
potassium sorbate, sodium benzoate, 
raspery flavor, guar gum, sucralose, 

glucose

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 04.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminobral məhsulu mərkəzi-sinir 
sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.

Aminomax 8000 tab tablet N 325


PROTEIN MIXTURE, CONCENTRATE TURBINE, MICSELARIC 

CASEIN, HYDROLYSATE OF SERUM PROTEIN, TAURIN, CREATIN, 
GLUTAMINE, BCAA (LICIN, ISOLICINE, VALIN)

mikrokristallik sellüloz, dekstrin, 
dekstroz, soya lesitin,  sodium sitrat, 

hidroksipropil sellüloz, stearat turşusu, 
maqnezium stearat, silikon dioksid

Gaspari Nutrition ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Aminomax 8000 tablet №325 adlı məhsul 
idmançılarım  qidalanmasında proteinin əlavə mənbəyi kimi istifadə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki,  məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda əks göstərişlər, saxlanılma şəraiti, istehsal 
tarixi haqqında məlumatları əlavə etmək, "qida əlavəsi"  yazısını 

"BFMQƏ" ilə əvəz olunması zəruridir.

Aminomax 8000 tab tablet N 325


PROTEIN MIXTURE, CONCENTRATE TURBINE, MICSELARIC 

CASEIN, HYDROLYSATE OF SERUM PROTEIN, TAURIN, CREATIN, 
GLUTAMINE, BCAA (LICIN, ISOLICINE, VALIN)

mikrokristallik sellüloz, dekstrin, 
dekstroz, soya lesitin,  sodium sitrat, 

hidroksipropil sellüloz, stearat turşusu, 
maqnezium stearat, silikon dioksid

Gaspari Nutrition ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Aminomax 8000 tablet №325 adlı məhsul 
idmançılarım  qidalanmasında proteinin əlavə mənbəyi kimi istifadə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki,  məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda əks göstərişlər, saxlanılma şəraiti, istehsal 
tarixi haqqında məlumatları əlavə etmək, "qida əlavəsi"  yazısını 

"BFMQƏ" ilə əvəz olunması zəruridir.

Androlek tab tablet 1

Epimedium ekstraktı 4:1   (Epimedium grandiflorum) 50 mq, Dəmirtikan 
ekstraktı 4:1 (Tribulus terrestris) 45 mq, E vitamini 50% 40 mq, Selenit 

natrium 0.076 mq, Sink 




23 mq, L-arginin 500 mq, Asetil- l-karnitin 325 mq, Aspartam 12 mq                                                                                                                                         


Limon turşusu 1284 mq, Natrium 
hidrokarbonat 680 mq, Kristallik qlukoza 
599 mq, Sorbitol 200 mq, Polietilenqlikol 

160 mq, Portağal dadvericisi 55 mq

Fitolek Polşa 19.10.2018 Mənfi

Eksperizaya təqdim olunmuş Androlek adlı məhsul kişi cinsiyyət 
xəstəliklərində tövsiyə olunan vasitə olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində BFMQƏ-nin 
istehsalı zamanı istifadəsinə yol verilməyən  qadağan olunmuş 

Dəm irtikanı bitkisi (Tribulus terrestris) m övcuddur.

Angelovit krem 50 g Extract of Vitex Agnus Castus 1.2%, Indol-3-karbinol 1,2%. extract of 
Fucus vesuculosus 0.7% emulsifier base 96.9% S.C.Laboratoarele 

Medica S.R.L Rumıniya 26.10.2018 Müsbət

Təqdim  olunmuş  sənədlər və nümunənin ekspertizası nəticəsində 
müəyən olundu ki,  ANGELOVİT( krem 50 qr) adlı məhsul mastopatiya 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,  tərkibi ilə 

istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.Qeyd: tövsiyə 
olunur  satış üçün  nəzərdə tutulmuş məhsulun qablaşmaları müvafiq 

standartlara uyğun olsun. Belə ki, ekspertizaya təqdim olunmuş nüsxənin 
qablaşması aşağı keyfiyətə malik idi.

Apivit şərbət 185 qr
Bal 135 qr, Qara qarağat püresi 18 qr, Mərcani şirəsi 14 qr, İtburnu 9 qr, 

Məkkəgülü ekstraktı 5.4 qr, Qaragilə ekstraktı 2 qr, Kəklikotu ekstraktı 
1.5 qr

Natrium benzoat 0.1 qr
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Apivit adlı məhsul yuxarı tənəffüs yolları 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinə (BFMQƏ) aid olması barədə məlumatın qeyd olunması 
zəruridir.Həmçinin,qablaşma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan 

dilində tərtib olunmuş stiker üzərində Vaccinium oxycoccos (Klyukva) 
bitkisinin adı düzgün Mərcanı kimi qeyd edilməlidir.

Apriline  Ageline iny/m 5 ml

Sodium Hyaluronate 0.6% , 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt 
0.015%, L-proline 0.006%, L-lysine monohydrochloride 0.006%, L-valine 

0.006%, Glycine 0.006%, D-biotin 0.000003%, Riboflavin 0.006%, L-
arginine 0.003%, D-a-Tocopheryl acetate 0.0003%, Dipeptide-2 

0.00003%, Palmitoyl pentapeptide-4 0.00003%, Acetyl  Tetrapeptide-5 
0.00003%, Acetyl Hexapeptide-8 0.00003%

Water for injection, Phosphate buffered 
saline Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

«Apriline Ageline” inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, flakonda N1, üz dərisinin 
nəmləndirilməsi üçün istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Apriline  Ageline iny/m 5 ml

Sodium Hyaluronate 0.6% , 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt 
0.015%, L-proline 0.006%, L-lysine monohydrochloride 0.006%, L-valine 

0.006%, Glycine 0.006%, D-biotin 0.000003%, Riboflavin 0.006%, L-
arginine 0.003%, D-a-Tocopheryl acetate 0.0003%, Dipeptide-2 

0.00003%, Palmitoyl pentapeptide-4 0.00003%, Acetyl  Tetrapeptide-5 
0.00003%, Acetyl Hexapeptide-8 0.00003%

Water for injection, Phosphate buffered 
saline Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

«Apriline Ageline” inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, flakonda N1, üz dərisinin 
nəmləndirilməsi üçün istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Apriline Forte iny/m 1 ml Sodium hyaluronate highly crosslinked - 23 mg

Sodium chloride, Sodium dihydrogen 
phosphate dihydrate, Disodium 

hydrogen phosphate dodecahydrate, 
Water for injection

Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

“Apriline Forte” inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə 
olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Apriline Forte iny/m 1 ml Sodium hyaluronate highly crosslinked - 23 mg

Sodium chloride, Sodium dihydrogen 
phosphate dihydrate, Disodium 

hydrogen phosphate dodecahydrate, 
Water for injection

Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

“Apriline Forte” inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə 
olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən  dərman vasitəsi deyil.



Apriline Hydro iny/m 1 ml Sodium Hyaluronate - 17.72 mg, glycerol-21.16 mg
Citric acid monohydrate, Disodium 

hydrogen phosphate dodecahydrate, 
Water for injection

Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

“Apriline Hydro” inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetologiyada üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün istifadə 

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

Apriline Hydro iny/m 1 ml Sodium Hyaluronate - 17.72 mg, glycerol-21.16 mg
Citric acid monohydrate, Disodium 

hydrogen phosphate dodecahydrate, 
Water for injection

Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

“Apriline Hydro” inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetologiyada üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün istifadə 

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

Apriline Normal inf/m 1 ml Sodium hyaluronate crosslinked- 23 mg

Sodium chloride, Sodium dihydrogen 
phosphate dihydrate, Disodium 

hydrogen phosphate dodecahydrate, 
Water for injection

Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

“Apriline Normal” inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə 
olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Apriline Normal inf/m 1 ml Sodium hyaluronate crosslinked- 23 mg

Sodium chloride, Sodium dihydrogen 
phosphate dihydrate, Disodium 

hydrogen phosphate dodecahydrate, 
Water for injection

Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

“Apriline Normal” inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə 
olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Aprilline hairline iny/m 5 ml

Sodium Hyaluronate 0.6% ,Niacin 0.012%, L-Cysteine 0.012%, L-
Glutamine 0.012%,  L-lysine monohydrochloride 0.012%,  Glycine 0.012 

%, Pantothenic acid 0.006%, Rutin 0.006%, Pyridoxine 0.003%, 
Cyanocobalamin 0.000006%, D-biotin 0.000003%,  L-arginine 0.012 %,  

Palmitoyl pentapeptide-4 0.00006%,  Zinc carbonate 0.000015%, 
Copper gluconate 0.000056%, (GHK-Cu ) copper-containing tripeptide 

0.00006%

Water for injection, Phosphate buffered 
saline Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

«Apriline Hairline” inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, flakonda N1, saç 
tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyyə olunan kosmetoloji 

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

Aprilline hairline iny/m 5 ml

Sodium Hyaluronate 0.6% ,Niacin 0.012%, L-Cysteine 0.012%, L-
Glutamine 0.012%,  L-lysine monohydrochloride 0.012%,  Glycine 0.012 

%, Pantothenic acid 0.006%, Rutin 0.006%, Pyridoxine 0.003%, 
Cyanocobalamin 0.000006%, D-biotin 0.000003%,  L-arginine 0.012 %,  

Palmitoyl pentapeptide-4 0.00006%,  Zinc carbonate 0.000015%, 
Copper gluconate 0.000056%, (GHK-Cu ) copper-containing tripeptide 

0.00006%

Water for injection, Phosphate buffered 
saline Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

«Apriline Hairline” inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, flakonda N1, saç 
tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyyə olunan kosmetoloji 

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

Aprilline Skinline iny/m 5 ml

Sodium Hyaluronate 0.6% , 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt 
0.015%, L-glutathione 0.03%, L-proline 0.003%, L-lysine 

monohydrochloride 0.03%, L-valine 0.03%, L-cysteine 0.03%, Glycine 
0.006%, D-biotin 0.000003%, Dipeptide-2 0.00003%, Palmitoyl 

Tetrapeptide-3 0.00003%, Palmitoyl Tripeptide-1 0.00003%.

Water for injection, Phosphate buffered 
saline Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

«Apriline Skinline” inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, flakonda N1, üz dərisinin 
nəmləndirilməsi üçün istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Aprilline Skinline iny/m 5 ml

Sodium Hyaluronate 0.6% , 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt 
0.015%, L-glutathione 0.03%, L-proline 0.003%, L-lysine 

monohydrochloride 0.03%, L-valine 0.03%, L-cysteine 0.03%, Glycine 
0.006%, D-biotin 0.000003%, Dipeptide-2 0.00003%, Palmitoyl 

Tetrapeptide-3 0.00003%, Palmitoyl Tripeptide-1 0.00003%.

Water for injection, Phosphate buffered 
saline Suisselle SA İsveç 05.10.2018 Müsbət

«Apriline Skinline” inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, flakonda N1, üz dərisinin 
nəmləndirilməsi üçün istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Aquashine BTX iny/m 2 ml

Sodium Hyaluronate 1.5%, Decapeptide-29 0.03%, Oligopeptide-62 
0.005%, Oligopeptide-34 0.003%, Acetyl decapeptide-3 0.003%, 

Oligopeptide-24 0.003%, Oligopeptide-72 0.003%, Oligopeptide-51 
0.003%

Water for injection Caregen Co.,Ltd Cənubi 
Koreya 19.10.2018 Müsbət

"Aquashine BTX" inyeksiya üçün məhlul, 2 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1  kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə 
olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Arginine 1000 kapsul (20x6) L-arginine-1000 mg magnesium salts of fatty acids, 
gelatine, titaium dioxide Activlab Polşa 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Arginine 1000 (kapsul №120) adlı məhsul 
maddələr mübadiləsində mühm rol oynayan əvəzolunmaz aminturşusu 
olan arginin tərkibli BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu 
nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 
qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.

Artichoke Apero şərbət 500  ml

Artichoke leaves dried extract (Cynara scolymus L.) 0.204 g, Fennel fuits 
dried extract (Foeniculum vulgare Mill.) 0.066 g, Peppermint leaves dried 

extract (Mentha 
piperita L.) 0.046 g

water, malt extract, fructose DR.Dünner AG İsveçrə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər zədələnmələri zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun qablaşmasında istifadə olunmuş stiker 
üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması 

barədə və məhsulun istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd olunması 
zəruridir

Artichoke Apero şərbət 500  ml

Artichoke leaves dried extract (Cynara scolymus L.) 0.204 g, Fennel fuits 
dried extract (Foeniculum vulgare Mill.) 0.066 g, Peppermint leaves dried 

extract (Mentha 
piperita L.) 0.046 g

water, malt extract, fructose DR.Dünner AG İsveçrə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər zədələnmələri zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun qablaşmasında istifadə olunmuş stiker 
üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması 

barədə və məhsulun istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd olunması 
zəruridir



Artinorm krem 75 ml

Salix sp extract 0.1-1 %, Thymus vulgaris oil 0.1-1 %, Eucalyptus sp.leaf 
oil 0.1-1 %, Rosmarinus officinalis leaf oil 0.1-1 %, Capsicum frutescens 

fruit extract 0.1-1 %, Boswelia serrata extract 0.1-1 %, Juniperus 
communis fruit oil 0.1-1 %, Zingiber officinale extract 0.1-1 %,Menthol 

0.1-1 %, Camphor 0.1-1 %

Deionized water, glycerin, petrolatum, 
liqiud paraffin, phenoxyethanol (and) 

ethylhexylglycerin, 
carbomer,triethanolamine, polysorbate

Maximum 
İlac.Ltd.Şti Türkiyə 17.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Artinorm adlı məhsul yerli  qıcıqlandırıcı, 
isidici və ağrıkəsici  kimi tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan bitki mənşəli inqredientlər (əsas  Qırmızı bibət ekstraktı) birbaşa 
farmakoloji təsirə malikdir. Məlumdur ki, tibbi vasitələr famakoloji və 

müalicəvi xüsusiyyətə malik ola bilməz.

AtmoSil kapsul 1

Extract Boswellia serrata 150 mg,  Extract Passiflora edulis 110 mg, 
Extract Euphrasia officinalis 83 mg, Kversetin 20 mg, Extract Pinus 

silvestris 20 mg, Extract Hedera 
helix 17 mg, Pterostilben 20 mg, Likopin 10 mg, Haematococcus pluvialis 

10 mg

magnesiun stearate, titanium oxide, 
gelatin, azorubine, patent Blue V Silvanols Latviya 19.10.2018 Müsbət

Eksperizaya təqdim olunmuş Atmosil adlı məhsul tənəffüs sisteminin 
funksional vəziyyətini yaxşıllaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilm əsi zəruridir. 

Aurimaks sprey 10 ml
Totarol, Geranium oil, Melaleuca tea tree oil, Lemon oil, Oregano oil, 
Lavender oil, Mint oil, Rosemary oil, Goldenseal extract, Complex of 

glycyrrhetinic acid
Purified olive oil, Glycerol Tanacetum s.r.o. Çex 

respublikası 10.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və müalicə məqsədilə istifadə olunmur. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 
dərman vasitəsi deyil

Azavit kapsul (3x10)

Blueberry extract - 100 mg, Ginkgo biloba extract - 100 mg, taurin - 80 
mg. vitamiin C - 60 mg, Euphrasia officinalis extract - 50 mg, lutein - 6 
mg. niacin - 4,8 mg, vitamin E - 3,6 mg, vitamin B2 - 3 mg, zinc - 3 mg, 

vitamin B6 - 2 mg, vitamin B1 - 1,5 mg, zeaxanthin - 1 mg, beta-carotene - 
0,75 mg, chromium - 50 mcg, selenium - 25 mcg, vitamin A - 400IU

microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, silicon dioxide, hard gelatin 

capsule

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 18.10.2018 Mənfi

Ekspertizası nəticəsində  müəyyən edildi ki, Azavit (kapsul №30) adlı 
məhsul göz yorğunluğu  zamanı tövsiyə  olunan preparat olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı çəkilən 
məhsulda Ginkgo biloba bitkisinin miqdarı gündəlik tələb olunan dozanı 

aşır ( 40-80 mg intervalında olmalıdır). Həmçinin, ekspertizanın bir 
hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, 
təqdim olunmuş məhsulun xarici görünüşü istehsalçı tərəfindən təqdim 

edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, 
kapsulun tərkibi qəhvəyimtil-narıncı rəngli, çilli, spesifik qoxulu toz olduğu 

halda normativ sənədlərdə qəhvəyi rəngli toz olduğu göstərilmişdir.

Bağayarpağı və Dəvədabanı 
şərbəti şərbət 100 ml Plantago mayoris - 8,3 g, Tussilago farfara - 8,3 g, vitamin C - 90 mg menthol oil, maltodextrin, lemon acid, 

potassium sorbate, sugar Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Bağayarpağı və Dəvədabanı şərbəti 100 
ml №1  adlı məhsul öskürəyi azaldaraq tənəffüs yolunda bəlğəmi 
durulaşdıraraq xaric olmasını asanlaşdıran, öskürək tutmalarının 
azalmasına yardımçı olan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 

təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). 

Belak+ damcı 50 ml Lactobacillus reuteri Protectis-100 million. Simeticone-20 mq
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 10.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
xarici görünüşdə uyğunsuzluq var.

Biotemax Duo (Biotemaks 
duo) tablet № 30 Biotin 2500 mcg, Zinc 10 mg, Selenium 55 mcg sorbitol, magnesium salts of fatty acids, 

silicon dioxide Colfarm S.A Polşa 25.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biotemax Duo (tablet, N 60) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, 

tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidirl.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan Biotin  inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşır ( max istifadə həddi 150 mkq). Bundan 
başqa, məhsula dair Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimat, məhsulun 

tərkibində GMO, nanomaterialların, hormonların olmamasına aid 
zəmanət məktubu təqdim olunmayıb və məhsulun original istifadə 

təlimatında və qablaşma üzərində Sink inqredientinin miqdarı 10 mq 
göstərildiyi halda istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş normativ sənəddə 
(Notification) 10 mkq kimi qeyd olunub.Həmçinin,məhsulun qablaşması 

üzərində onun dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat, 
istehsal tarixi  və ya yararlılıq müddəti qeyd olunmayıb.

Black Volf shot maye şərbət 80 ml
Beta-alanine 2500 mg, L-phenylalanine+ tyrosine 500 mg, caffeine 200 
mg, niacin 16 mg, pyridoxine hydrochloride 2.1 mg, cyanocobalamin 5 

mcg

water, citric acid, sodium citrate, fruit 
juices concentrates, 

flavour,acesulfame K, sucralose, 
sorbic acid, benzoic acid, colourant 

(Allura red AC).

Activlab Polşa 31.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BLACK WOLF SHOT( maye, 80 ML) 

adlı  məhsul  vitamin, aminturşuları, kaffeinin əlavə mənbəyi kimi 
idmançıların pəhrizində 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.



Bless Derm 150 ml şampun 150 ml Pyritone Zinc 900 mg

Aqua, sodium laureth-11, sodium 
laureth-6 carboxylate, lauramidopropyl 
betaine, cocodiethanolamide, sodium 

pyrrolidone carboxylic acid, 
carboxylate, glycerin, menthol, citric 

acid, disodium EDTA, phenoxyethanol, 
polyquaternium-10, methylparaben, 

propylparaben

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 17.10.2018 Mənfi
Ekspertizaya təqdim olunmuş Bless derm adlı məhsul dəri xəstəliklərində 

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir .

B-Mag Fol kapsul 3 Magnezium sitrat-400mq,Melissa Officinalis L-3 mq, Vitamin B6-2,5 mq, 
Vitamin B1-2 mq, Vitamin B9-250 mkq, Vitamin B12-3 mkq Laktoza PE. Borodatov A.İ Ukrayna 30.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuz

Body compliment təmizləyici 
turbo çay çay 1,5 qr Səna otu 525 mq , Murdarça qabığı 375 mq, Kuril çayı 150 mq, Zəncəfil 

150 mq, Alma dilimləri 150 mq, Çobanyastığı çiçəkləri 150 mq Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Body compliment adlı məhsul orqanizmi  
toksiki maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan bitki tərkibli çay 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil və profilaktik məqsədilə istifadə 
olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 
istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.



Borovaya matka çay 2 g Orthília - 2g (rutin - 8 mg) yoxdur Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Borovaya matka (çay №20 filtr) adlı 
məhsul qadınlarda ginekoloji xəstəliklər zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 
tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). İstifadə olunan bitkinin adı 
Azərbaycan dilində düzgün tərcümə olunmamışdır. "Qadınotu bitkisi" 

əvəzinə "Ortiliya bitkisi" yazılması daha düzgündür.

Burgeon şərbət 300 ml

Vaccinium macrocarpon 500 mg, Equisetum arvense 500 mg, Betula 
alba 280 mg, Opuntia ficus indica 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi 170 

mg, Cynodon dactylon 170 
mg, Melissa officinalis 170 mg, Rosmarinus officinalis 170 mg

water, sorbitol, xylitol, glycerin, xanthan 
gum, potassium sorbate, sodium 

benzoate, citric acid, strawberry aroma

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 31.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BURGEON(şərbət, 300 ml)  adlı 

məhsul  böyrəklərdə duz əmələ gəlməyə meyillik zamanı tövsiyə olunan  
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Carbojet Basic toz 6000g

Alanine - 5090 mg, Lysine - 8480 mg, Arginine - 2540 mg, Methionine - 
1690 mg, L-Aspartic Acid – 10340 mg, Phenylalanine -  3060 mg, 

Cysteine - 2190 mg, Proline - 6210 mg, Glutamine - 17 370 mg, Serine - 
4680 mg, Glycine - 2810 mg, Threonine - 6790 mg, Hydroxyproline - 400 

mg, Tryptophan  - 2260 mg, Histidine - 1640 mg, Tyrosine - 2770 mg, 
Isoleucine - 6150 mg, Valine - 5540 mg, Leucine  - 9950 mg

maltodextrin (glucose polymer), 
crystalline fructose (from corn, 

dextrose), low-fat cocoa powder (only 
in chocolate flavor), stabilizers: xanthan 

gum and guar gum, lecithin, flavor, 
colorant (banana-curcumin, strawberry 
and berries-beet extract), sweeteners 
of Splend ® sucralose and acesulfame 

K

Large Life Ltd Çex 
respublikası 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Carbojet Basic 6000g  adlı  məhsul 
idmançılarım  qidalanmasında karbohidratların və  proteinin əlavə 
mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki,  məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əlavə təsirlər" bəndi əlavə olunsun və 
"qida əlavəsi" "BFMQƏ" termini ilə əvəz olunması zəruridir. 

Carbojet Basic toz 6000g

Alanine - 5090 mg, Lysine - 8480 mg, Arginine - 2540 mg, Methionine - 
1690 mg, L-Aspartic Acid – 10340 mg, Phenylalanine -  3060 mg, 

Cysteine - 2190 mg, Proline - 6210 mg, Glutamine - 17 370 mg, Serine - 
4680 mg, Glycine - 2810 mg, Threonine - 6790 mg, Hydroxyproline - 400 

mg, Tryptophan  - 2260 mg, Histidine - 1640 mg, Tyrosine - 2770 mg, 
Isoleucine - 6150 mg, Valine - 5540 mg, Leucine  - 9950 mg

maltodextrin (glucose polymer), 
crystalline fructose (from corn, 

dextrose), low-fat cocoa powder (only 
in chocolate flavor), stabilizers: xanthan 

gum and guar gum, lecithin, flavor, 
colorant (banana-curcumin, strawberry 
and berries-beet extract), sweeteners 
of Splend ® sucralose and acesulfame 

K

Large Life Ltd Çex 
respublikası 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Carbojet Basic 6000g  adlı  məhsul 
idmançılarım  qidalanmasında karbohidratların və  proteinin əlavə 
mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik ki,  məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əlavə təsirlər" bəndi əlavə olunsun və 
"qida əlavəsi" "BFMQƏ" termini ilə əvəz olunması zəruridir. 

CaVidan K2 kapsul Calcium phosphate-500 mg, Vitamine D3-10 mcg, Vitamine K2-25 mcg, 
Zinc citrate-16 mg Magnesium stearate

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş CaVidan K2 məhsulu vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində qeyd edilən "Bioloji qida əlavəsi" 
yazısının  "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması 

zəruridir.



CaVidan K2 kapsul Calcium phosphate-500 mg, Vitamine D3-10 mcg, Vitamine K2-25 mcg, 
Zinc citrate-16 mg Magnesium stearate

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş CaVidan K2 məhsulu vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində qeyd edilən "Bioloji qida əlavəsi" 
yazısının  "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması 

zəruridir.

D3 Fiks damcı 30 ml Vitamin D3 (1 MİU/g) - 8 mg/ml Cremophor RH-40, Acesulfame K, 
Essence Strawberry, Propylene Glycol

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş D3 Fiks  məhsulu D vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən maximal istifadə həddini  aşmır.

Dağ kalsiumu D3 tablet (20x4) Calcium - 1000 mg, mumio (shilajit) - 148 mg, vitamin D - 5 mcg (200 IU)

sorbit, maltodextrin, croscarmellose 
sodium, calcium stearate or 

magnesium stearate, cellulose 
microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dağ kalsiumu D3 (tablet №80) adlı məhsul 
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə 

istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 

tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Deka şərbət 150 ml Calcium citrat - 200mg, Magnesium sulphate - 100mg, Vitamin D3 - 200 
İ.U, Fitin (inositol) - 100mg, Fosfor - 50mg

pepermint oil, ti calcium phosphate, 
guar gum, glycerin, titanium dioxid, citric 

acide mono hydrate, potassium 
sorbate, sodium benzoate, xantan gum

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 08.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Deka şərbət 150 ml adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasının "4-14 yaş 

5 ml gündə 1 dəfə, 14 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 2-3 dəfə" olaraq 
düzəliş edilməsi, və "qida əlavəsi" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" olaraq dəyişdirilməsi, qablaşmanın 1 ci müraciətdə olduğu kimi 
saxlanılması ( üzərində məhsulun "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
olması və "dərman vasitəsi deyil"  informasiyalarının olması ) zəruri 

heab olunur.

Demicacin( Demikasin) tablet № 30 Calcium 250 mg, Cholecalciferol 50 İU, Zinc oxide 2 mg, Magnesium 
oxide 2 mg, Copper 0.5 mg, Boron 50 mcg

microcrystalline cellulose, staeric acid, 
croscarmellose sodium, hydroxypropyl 

methylcellulose, propylene glycol, 
triacetin, sorbitol

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Demikalsin (tablet, N 30) adlı məhsul 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşmır.

Denti Baby gel 25 ml Valeriana officinalis extract 5%, Chamomilla Recutita extract 5%, 
Propolis cera extract 5% Excipients q.s. 100 % LDPSA Fransa 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Denti Baby adlı məhsul uşaqlarda diş 
çıxarma prossesini yüngülləşdirmək  üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Depo-1000 fışıldayan 
tablet 3 Kalsium karbonat-1250 mg, Vitamid d3-500 IU

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 29.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Diabennur kapsul №60 kapsul Bilberry fruits  -150 mg, bilberry extract - 100 mg, cinnamon - 75 mg, 
oregano - 75 mg, green tea leaves - 50 mg, propolis - 50 mg microcrystalline cellulose

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "içindəkilər" hissəsinin götürülməsi 
zəruridir ("tərkibi" hissəsi ilə eyni informasiya əks olunduğuna görə).

Diabennur kapsul №60 kapsul Bilberry fruits  -150 mg, bilberry extract - 100 mg, cinnamon - 75 mg, 
oregano - 75 mg, green tea leaves - 50 mg, propolis - 50 mg microcrystalline cellulose

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "içindəkilər" hissəsinin götürülməsi 
zəruridir ("tərkibi" hissəsi ilə eyni informasiya əks olunduğuna görə).



Diabet xəstələri üçün 
vitaminlər tablet (10x3)

vitamin C - 90 mg, vitamin E - 18 mg, vitamin B1 - 2,4 mg, vitamin B2 - 
1,5 mg,  vitamin B6 - 6 mg, vitamin B12 - 1,5 mcg, vitamin PP - 7,5 mg, 
brta - carotene - 2 mg, folic acid - 300 mcg, pantothenic acid - 3 mg, 

biotin - 30 mcg, zinc - 12 mg, chromium - 200 mcg

cellulose, patrial glycerides, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 

magnesium stearate

Woerwag Pharma 
GmbH&Co. KG Almaniya 26.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Diabet xəstələri üçün vitaminlər (tablet 
№30) adlı məhsul şəkərli diabet xəstələri üçün vitamin və mineralların 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu 

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: idxal zamanı qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "qidaya bioloji 
aktiv əlavə" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz 
olunması, istifadə üzrə təlimatda "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin əlavə 

olunması zəruridir.

Disurinorm şərbət 250 ml Urtica dioica root 225 mg, Serenoa repens 10:1 d.e. 4000 mg, Aesculus 
hippocastanum 10:1 d.e. 6250 mg, Cucurbita pepo 8:1 7875 mg

Sodium benzoate, potassium sorbate, 
citric acid, PEG 400, xanthan gum, 
sucralose, vanilla flavor, hazelnut 

flavor, purified water

Miquel Y Garriga 
S.L, İspaniya 23.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİSURİNORM( oral suspeziya, 250 

ml) adlı məhsul  sidik ifrazatının  pozulmalarıı  və xoş xassəli prostat 
vəzisinin xoş xassəli hiperplaziyası zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "10 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" 
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Dr.Minocap 2% sprey 60 ml Minoxidil 2 %, Vitamin E 1-3 %, D-panthenol 1-2 %, Pratense (Clover) 
flower extract

Deonized water, Olive oil peg-7 Esters, 
mono propylene glycol, tetra sodium 

EDTA, benzyl alcohol, 
methylchloraisothiazalinone, 

methylisothiazalinone,fragrance

Turkuaz Medika 
Kozmetik ve Dış 
Ticaret LTD.ŞTİ

Türkiyə 09.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dr.Minocap 2 % adlı məhsul baş dərisində 
tük tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 
yuxarıda adı çəkilən vasitə ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan  
dərman vasitəsi mövcuddur.Həmçinin,məhsulun qablaşması üzərində, 

orijinal və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun 
farmakoloji, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə 

məlumatın qeyd olunması, dərman vasitələrinə aid olmaması və tibbi 
vasitələrə aid olması barədə məlumatın göstərilməməsi adı çəkilən 

məhsulun dərm an vasitəsi olm asını bir daha təsdiqləyir.

Dr.Minocap 5% sprey 60 ml Minoxidil 5 %, Vitamin E 3-6 %, D-panthenol 1-2 %, Pratense (Clover) 
flower extract

Deonized water, Olive oil peg-7 Esters, 
mono propylene glycol, tetra sodium 

EDTA, benzyl alcohol, 
methylchloraisothiazalinone, 

methylisothiazalinone,fragrance

Turkuaz Medika 
Kozmetik ve Dış 
Ticaret LTD.ŞTİ

Türkiyə 08.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dr.Minocap5 % adlı məhsul baş dərisində 
tük tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 
yuxarıda adı çəkilən vasitə ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan  
dərman vasitəsi mövcuddur.Həmçinin,məhsulun qablaşması üzərində, 

orijinal və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun 
farmakoloji, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə 

məlumatın qeyd olunması, dərman vasitələrinə aid olmaması və tibbi 
vasitələrə aid olması barədə məlumatın göstərilməməsi adı çəkilən 

məhsulun dərm an vasitəsi olm asını bir daha təsdiqləyir.

Echinol Hot (Exinol Hot) toz 3 g Echinacea purpurea - 300 mg, Salix alba L - 250 mg, Menthol - 50 mg, 
Vitamin C - 120 mg, Vitamin B6 - 3,6 mg, Zinc - 3 mg

maltodextrin, lemon flavour, sodium 
bicarbonate, citric acid, tartazine, 

sucralose

Vivantinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Echinol Hot (Exinol Hot) №10 adlı məhsul 
immuniteti yaxşılaşdırıcı, qrip, zökəm, soyuqdəymə və öskürək zamanı 
simptomatik əlamətləri aradan götürən  BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu 

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: tövsiyə olunur ki,  məhsulun qablaşmalarının üzərində onun 
BFMQƏ-rə aid olması və dərman vasitəsi olmaması haqqında 
informasiya təqdim olunması zəruridir. Məhsul əgər istehsal 

olunmuşdursa, tələb olunan informasiyalar bu seriya üçün stiker 
vasitəsilə ilə məhsulun üstündə göstərilsin və istifadə üzrə təlimatda 

“dərman vasitəsi deyildir” ifadəsi qeyd olunsun.

Edies Lax Adults yerli istifadə 
üçün məhlul 9 g Qliserin 1.1 qr

Buğda nişastası 1 qr, Çobanyastığının 
duru ekstraktı 1.5 qr, Əməköməcinin 

duru ekstraktı 1.5 qr, su 3.9 qr
Bilge İlaç A.Ş. Türkiyə 23.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Edies lax adults adlı məhsul öz tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində qliserol inqredienti tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının 
tələblərinə əsasən (Manual on borderlaine and classification  in the 

community regulatory framework for medical devices version 1.18 (12-
2017))  birbaşa lokal farmakoloji təsirə malik olduğundan tibbi vasitə 

sinfinə daxil edilə bilməz.



Edies Lax Children yerli istifadə 
üçün məhlul 3 g Qliserin 1.1 qr

Buğda nişastası 0.02 qr, 
Çobanyastığının duru ekstraktı 0.5 qr, 

Əməköməcinin duru ekstraktı 0.5 qr, su 
0.88 qr

Bilge İlaç A.Ş. Türkiyə 22.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Edies lax children adlı məhsul öz tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində qliserol inqredienti tibbi vasitələrə dair Dünya standartlarının 
tələblərinə əsasən (Manual on borderlaine and classification  in the 

community regulatory framework for medical devices version 1.18 (12-
2017))  birbaşa lokal farmakoloji təsirə malik olduğundan tibbi vasitə 

sinfinə daxil edilə bilm əz.

Emosed kapsul N 10

Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba 40 mg, 
Leonurus cardiaca L. herba 40 mg, Mentha x piperita L 20 mg, Vitamin  

B6 2 mg, Vitamin B1 1.5mg, Rutin 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: 
Eschscholzia californica Cham.herba 100 mg, Passiflora incarnata 

L.herba 55 mg, Rutin 5 mg

corn starch, magnesium stearate, 
mycrocristalline cellulose Vitapharm-Com Moldova 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Emosed (kapsul, N 20) adlı məhsul 
mərkəzi-sinir sistemini sakitləçdirici vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə 
ki,  məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehalkın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 

yaşdan yuxarı şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi 
zəruridir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan Eschscholzia californica 

bitkisinin preparatları Avropa Dərman Agentliyinin tövsiyələrinə əsasən 
18 yaşdan tövsiyə olunur.Bundan başqa, qablaşma üzərində xarici dildə 

olan yazıların Azərbaycan dilində də olması zəruridir.Həmçinin, 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş 
"Qidaya bioloji fəal əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 

yazısı ilə əvəz oluması və Eschsclozia californica bitkisin adının  
Kaliforniya laləsi kimi tərcümə olunması zəruridir.

Endokrinol gel 50 q

Ağ qaytarma bitkisinin spirtli-sulu-qliserinli ekstraktı 13-18%, Adi kətan 
bitkisinin yağlı ekstraktı 13-21%, Cincilim bitkisinin sulu ekstraktı , qliserin 

1.5-2.5%, Euksil K 300 
0.5-1%, trietanolamin 0.1-1.5%, karbopol 0.1-1%, Emulqator T-8 0.1-

0.5%

Ayrıca qeyd edilməyib Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ENDOKRİNOL ( krem, 50 qr)  adlı 

məhsul  boyun nahiyəsi (qalxanvari vəzininin üzərində olan dəri nahiyəsi  
) üçün qidalandırıcı və nəmləndirici təsir göstərən kosmetik vasitə olub, 

tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması 
haqqında məlum atın ləğv edilm əsi zəruridir. B elə ki, B FM Q Ə-lər yalnız 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə 

qəbul edilə bilər.

Energy (Enerji) tablet 30

Vitamin A - 4750 IU, Vitamin C -  90 mg, Vitamin D3 - 100 IU, Vitamin E -  
100 IU, Vitamin K - 1.25 mcg, Vitamin B1 - 2.5 mg, Vitamin B2 - 3 mg, 
Vitamin B3 - 17,5 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Folic acid - 100 mcg, Vitamin 
B12 - 3 mcg, biotin - 75 mcg, Vitamin B5 - 7,55 mg, Calcium - 150 mg, 

Iron - 2,5 mg, Iodine - 17,5 mcg, Magnesium - 90 mg, Zinc - 5 mg, 
Selenium - 12,5 mcg, Copper - 12,5 mcg, Manganese - 1,25 mg, 

Chromium - 12,5 mcg, Molybdenum – 12,5 mcg, Potassium - 12,5 mg, 
Boron - 0.25 mg, Nickel - 0,125 mcg silicium – 21,43 mg, vanadium – 5 
mcg, Choline - 17,5 mg, Inositol - 17,5 mg, para aminobenzoic acid – 
17,5 mg, L-cysteine - 25 mg, L-glutamine - 25 mg, DL-Methionine - 25 

mg, aspartic acid - 37.5 mg, Octacosanol - 5 mg, Lecithin - 25 mg, 
Linoleic acid - 25 mg, RNA - 2.5 mg, citrus bioflavonoid - 50 mg,  

Hesperedin - 6.25 mg, ruthin – 6,25 mg, Apple pectin - 6.25 mg,  Betaine - 
5 mg, Pepsin – 1 mg, Bromelain – 1 mg, Bull Bile – 1 mg, Pancreatin – 1  
mg, Papain – 1 mg, Protease – 1  mg, Amylase – 1 mg, Lipase – 1 mg, 

Cellulose – 1 mg 

stearic acid, croscarmellose sodium, 
silicium dioxide, magnesium stearate

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Energy (tablet №30) adlı məhsul vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil. 

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

yazılması ("bioloji fəallığa malik qida əlavəsi") tövsiyə olunur.

Essential by Siberian Health 
İvan-çay və Tavolqa çay 1,5 qr

Ensizyarpaq xamerion bitkisinin fermentləşdirilmiş yarpaqları  45%, 
Quşqonmaz otu 15%, Qarağat yarpaqları 10%, Qaraqınıq otu10%, 

Moruq meyvələri  10% , D azıotu otu 

5%, Kəklikotu otu 5%

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 30.10.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş Essential by Siberian Health İvan-çay və 

Tavolqa adlı məhsul antioksidant təsirə malik bitki tərkibli çay olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Farmega plus kapsul 6 Fish oil 400 mg, Organic Flaxseed oil 300 mg, Sunflower seed oil 287.5 
mg, Vitamin E 12.5 mg gelatin, glycerine, purified water Europharma 

Alliance Sp.z.o.o Polşa 31.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FARMEGA PLUS( yumşaq kapsul  N 

90) adlı  məhsul  omeqa  3-6-9 kompleksin yağ turşularınının əlavə 
mənbəyi kimi  böyüklərə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Faroenzym HB tablet 1 Diastase Fungal (1:8000) 100 mg, Papain 60 mg, Activated charcoal 75 
mg

Sugar, lactose, calcium phosphate,  
mycrocrystallyne cellulose, 

polyvinilpyrrolidone, cellulose gum, 
magnesium stearate, silicium dioxide, 

shellak

Aptiekas 
Produkcija Latviya 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Faroenzym HB (tablet, N 20) adlı məhsul 
həzm sisteminin dispeptik pozğunluqlarında köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.



Ferractin(Ferraktin) kapsul № 30 ferrous sulfate - 113,85 mg (ekv. 34,5 mg ferrium), D-L serine amino 
acid - 129 mg, folic acid - 500 mcg, vitamin B12 - 9 mcg

rice flour, gelatin, stearic acid, sodium 
starch glycolate, silica, magnesium 

stearate

Gemini 
Pharmaseuticals. 

inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

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

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

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: dəmirin kişilər üçün gündəlik maksimum qəbul dozası 20 mq-dır. 
Buna görə istifadə qaydasının "yalnız qadınlar 1 kapsul gündə 1 dəfə" 

olaraq dəyişdirilməsi zəruridir. Həmçinin, istifadə üzrə təlimat və 
qablaşmada "BFMQƏ" qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa 

düsülməsi məqsədilə  açıq şəkildə yazılması ("bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi") tövsiyə olunur.

Fersinol Z kapsul (5x6)
Ferric sulfate anhydrus - 150 mg, Vitamin B9 - 0,5 mg, Vitamin C - 50 

mq, Vitamin B1 - 2 mg, Vitamin B2 - 2 mq, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin PP - 
10 mg, Sink-25 mg

maize starch, talc purified, kaolin, 
sucrose, Calcium sulfate, Titanium 
dioxide, Ethyl cellulose, Povidone, 
Glycerin monostearate,  Beeswax, 
Ferric oxide red (Е172), Gelatine

E.İ.P.İ.CO Misir 31.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fersinol Z (kapsul №30) adlı məhsul  
dəmir və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  preparat  olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki,məhsulun tərkibində olan ferrous sulfate (48,75 mq dəmirə 

ekvivalentdir) maddəsinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddindən yüksəkdir (dəmirin qadınlar üçün gündəlik maksimum yol 
verilən həddi 40 mq, kişilər üçün isə 20 mq-dan çox olmamalıdır). 

Həmçinin məhsulun istifadə qaydalarına əsasən tərkibində olan digər 
maddələr də gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır. İstifadə 

üzrə təlimatda məhsulun farmakoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri 
haqqında informasiya verilmişdir ki, BFMQƏ-i bu xüsusiyyətlərə malik 

deyil. Qablaşma BFMQƏ-in tələblərinə uyğun deyil. Belə ki,  BFMQƏ-nin 
qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də 

olmalıdır. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın 
hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman 
vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” sözləri 

yazılmalıdır. Qablaşma üzərində " resept ilə satılır" ifadəsi qeyd 
olunmuşdur ki, BFMQƏ-i resept ilə satıla bilməz.

Fish, Flax, Borage 1200 mg softqel 1 Fish oil 400 mg, Organic Flaxseed oil 400 mg, Borage seed oil 400 mg, 
Vitamin E 3.3 mg 

gelatin, vegetable glycerin. mixed 
natural tocopherols Natures Bounty İnc ABŞ 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fish, Flax, Borage 1200 mg (softqel, N 
30) adlı məhsul yağ turşularının  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın 
yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma 
üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və 

dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi 
zəruridir.Bundan başqa Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə 

təlimatda və stiker üzərində Borage seed oil inqredientinin adı 
Azərbaycan dilində  Çuğundur toxumu  yağı kimi tərcümə olunması 

tövsiyə olunur.

Fitoçay Aminay EM fitoçay 45 qr
Qarğıdalı saçaqları ilə sütuncuqlar 18.3 %  , Dağ tərxunu çiçəkləri 15.6 
%, Dazı otu 15 %, İstiotlu nanə yarpağları 15 %, Çobanyastığı otu 13.3 

%, İtburnu meyvələri 12.8 %, Qırxbuğum otu 10 %
Qeyd edilməyib.

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Aminay EM adlı məhsul qaraciyər və öd-
yollarının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan bitki tərkibli 
çay 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.

Fitoçay Seber nuur fitoçay 45 q

Səna  yarpaqları 25 % , Murdarça qabığı 15 % , Gicitkən yarpaqları 10% 
, Pıtraq kökü 10% , Qarağat yarpaqları 10 % , Çobanyastığı çiçəkləri 10 

% , Tayqa kuril çayı 10 %  
, Yonca otu 10 %

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Seber nuur adlı məhsul orqanizmi zərərli 
maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan bitki tərkibli çay 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.

Fitoçay Uyan Nomo Qibkiy 
luk fitoçay 1

Qarağat yarpaqları 20 %, İtburnu meyvələri 15 %, Gördəvər 15 % ,Biyan 
kökü və kökümsovu 10 %, Çöl qatırquyruğu otu 10 %, Mərsin yarpaqları 

,Labaznika otu 10 %.
Qeyd edilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitoçay Uyan Nomo Qibkiy luk adlı məhsul 
onurğa və oynaq xəstəliklərinin müalicəsində  köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan bitki tərkibli çay 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.

Fitolaks şərbət 100 ml Prunus domestica - 150 mg, Cassia acutifolia - 110 mg (chrysophanic 
acid - 7 mg), Foeniculus vulgare - 60 mg, Frangula almus - 10 mg

glycerin, fructose, lemon acid, natural 
flavoring apricot, sodium benzoate, 
potassium sorbate, prufied water

Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitolaks (məhlul 100 ml №1) adlı məhsul 
bağırsaqların peristaltik funksiyasının yaxşılaşdırılmasına kömək edən 

təbii mənşəli BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 

və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).



Fohov oral liquid (Feniks) şərbət (30 ml x 4) Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 350 mg, Lentinula 
edodes - 100 mg, Polygonatum odoratum - 100 mg

prufied water, honey, potassium 
sorbate

Fohow High-Tech 
Group

Çin Xalq 
Respublikası 23.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohov oral liquid (Feniks) adlı məhsul  öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 

tərkibində olan Polygonatum odoratum bitkisi  qidaya bioloji aktiv 
əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına 

daxildir. 

Folikulon kapsul N 10 Folic acid - 400 mkg
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 05.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Folikulon kapsul N 10 Folic acid - 400 mkg
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 05.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Folimax (Folimaks) tablet №30 Folic acid - 360 mcg, iodine - 100 mcg, magnesium - 200 mg, Vitamin B6 
- 3 mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimax tablet №30 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada «12 yaşdan 

yuxarı « ifadəsinin «14 yaşdan yuxarı» ifadəsi ilə əvəz olunması 
zəruridir

Folimax (Folimaks) tablet №30 Folic acid - 360 mcg, iodine - 100 mcg, magnesium - 200 mg, Vitamin B6 
- 3 mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimax tablet №30 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada «12 yaşdan 

yuxarı « ifadəsinin «14 yaşdan yuxarı» ifadəsi ilə əvəz olunması 
zəruridir

Folio tablet 1 Folic acid 400 mcg, İodine 150 mcg, Vitamin B12 9 mcg
cellulose, calcium hydroge phosphate, 
glucose, hydroxypropylmethylcellulose, 

magnesium stearate

SteriPharm Export 
GmbH Almaniya 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folio (tablet, N 120 ) adlı məhsul Fol 
turşusunun, B12 vitaminin və Yod elementinin əlavə mənbəyi kimi 

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

gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Fomenta tablet 3

Melissa officinalis-aboveground part 75 mg, Crataegus monogyna fruit 
75 mg, Ginkgo biloba dried leaves 15 mg, Valeriana officinalis root 75 

mg, Matricaria chamomila, syn.matricaria recutita 25 mg, magnesium 75 
mg, Vitamin B6 2 mg.

calsium stearate, maltodextrin Evroplus Ukrayna 29.10.2018 Müsbət

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

məhsul  sinir siteminə sakitləşdirici təsir göstərən 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.

Furiya şərbət 150 ml
Carica papaya - 600 mg, Foeniculum vulgare - 85 mg, enzyme mix 

(amilaza 40 mg, lipaza -5 mg, pepsin - 5 mg, proteaza - 10 mg) - 60 mg, 
bromelain - 25 mg, papain - 25 mg

water, citric acidmonohydrate, 
potassium sorbate, sodium benzoate, 
rasperry flavour, guar gum, sucralose, 

glucose

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 26.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Furiya (şərbət 150 ml) adlı məhsul həzm 
prosesinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  

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

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.

Gain Bolic 3.5 kg toz 3500 gr
carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, protein-mix (whey 

protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg 
protein) - 15,5 g, creatine monohydrate - 1,5 g, taurine - 0,5 g 

flavourings, medium-chain triglycerides 
oil, citric acid, sodium citrates, malic 

acid, gum arabic, xanthan gum, sodium 
carboxy methyl cellulose, acesulfame 

K, sucralose, cyclamates ( for 
chocolate, strawberry and vanilla 
flavours), lecithins ( from soy), 

carmines (for strawberry flavour), E 
150c (for chocolate flavour)

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gain Bolic 3,5 kg adlı məhsulun tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu 
nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 
qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.

Gain Bolic 6000 toz 1000 g
carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, protein-mix (whey 

protein concentrate (from milk), micellar casein (from milk), ultrafilled egg 
protein) - 15,5 g, creatine monohydrate - 1,5 g, taurine - 0,5 g 

flavourings, medium-chain triglycerides 
oil, citric acid, sodium citrates, malic 

acid, gum arabic, xanthan gum, sodium 
carboxy methyl cellulose, acesulfame 

K, sucralose, cyclamates ( for 
chocolate, strawberry and vanilla 
flavours), lecithins ( from soy), 

carmines (for strawberry flavour), E 
150c (for chocolate flavour)

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 12.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gain Bolic 6000 g adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Gamma Lozanges raspberry sorma (2x12)
Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 

mg, Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber 
officinalis - 10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis -  7 mg

citric acid anhydruos, sugar, liquid 
glucose, carmoisine, raspberrry 

flavour, prufied water

Ananta Medicare 
Ltd Hindistan 18.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamma Lozanges raspberry (tablet №24) 
adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan  

preparat  olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 
Belə ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi  qidaya bioloji 

aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin 
siyahısına daxildir. 



Gamma Lozenges mint sorma (2x12)
Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 

mg, Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber 
officinalis - 10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis -  7 mg

citric acid anhydruos, sugar, liquid 
glucose,Brilliant Blue, Mint Flavour, 

prufied water

Ananta Medicare 
Ltd Hindistan 19.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamma Lozanges mint (tablet №24) adlı 
məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan  preparat  
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 

ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi  qidaya bioloji aktiv 
əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına 

daxildir.

Gamma Lozenges orange sorma (2x12)
Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 

mg, Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber 
officinalis - 10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis -  7 mg

citric acid anhydruos, sugar, liquid 
glucose, carmoisine, orange flavour, 

prufied water

Ananta Medicare 
Ltd Hindistan 19.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gamma Lozanges orange (tablet №24) 
adlı məhsul  yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan  

preparat  olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 
Belə ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi  qidaya bioloji 

aktiv əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin 
siyahısına daxildir.

Ginkoum Bio kapsul (15X2) Ginkgo biloba - 40 mg, glycin - 20 mg
calcium stearate or magnesium 

stearate, cellulose microcyistalline, 
colloidal silicon dioxide

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ginkoum Bio (kapsul №30) adlı məhsul 
beyin qan dövranı və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 

və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). Həmçinin məhsulun istifadə 
qaydasının "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 dəfə" olaraq 

dəyişdirilməsi mütləqdir.

Ginkqo Biloba tablet (20x2) Ginkgo biloba - 40 mg, glycin - 20 mg

colloidal silicon dioxide, cellulose 
microcyistalline, calcium stearate, 

croscarmellose sodium, polisorbate - 
80, hydroxmethylypropylcellulose, 

polyethylenglycol, titan dioxide, flavoring

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ginkqo Biloba (tablet №40) adlı məhsul 
beyin qan dövranı və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 

və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). Həmçinin məhsulun istifadə 
qaydasının "böyüklər 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi 

mütləqdir.

Gold-Vit D max kapsul (15x2) Vitamin D - 2000 İU (50 mcg) sunflower oil, tocopherol-rich extract, 
gelatin

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 16.10.2018 Mənfi

Ekspertizası nəticəsində  müəyyən edildi ki, Gold-Vit D max (kapsul 
№30) adlı məhsul Vitamin D- nin əlavə mənbəyi kimi  tövsiyə  olunan 

preparat olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir. Belə ki, adı çəkilən məhsulda vitamin D-nin miqdarı birdəfəlik 
qəbul üçün nəzərdə tutulmuş dozadan 3 dəfə çoxdur (vitamin D 600İU-

dan çox olmamalıdır).

Harma-L 30 ml daxilə qəbul 
üçün məhlul 30 ml Melissa officinalis extract 56 mg, Passiflora incarnata extract 50 mg, 

Valeriana officinalis extract 10 mg, Crataegus sp. extract 25 mg Potassium sorbate, deonized water
Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Harma L məhsulu mərkəzi-sinir sistemini 
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşması üzərində və Azərbaycan 

dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydasında "18 
yaşdan yuxarı 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə istifadə etmək" tövsiyəsinin 

qeyd edilməsi zəruridir.

Harma-L 30 ml daxilə qəbul 
üçün məhlul 30 ml Melissa officinalis extract 56 mg, Passiflora incarnata extract 50 mg, 

Valeriana officinalis extract 10 mg, Crataegus sp. extract 25 mg Potassium sorbate, deonized water
Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Harma L məhsulu mərkəzi-sinir sistemini 
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşması üzərində və Azərbaycan 

dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydasında "18 
yaşdan yuxarı 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə istifadə etmək" tövsiyəsinin 

qeyd edilməsi zəruridir.



Hemo-Art kapsul 2 Artichoke ext. 2.5% cinarine 300 mg microcristalin cellulose, magnesium 
stearate, silicium dioxide, gelatin Alifarm SA İspaniya 29.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hemo-Art (kapsul, N 30) adlı məhsul öz 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, 

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

olan dərman vasitəsi (Xofitol (Arthicoke ext. 200 mg))  
mövcuddur.Bundan başqa,məhsulun laborator analiz nəticələri  

məhsulun xarici görünüşünün normativ sənədlərə uyğun olmamasını 
aşkar etdi. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı  təqdim olunmuş 
məhsulun xarici görünüşü ağ rəngli iki hissəli kapsul, tərkibi:  açıq 
qəhvəyi rəngli , ağ hissəciklərdən ibarət olan preslənmiş toz (NS-ə 

əsasən kapsulun tərkibi toz şəklində olmalıdır) olaraq aşkar edilmişdir.

Hepanur kapsul №60 kapsul Milk thistle seed - 300 mg (slymarin - 6 mg) , arrchoke leaves extract - 75 
mg, dandelion - 75 mg, lavender flowers- 75 mg microcrystalline cellulose

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda bitkilərin adlarının elmi (latın) dildə 
yazılması, "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin 
qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması 

zəruri hesab olunur.

Hepanur kapsul №60 kapsul Milk thistle seed - 300 mg (slymarin - 6 mg) , arrchoke leaves extract - 75 
mg, dandelion - 75 mg, lavender flowers- 75 mg microcrystalline cellulose

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda bitkilərin adlarının elmi (latın) dildə 
yazılması, "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin 
qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması 

zəruri hesab olunur.

Hepastrong Amino kapsul (15x2) L-ornitine hydrochloride - 250 mg, Choline bitartrate - 200 mg, L - 
metionins - 25 mg, L - arginina hydrochloride - 25 mg magnesium stearate, gelatin

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepastrong Amino (kapsul №30) adlı 
məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:  Eyni adlı məhsulun 041116 saylı seriyasının labaratoriya 

sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, nümunə istehsalçı tərəfdən təqdim 
olunmuş normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermir və bu səbəbdən 

istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

İstifadə üzrə təlimatda "bioloji qida əlavəsi" fadəsinin "bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsi" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

Herpeks qel 20 ml

Aqua up to 100%, Glycerol 40%, Propylene glycol 5%, Hippophae 
rhamnoides extract 5%, Glycyrrhiza glabra root extract 1%, Lysine 

hydrochloride 1% ,Acrylates/ C 
10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 1%, Phenoxyethanol 

0.5%,Triethanolamine 1.35%

Ayrıca qeyd edilməyib Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Herpeks adlı məhsul dəri qıcıqlanması 
zamanı sakitləşdirici kimi  tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

İmmunitex (İmmuniteks) tablet N 15
 Beta carotene pdr.10% -75 mg,Vitamin E acetate std.50% 72 mg, 
Sodium selenite 0.1844 mg, Zinc oxide 31 mg, Vitamin C 50 mg, 

Echinacea d.e std 0.6 % 100 mg

magnesium stearate, silica, 
microcrystalline cellulose, E 1420, E 

553b, E 422, E 904

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunitex (tablet, N 30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

maximal istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda əks 
göstərişlərdə "14 yaşdan aşağı uşaqlar istifadə etməməlidir" 

tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

İmubest kapsul (3x10) Kolostrum-450mg Magnesium stearat,silicone dioxide Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İMUBEST (kapsul №30) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.

İmuno Sitoz kapsul (15X2) Beta-glucan-180.0 mg fibrex, magnesium stearate, gelatin
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmuno Sitoz (kapsul №30) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "farmakoloji xüsusiyyətlər" ifadəsinin 
götürülməsi, qablaşma üzərində olan qəbul qaydasının istifadə üzrə 

təlimatda olduğu kimi (1-2- kapsul böyüklərə gündə 1 dəfə) göstərilməsi 
mütləqdir.

İMUNO-SAF kapsul (15x2) Beta-Glucans - 170 mg
Gelatin, Firming Agent (Microcrystalline 

Cellulose), Anti-caking Agent 
(Magnesium Stearate).

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İMMUNO-SAF kapsul №30 məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.



İntinova vag. gel 5g gel 5g

purified water-3 525 mg, Aloe Vera extract-500mg, almond extract-250 
mg, glycerine-250 mg, witch-hazel extract-150mg, Pueraria Mirifica 

extract-100mg, Panax ginseng extract-100mg, polyacrylate crospolymer-
6-75 mg, DМDМ hydantoin30 mg, pomegranate extract-10 mg, 

hyaluronic acid- 10 mg

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 16.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
rəy verilməsi mümkün deyil

İsoton damcı 10 ml Natrium xlorid-0.9%. Benzalkonium xlorid-0.01% Təmizlənmiş su Enensa DOO Serbiya 17.10.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə 

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

İstoki Çistotı kapsul

Formula 1 tərkibi (0.32 qr) Mərcangilə yarpaqları 11.3 mq, Öküzboğan 
bitkisi 22.4 mq, Dazıotu 22.4 mq, Yonca 26.3 mq, Qəpikotu kökü 22.4 

mq, Dərm an sincanotu kökü

 11.3 mq, Pıtraq kökü 22.4 mq, Dağ tərxunu çiçəyi 11.3 mq, Gördəvər 
11.3 mq, Qarağat yarpağı 11.3 mq, Biyan 22.4 mq, Qırxbuğum otu 23.2 

mq, Ayıqulağı yarpağı 
22.4 mq, Qatırquyruğu otu 11.3 mq, Kəklikotu otu 11.3 mq, Səna 

meyvələrinin ekstraktı 24 mq, Quru Exinaseyanın ekstraktı 33 
mq.Formula 2 tərkibi (0.35 qr): V əzəri 

ekstraktı 150 mq, Silimarin 70 mq, Quru Yaşıl çay ekstraktı 50 mq, Pıtraq 
kökünün tozu 50 mq, Solmazçiçəyi 20 mq, Kuril çayı ekstraktı 

(Qaytarma) 10 mq. Formula 3
 tərkibi (0.35 qr):Premiks vitamin-mineral RUS 30535 130 mq, Kəklikotu 
otu 61 mq, İtburnu ekstraktı 60 mq, Qreyfrut dənələri ekstraktı 38.5 mq, 

Quru yaşıl çay ekstraktı 26 mq, manqan aspartat 6.5 mq, Vitamin A 2 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 09.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İstoki çistotı məhsulu orqanizmin zərərli 
maddələrdən təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə 
üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.Həmçinin, 

qablaşdırma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
stikerdə qeyd edilən məlumatın orijinal qablaşmada olan məlumata 

uyğun tərcümə edilməsi zəruridir.

Jivokost balzam 100 ml

Water 86.65 %, Spongilla extract -glycerin 3 %, ethoxydiglycol 3 %, 
ethylhexyl stearate 2 %, caprylhydroxamic acid- glyceryl caprylate-

glycerin 1%, carbomer1%, 
camphor 0.7 %, glucosamine hcl 0.5 %, sodium chondroitin sulfate 0.5 

%, menthol 0.5 %, Juniperis communis (juniper ) fruit oil 0.3 %, 
Rosmarinus officinalis leaf oil0.3 %, Eucalyptus globulus leaf oil 0.3 %, 
Melaleuca  leucadendron oil 0.1 %, sodium hydroxide 0.1 %, Eugenia 

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

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 09.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Jivokost  100 ml adlı məhsul  bədən üçün 
bərpa edici balzam kimi xaricə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Kalsinur (Calcinur) kapsul 
№60 kapsul Calcium carbonate - 400mg, magnesium oxide - 150 mg, zinc gluconate - 

25 mg, Vitamin D3 - 100 IU microcrystalline cellulose
Talya Bitkisel 

Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti

Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Qeyd:  "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin 
qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması və 

vitamin D-nin dozasının normativ sənədlərdə və orginal qablaşmada 
olduğu kimi yazılması (200 mcg), "əks göstərişlər" hissəsində yuxarida 

göstərilən məlumatların əks olunması zəruri hesab olunur.

Kalsinur (Calcinur) kapsul 
№60 kapsul Calcium carbonate - 400mg, magnesium oxide - 150 mg, zinc gluconate - 

25 mg, Vitamin D3 - 100 IU microcrystalline cellulose
Talya Bitkisel 

Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti

Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

Qeyd:  "məhsulun xüsusiyyətləri" adlı başlığın əlavə olunması, ilkin 
qablaşma üzərində olan stikerin yazılarının orginala uyğunlaşdırılması və 

vitamin D-nin dozasının normativ sənədlərdə və orginal qablaşmada 
olduğu kimi yazılması (200 mcg), "əks göstərişlər" hissəsində yuxarida 

göstərilən məlumatların əks olunması zəruri hesab olunur.

Kalsiran 1000 mg kapsul 1
Calcium (Coral calcium) 185 mg, Magnesium (Magnesium oxide and 

citrate) 28 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) 5 mcg, Vitamin C (Ascorbic 
acid) 2.5 mg

rice flour, gelatin, silicon dioxide, 
vegetable magnesium stearate Natures Bounty İnc ABŞ 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiran 1000 mg (kapsul, N 30) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın 
yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma 
üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və 

dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi 
zəruridir.

Kondrovit complex qel 75 ml

Glucosamine sulfate 0.5  g, chondroitin sulfate 0.2 g, camphor 0.4 g, 
Devil's claw extract (Harpagophytum procumbens) 2 g, methyl 

sulfonylmethane 2 g,Boswellia 
extract (Bosweliia serrata) 1.5 g, Eucalyptus globulus oil 0.05 g, 

Cinnamomum zeylanicum oil 0.05 g

water, sorbitan oleate (and) 
polysorbate-80 (and) caprylic / capric 

triglyceride, polyacrylamide (and) C13-
14 isoparaffin (and) laureth-7, 

dimethicone, ethanol, phenoxyethanol 
(and) etilhexylglicerol, Cocos nucifera 
oil, hydroxymethylcellulose, citric acid.

Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina 11.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kondrovit complex adlı məhsul sümük-
oynaq xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə 
olub,tərkibvə istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
"farmakoloji xüsusiyyətləri" yazısının və müalicə xarakterli tövsiyələrin 
ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, istifadə üzrə təlimatda məhsulun tibbi 

vasitələrə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə 
informasiyanın qeyd olunması zəruridir.



Kronofer tablet 15x2 Ferrum - 30 mg, Vitamin C - 70mg

microcrystalline cellulose (E460i), 
Dicalcium phosphate (E341ii), 
hydroxypropylmethylcellulose 

(E464),Ferrous bisglycinate, Ferric 
pyrophosphate, Ferrous sulphate 

,mono and diglycerides of fatty acids 
(E471), magnesium salts of fatty acids 
(E470b), silicon dioxide (E551), cross 
linked sodium carboxymethylcellulose 

(E468), polyvinylpolypyrrolidone 
(E1202), yellow iron oxide (E172), red 

iron oxide (E172) 

S.İ.İ.T SRL İtaliya 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kronofer (tablet №30) adlı məhsul Vitamin 
C və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu 
nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydasının 
"14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruri 

hesab olunur.

Laminariya tablet (5x20) laminariya - 166 mg (Iodine - 200 mcg)
maltodextrin, starch, calcium stearate 

or magnesium stearate, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Laminariya (tablet №100) adlı məhsul 
yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  tərkibində olan 

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

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). "Qidaya bioloji fəal əlavə" 
ifadəsinin " Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" kimi dəyişdirilməsi tövsiyə 

olunur.

Lavien kapsul 3 Alpha Lipoic acid 100 mg, Ginkgo biloba extract 125 mg, N-acetyl L-
carnitine HCL 250 mg Magnesium stearate, gelatin Grand Medical 

Poland Sp. z o.o. Polşa 19.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lavien adlı məhsul sinir-sisteminin koqnitiv 
pozğunluqlarında tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan Gingko biloba inqredienti Bioloji fəallığa malik qida əlavələrində 

tövsiyə olunan gündəlik dozanı aşır (40-80 mg tövsiyə olunur).Həmçinin, 
məhsulu gündə 2 dəfə istifadə etdikdə Alfa-lipoy turşusu gündəlik 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır ( maximal istifadə 
həddi 100 mq ).

L-Carnitine shot məhlul 80 ml L-Carnitine - 3000 mg water, citric acid, sucralose, aroma, 
sodium benzoate, potassium sorbate Activlab Polşa 19.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş L-Carnitine shot (məhlul 80 ml) adlı 
məhsul piy yandırıcı farmakoloji təsirə malik olub, öz tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibindəki 

təsiredici inqradienti olan L-karnitinin gündəlik dozası (3000 mg) 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (900 mq-dan çox 

olmamalıdır).

Lenoks kapsul (15x4) Selenium - 110 mcg fatty acids magnesium salts, fibrex, 
gelatin

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenoks (kapsul №60) adlı məhsul selenin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Lipiskor kapsul omega 3 acids - 725 mg (EPA - 406,3 mg, DHA - 268,8 mq) alfa -tocopheryl acetate, gelatin, 
glycerol, purified water

Sanum -Kehlbeck 
GmbH & Co. KG Almaniya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lipiskor kapsul №60 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: qablaşmada və istifadə üzrə təlimatda "qida əlavəsi" ifadəsinin 

"bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması və " dərman 
vasitəsi deyildir" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir.

Listop Antibit şampun 250 ml Lemongrass oil - 3,5 mg 

Aqua, Sodium Laureth-11, Sodium 
Laureth-6 Carboxylate, lauramidopropyl 
Betaine, Cocodiethanolamide,Sodium 

Pyrrolidone Carboxylic Acid , 
Carboxylate, Glycerin, Olea Europaea 
Fruit oil, Rosa Canina Fruit Oil, Zinc, 

Citric Acid, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Polyquaternium-10, 

Methylparaben, Propylparaben 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 23.10.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul pedikulyoz əleyhinə tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Loputop (alma şirəsi ilə) marmelad 95 gr

Su 29.67 qr, Fruktoza 21 qr, Laktuloza 21 qr, Jelatin 11 qr, 
Qatılaşdırılmış alma şirəsi 7 qr, Nişasta patkası 6.2 qr, Premiks 
H33802/1 (vitamin kompleksi) 2.05 qr, Çobanyastığı ekstraktı 

0.44 qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.44 qr, Limon turşusu 50 % 1 qr-a qədər, 
CAPOL 0.2 qr

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Loputop (alma şirəsi ilə)  adlə məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi və bağırsaq funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 
aşmır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.

Loputop (mərcani şirəsi ilə) marmelad 95 gr

Su 29.67 qr, Fruktoza 21 qr, Laktuloza 21 qr, Jelatin 11 qr, 
Qatılaşdırılmış mərcani şirəsi 7 qr, Nişasta patkası 6.2 qr, Premiks 

H33802/1 (vitamin kompleksi) 2.05 qr, Çoban yastığı  ekstraktı 0.44qr, 
Bağayarpağı ekstraktı 0.44 qr, Limon turşusu 50 % 1 qr-a qədər, CAPOL 

0.2 qr
ekstraktı 0.44 qr,

Ayrıca qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Loputop (mərcani şirəsi ilə)  adlı  məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi və bağırsaq funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

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

inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 
aşmır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması 

zəruridir.Həmçinin,qablaşma üzərində istifadə edilmiş Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş stiker üzərində Vaccinium oxycoccos (Klyukva) 

bitkisinin adı düzgün Mərcanı kimi qeyd edilməlidir.

Loputop təbii meyvəli baton 
(qara gavalı ilə yulaf ) baton 40 gr

Qara gavalı 36.5 %, patka 23.2 %, yulaf lopası 19.2 %, qlazur 11.6 %, 
ekstrudasiya olunmuş kako ilə düyü 4 %, bitki yağı 3.038 %, su 1.88 %, 

lesitin 0.252 %, liom turşusu 0.2 %, sorbit 0.1 %,  qida liflərinin kompleksi 
0.012 %

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Loputop təbii meyvəli baton (qara gavalı 
ilə yulaf)  adlı məhsul orqanizmi faydalı liflərlə təmin etmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.

Luzaktol N 30 kapsul N 10 Lyutein - 10 mg,Zaeksantin-3 mg,Vitamin B6-6 mg,Vitamin B2-6 
mg,Vitamin A-3 mg

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 08.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Luzaktol N 30 kapsul N 10 Lyutein - 10 mg,Zaeksantin-3 mg,Vitamin B6-6 mg,Vitamin B2-6 
mg,Vitamin A-3 mg

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 08.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Lymphosan İntestinal 
Defense toz 80 gr

Qızılçətir otu 22 qr, Dağ tərxunu çiçəkləri 21 qr, Hind akasiyası qətranı 
15 qr, Kəklikotu otu 12 qr, Yerarmudunun kökyumrusunun tozu 10 qr, 

Alma tozu 10 qr, 
Bağayarpağı toxumu qabığı 7 qr, Ənginar ekstraktı 2 qr, Səna 

meyvələrinin ekstraktı 1 qr

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Lymphosan İntestinal Defense adlı məhsul 
bağırsaq və öd yollarının parazit infeksiyalarının müalicəsində köməkçi 

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

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinə (BFMQƏ) aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması 

barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.

Lymphosan Pure life toz 80 gr

İtburnu meyvələrinin tozu 28.3 qr, Hind akasiyasının qətranı 20 qr, 
Yerarmudu 16 qr, Almanın sublimasiya edilmiş tozu 13 qr, Bağayarpağı 

toxumlarının qabığı 5 qr, Gülxətmi kökünün tozu 4.6 qr, At pıtrağı kökünün 
tozu 4 qr, Qatırquyruğu ekstraktı 2 qr, Exinaseya ekstraktı 2 qr, 

Çobanyastığı ekstraktı 2 qr, Kuril çayı ekstraktı 2 qr, Səna ekstraktı 1.1 
qr

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Lymphosan Pure life adlı məhsul orqanizmi 
toksiki maddələrdən təmizləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinə (BFMQƏ) aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması 

barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.

Maksifol Maxifol 400 mkq 
kaps N 30 kapsul N 30 Folic acid - 400 mkq Pharmex Rom 

İndustry Rumıniya 01.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Maksifol Maxifol 400 mkq 
kaps N 30 kapsul N 30 Folic acid - 400 mkq Pharmex Rom 

İndustry Rumıniya 01.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Marisol sprey 50 ml Dəniz suyu-0.9 %, Benzalkonium xlorid-0.01 % Təmizlənmiş su Enensa DOO Serbiya 18.10.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə 

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

Mastofit krem 50 qr

qliserin monostearat 3.5-5.5% , stearin turşusu 3.5-5.5%, lanolin 2.5-5%, 
Soya yağı 2.5-4.5%, donuz piyi 2.5-4%, qliserin 2.5-3.5%, Fukus 

ekstraktı 1-2.5%, 
trietanolamin 1.2%, İndol-3-karbinol 0.8-1.2%, konservant 0.05-1%, etil 

spirti 0.45-2%, karbopol 0.1-0.4%, təmizlənmiş su

Ayrıca qeyd edilməyib Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTOFİT( krem, 50 qr)  adlı 

məhsul  mastopatiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  tibbi 
vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması 

haqqında məlum atın ləğv edilm əsi zəruridir. B elə ki, B FM Q Ə-lər yalnız 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə 

qəbul edilə bilər.



Mastofit tablet (25x4) Broccoli - 175,2 mg, Fucus extract - 20. Vitex agnus-castus - 0,8 mg aerosil, calcium stearate, cellulose 
microcyistalline Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mastofit (tablet №100) adlı məhsul süd 
vəziləri toxumalarının sağlamlığını qorumaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil. 

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

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Maxi Day (Maksi Day) tablet (3x10)

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 140 
mcg, İron - 17 mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium - 

30 mcg, Natural carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3mg, Vitamin B2 - 2 
mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin 

B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 400IU, Vitamin E - 20 mg, 
Vitamin K - 40 mcg, Zinc- 15 mg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline 
cellulose, Corn starch, Gum Arabic

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Maxi Day (tablet №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

MD-ISCHIAL (MD-İSÇİAL) Flakon 2.0 ml Collagen 100 mcg, Rhododendron 1 mcg water for injection, sodium chloride GUNA S.p.a., İtaliya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-ISCHIAL N 10 adlı məhsul onurğa 
sütununun aşağı arxa nahiyyəsinin hərəkətinə kömək edən baryer 
effektə və lubrikant təsirə malik  tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

MD-KNEE Flakon 2.0 ml Collagen 100 mcg, Arnica 1 mcg water for injection, sodium chloride GUNA S.p.a., İtaliya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-KNEE N 10 adlı məhsul diz oynağının 
hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik  tibbi 
vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 

terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

MD-MUSCLE (MD-
MUSKLE) Flakon 2.0 ml Collagen 100 mcg, Hypericum 1 mcg water for injection, sodium chloride GUNA S.p.a., İtaliya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-MUSCLE N 10 adlı məhsul əzələ və 
oynaq hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik  

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

MD-POLY Flakon 2.0 ml Collagen 100 mcg, Drosera 1 mcg water for injection, sodium chloride GUNA S.p.a., İtaliya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-Poly N 10 adlı məhsul onurğa 
sütununun hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə 

malik  tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

MD-SHOULDER (MD-
ŞOULDER) Flakon 2.0 ml Collagen 100 mcg, İris 1 mcg water for injection, sodium chloride GUNA S.p.a., İtaliya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-SHOULDER N 10 adlı məhsul çiyin 
və qol nahiyyəsinin oynaq hərəkətinə kömək edən baryer effektə və 

lubrikant təsirə malik  tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

MD-THORACİC (MD-
TXORAKİK) Flakon 2.0 ml Collagen 100 mcg, Cimicifuga 1 mcg water for injection, sodium chloride GUNA S.p.a., İtaliya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-THORACİC  N 10 adlı məhsul döş 
qəfəsi nahiyyəsinin hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant 
təsirə malik  tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
terapevtik funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Medese balzam 30 ml

sunflower seed - 44-46%, castor oil - 29-31 %, beeswax - 9-11%, olive 
oil - 8-10 %, sesame oil - 1-3 %, sunflower seed oil (tozcuğun 

ekstraktı+tokoferol) -0,8-1,5 %, sunflower seed oil (balın 
ekstraktı+tokoferol) - 0,8 -1,5 %, lavender oil - 0,2-0,4 %, fir turpentine - 
0,2-0,4 %, fir oil - 0,2-0,4 %, thuja oil - 0,1-0,2 %, royal jelly extract - 0,1-

0,2 %, amaranth extract - 0,1-0,2 %, sunflower seed oil (rosmarinus 
officinalis leaf extract) - 0,1-0,2 %, sandalwood oil - 0.04-0,05 %

ayrıca göstərilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 08.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Medese 30 ml adlı məhsul  bədən üçün 
bərpa edici balzam kimi xaricə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Mens Box kapsul

Essentials by Siberian Health (Deer Antler and Siberian Ginseng) 
(kap/410 mg) tərkibi: Qəpikotu kökü 200 mq, Eleuterokokk ekstraktı 150 

mq, Qemolen 45 mq, Jenşen 
ekstraktı 10 mq, Dehidratlaşdırılmış maral qanı 5 mq.Elemvitals.Zinc with 

Siberian herbs (kap/470 mq) tərkibi: Exinaseya ekstraktı 102 mq, 
Aserola ekstraktı 100 mq,İnulin 

tozu 100 mq, İtburnu ekstraktı 50 mq, Sink orotat 50 mq, Sink laktat 35 
mq, Sink sitrat 30 mq, Mis sitrat 3 mq.Essentials by Siberian Health 

(Yohimbe and Siberian 
ginseng) (kap/430 mq) tərkibi: Eleuterokokk kökü 200 mq, Qemolen 150 

mq, Yoximbe ekstraktı 70 mq, Levzey ekstraktı 10 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mens box məhsulu kişilərdə immun 
sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

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

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə 

üzrə təlim atda  köm əkçi m addələrin göstərilm əsi zəruriridir.

Meqaller şərbət 100ml
Juglans nigra - 500 mg, Polypodium virginianum - 400 mg, Cucurbita 

sees extract - 250 mg, Tanecetum vulgare  -250 mg, Syzigium 
aromaticum - 250 mg, Allium sativum - 250 mg

glycerin, carob syrup, potassium 
sorbate, sodium benzoate, water

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 15.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Meqaller şərbət 100 ml adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyi

Muttarin 150 ml şərbət şərbət 150 ml Gamma-aminobutyric acid - 50 mg, glutamine - 20 mg, vitamin B6 - 0,100 
mg, folic acid - 0,0100 mg, magnesium hydroxyde - 11  mg

potassium sorbate, sodium benzoate, 
peppermint oil, gum arabic, caramel 

coloir, glucose-fructose syrup, 
glycerine, purified water

Reopharma Ltd Bolqarıstan 15.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Muttarin 150 ml şərbət adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "xəbərdarlıqlar" bəndində "qida əlavəsi" 
yazısını "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması 

zəruridir. Qablaşma ilə istifadə üzrə təlimatda olan istifadə qaydalarının 
uyğunlaşdırılması zəruridir.

Natural Sterol Complex 
(Natural Sterol Kompleks) tablet 1

Beta sitosterol 133.33 mg, Tribulus terrestris 116.68 mg, Kudzu 82.83 
mg, 5-methyl 7 -methoxyisolavone 167 mg, Cyanotis 167 mg, 

Ashawaganda extract 140.28 mg, Stinging nettle root 58.33 mg, Korean 
Ginseng 56.94 mg, Kola nut 56.94 mg, Cissus Quadangularis 34.72 mg, 

White button mushroom 34.72 mg, Gymnema 
sylvestre 34.72 mg, Guarana 1.39 mg, Alfalfa 111.11 mg, Milk thistle root 
55.56 mg, Spirulina 45.56 mg, Dandelion root 28.89 mg, Garlic 28.89 mg, 

Ginger root 28.89 
mg, Licorice root 11.1 mg, Wheat Grass 5.55 mg, Saw Palmetto root 
5.55 mg, Celery seed 5.55 mg, Cayenne 5.55 mg, Chlorella 1.11 mg, 

Flaxseed powder 41.68 mg,


Lecithin 41.68 mg, Green tea extract 33.33 mg, Ginkgo biloba leaf 29.58 
mg, Bioflavonoids 19.96 mg, Grapeseed extract .417 mg, Lycopene 

0.042 mg

dicalcium phosphate, microcrystalline 
cellulose, siloicon dioxide, stearic acid, 

lecthin, magnesium stearate,
Universal Nutrition ABŞ 29.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NATURAL STEROL 

COMPLEX(tablet  N 90) adlı  məhsul  anabolik sterolların, 
aminturşuların, enerji stimulatorların,  mikroelementlərin,  piy əridicilərin 

və böyümə faktorların əlavə mənbəyi kimi idmançıların pəhrizində 
tövsiyə olunan məhsul olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibində  BFMQƏ- n tərkibində  

istifadəsi qadağan olan bitkilərin siyahısına daxil olmuş bitkilər 
mövcuddur:  Tribulus terrestris və Aşvağanda(Withania somnifera).

Neurocar (Neyrokar) daxilə qəbul 
üçün məhlul 10 ml Coenzıme Q 10 0.01 gr, L- carnitine hydrochloride 1250 mg

maltodextrin, silica, potassium sorbate, 
sodium benzoate, fructose, orange 
flavour, potassium sorbate, water

BioDue Spa İtaliya 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neurocar adlı məhsul  tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 
verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.


Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "14 
yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə istifadə etmək tövsiyəsinin" qeyd 

edilməsi zəruridir.

Nigenol kapsul
Black cumin oil 450 mg, Calcium ascorbate (Vitamin C) 26.67 mg , Biotin 

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

Soy lecithin IP, glycerol monostearate DR.Dünner AG İsveçrə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

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

Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşmasında istifadə olunmuş stiker 
üzərində olan məhsulun istifadə qaydası barədə məlumat orijinal istifadə 

qaydasına uyğun olaraq qeyd edilsin.Həmçinin, stiker üzərində 
məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması barədə və 

məhsulun istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd olunması 
zəruridir.Bundan başqa, idxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan 

dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi zəruridir.

Nigromax (Nigromaks) kapsul 3

Handroanthus impetiginosus seed 60 mg, Grapefruit seed extract 50 mg, 
Morinda citrifolia fruit 35 mg, Tanacetum vulgaris leaf and flower 35 mg, 

Juglans nigra 30 mg, 
Cucurbita moschata seeds 25 mg, Dianthus extract 40 mg, Gossypium 
hirsutum semina 10 mg, Spirulina 20 mg, Bromelain 10 mq, Papain 15 

mg, Selenium 25 mcg,Zinc 15 mg

calcium stearate, maltodextrin Evroplus Ukrayna 24.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NİGROMAX( kapsul, N 30) adlı 
məhsul   profilaktik olaraq qəbizlik, metiorizm, qarışıq helmintozlar 

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

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

deyil.
Qeyd: tövsiyə olunur  satış üçün  nəzərdə tutulmuş məhsulun 

qablaşmaları müvafiq standartlara uyğun olsun. Belə ki, ekspertizaya 
təqdim olunmuş nüsxənin qablaşması aşağı keyfiyətə malik idi.



Nordic Omega-3 kapsul 550 mg Omega-3 550 mg Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nordic Omega-3 (kapsul, N 60) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinə aid olması barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.

Nospadol şam 2 Exstract Valeriana officinalis-50 mg, Exstract Leonurus-50 mg, Exstract 
Chamomillae-50 mg, Mg sitrat-100 mg, Vitamin B6-4,5 mg PE. Borodatov A.İ Ukrayna 19.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam müraicət

Nozitiks sprey 10 ml 
Lactoferrin, glycyrrhizic acid disodium salt, perilla seed oil, DL-alpha 
tocopheryl acetate, totarol, pepper mint essential oil, Abies sibirica 

essential oil, Eucalyptus globulus essential oil

Purified water, olive oil refined, sodium 
dihydrogen phosphate, sodium 

hydrogen phosphate, EDTA disodium 
salt

Tanacetum s.r.o. Çex 
respublikası 12.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və müalicə məqsədilə istifadə olunmur. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 
dərman vasitəsi deyil

Okselen kapsul 3 Vitamin C 90 mq, Sink 15 mq, Vitamin E 15 mq, Vitamin B6 1.6 mq, Selen 
0.055 mq

qarğıdalı nişastası, mikrokristallik 
sellüloza, maqnezium stearat Vitapharm-Com Moldova 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Okselen (kapsul, N 30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

maximal istifadə həddini aşmır.

Omega 3-6-9 kapsul kapsul № 60 fish oil - 850 mg, omega 3 fatty acids - 225 mg, EPA - 153 mg, DHA - 
102 mg, flax lin seed oil - 200 mg, primose oil - 100 mg gelatin, water, glycerole

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 08.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3-6-9 kapsul №60 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşmanın üzərində istifadə olunan stikerlər (azərbaycan 
dilində yazılar) original etiketlərin üzərində yazılarla və istifadə üzrə 

təlimatla uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda “Məhsulun 
xüsusiyyətləri”  bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.

Omega 3-6-9 kapsul kapsul № 60 fish oil - 850 mg, omega 3 fatty acids - 225 mg, EPA - 153 mg, DHA - 
102 mg, flax lin seed oil - 200 mg, primose oil - 100 mg gelatin, water, glycerole

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 08.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3-6-9 kapsul №60 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Qablaşmanın üzərində istifadə olunan stikerlər (azərbaycan 
dilində yazılar) original etiketlərin üzərində yazılarla və istifadə üzrə 

təlimatla uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda “Məhsulun 
xüsusiyyətləri”  bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.

Osteolis tablet №. 15 Vit K2-22.5 mcg , Calcium-400.0 mg, Vit D3-2.5 mcg MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 15.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
məktub

Otacı pastil Oka mentol sorma 2
Menthol0.26%, Eucalypthol 0.26%. Thymol 0.0002%, Camphor 

0.0002%, Oleum anisi, Oleum origani, Verbascum phlomoides ekstreleri, 
Glycosum, Saccharum.

Kurstan Ilacları A.Ş Türkiyə 30.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ovesol tablet (20x2) yulaf ekstraktı - 150 mg (0,8 % rutin), solmazçiçəyi ekstraktı - 60 mg, 
nanə ekstraktı - 30 mg, sarıkök ekstraktı - 13,25 mg (kurkumin 10 mg)

colloidal silicon dioxide, calcium 
stearate, cellulose microcyistalline, tvin - 

80, hydroxypropyl cellulose, ferrium 
oxide (brown, black, red)

Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ovesol (tablet №40) adlı məhsul qaraciyər 
və öd yollarının funksional vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına köməklik 

göstərən BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 

və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 

Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər.  İstifadə qaydasının «yalnız 

böyüklər 1 tablet gündə 2 dəfə» olaraq dəyişdirilməsi, istifadə olunmuş 
stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə 

olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” 
bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Pectolife şərbət 150 ml şərbət 150 ml N-acetylcysteine - 20 mg, Zinc sulfate heptahydrate - 1,32 mg, Grindelia - 
12,5 mg,Thymus serpyllum L. - 33,2 mg, Drosera - 4,2 mg

Potassium  sorbate  (E  202), Sodium  
benzoate  (E  211), Glucose-fructose 
syrup  70%, Glycerine, Purified  water 

Reopharma Ltd Bolqarıstan 15.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pectolife şərbət 150 ml adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "xəbərdarlıqlar" bəndində "qida əlavəsi" 
yazısını "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması 

zəruridir. Qablaşma ilə istifadə üzrə təlimatda olan istifadə qaydalarının 
uyğunlaşdırılması zəruridir.



Pervenol gel 50 g
Hesperedin 0.05g, Diosmin 0.45 g, Chesnut seed extract 0.319 g. 

Ginkgo biloba leaf extract 0.430 g, Rutin 1.197 g, Common marigold 
ower extract  1.197 g.

water, glycerin, triethanolamine, 
carbomer, propylparaben, 

methylparaben

S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 25.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş PERVENOL (gel, 50 qr) adlı məhsul yerli 
təsirli kombinə olunmuş angioprotektor və venotonik vasitə olub, 

kapilyarların keçiriciliyini aşağı salır, ödem, iltihab əleyhinə və ağrıkəsici 
farmakoloji təsirlər göstərir.Həmçinin, məhsulun tərkibində bir çox 

allergik reaksiyalara səbəb olan inqredientlər vardır ki, onların çoxu 
dərman vasitələrinin tərkibində mövcuddur. Beləliklə, təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticəsində 
müəyyən olunmuşdur ki, məhsul öz tərkib və istifadə qaydalarına 

əsasən dərm an vasitəsidir.

Qeyd: Dosyedə istehsalçı  tərəfindən  tərkib  haqqında rəsmi sənəd 
başqa qablaşma üçün( miqdar göstərilməyib) təqdim edilmişdir. 50 q 
məhsul üçün  nəzərdə tutulmuş tərkib haqqında istehsalçının rəsmi 

sənədi ekspertizaya təqdim olunmamışdır.

Philos(Filos) inf/m 1.1ML Cross-linked Hualuronic acid-24 mg/ml Lidocaine HCL,  Phosphate-buffered 
saline

Acmedi Koreya 
Co. Ltd

Cənubi 
Koreya 24.10.2018 Müsbət

“Philos (Filos), inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml,  əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə №1” üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

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

Plaga Forte kapsul (10x2) 

Lipase - 13.000 Fip, Amylase - 6.650 DU, Glucoamilase - 26 AGU, 
Alpha Galactosidase - 125 GaIU, Protease 4.5 - 4.120 HUT, Protease 
3.0 - 15 SAPU,  Protease 6.0 - 3.000 HUT, Natural Bacteria protease - 

3.000 PC.

Sunfloweroil, BovineGelatin, 
Titanium Dioxide, red iron oxide, 

Hypromelose, Gellam Gum
INDUSEN, S.A İspaniya 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş PLAGA forte (kapsul №20) adlı məhsul 
funksional dispepsiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.  Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "Bbioloji fəallığa malik qida 

əlavəsidir, dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin əlavə olunması, istifadə 
qaydasının " 14 yaşdan yuxarı 1-2 kapsul gündə 1 dəfə" olaraq 

dəyi.dirilməsi mütləqdir.

Plamin kapsul 1

Echinacea root extract  360mg, Breers yeast extract 180 mg, Grape 
seed extract 100mg, Aloe vera dried leaf gel 64 mg, Propolis extract 52 

mg, Zinc 52 mg,Vitamin 
 C 32 mg

cellulose, magnesium salt of fatty acids

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 29.10.2018 Müsbət

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

immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Polstoun şərbət 300 ml

Equisetum arvense-570 mq,  Spergularia rubra-330 mq,  Peumus boldus 
leaves-280 mq,  Opuntia ficus-indica-170 mq,  Sideritis angustifolia-170 
mq, Rosmarinus officinalis-170 mq,  Cynodon dactylon-170 mq,  Melissa 

officinals-170 mq

fructose, polysorbate, potassium 
sorbate, benzoate sodium, xanthan 

gum, lemon flavoring, water

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 17.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Polstoun (şərbət 300 ml) adlı məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

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

olan dərman vasitəsi (Tutukon şərbət 600 ml)  mövcuddur.

Prosvent kapsul (3X10) Saw palmetto powder (Serenoa repens) - 150 mq,Pumpkin seed oil 
(Cucurbita maxima ) - 100 mq, vitamin E - 30mq, zinc- 20mq gelatin S.C.Laboratoarele 

Medica S.R.L Rumıniya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Prosvent (kapsul №30) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd : İdxal zamanı ilkin qablaşma üzərində məhsulun adı, istehsalçının 
adı və ya əmtəə nişanı, istehsal və son istifadə tarixinin göstərilməsi 

zəruridir.

Pustirnik Forte tablet (40x1) magnesium - 24 mg, extract leonurus - 100 mg (luteolin - 250 mcg), 
Vitamin B6 - 1,6 mg

maltodextrin, strarch, calcium stearate, 
croscarmellose sodium, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline, PEG - 

4000, hydroxmethylypropylcellulose, 
titan dioxide, talc

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pustirnik Forte (tablet №40) adlı məhsul 
MSS fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 

tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). 
istifadə qaydasının "yalnız böyüklər 1 tablet gündə 2 dəfə" olaraq 

dəyişdirilm əsi m ütləqdir



Qaragilə forte Evalar tablet (25x2)
Vitamin C - 17,5 mg, zinc - 3,75 mg, rutin - 2,5 mg, lutein - 0,125 mg, 

antocian - 0,5 mg, Vitamin B6 - 0,5 mg, Vitamin B2 - 0,45 mg, Vitamin B1 - 
0,375 mg

colloidal silicon dioxide, cellulose 
microcyistalline, calcium stearate, 

polisorbate - 80, 
hydroxmethylypropylcellulose, titan 

dioxide, flavoring

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qaragilə forte Evalar (tablet №50) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. Orginal qablaşma və stikerdə 
olan məlumatların eyniləşdirilməsi mütləqdir. (istifadə qaydasının "14 

yaşdan böyüklərə 1-2 tablet gündə 3 dəfə" olmasının saxlanılması şərti 
ilə, belə ki, orginal qablaşmada məhsul 14 yaşdan aşağı uşaqlara da 

tövsiyə olunmuşdur). Həmçinin stikerde "kapsul" sözünün "tablet" sözü 
ilə əvəz olunması zəruridir.

Qaragilə forte Evalar tablet (25x4)
Vitamin C - 17,5 mg, zinc - 3,75 mg, rutin - 2,5 mg, lutein - 0,125 mg, 

antocian - 0,5 mg, Vitamin B6 - 0,5 mg, Vitamin B2 - 0,45 mg, Vitamin B1 - 
0,375 mg

colloidal silicon dioxide, cellulose 
microcyistalline, calcium stearate, 

polisorbate - 80, 
hydroxmethylypropylcellulose, titan 

dioxide, flavoring

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qaragilə forte Evalar (tablet №100) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 

Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. Orginal qablaşma və stikerdə 
olan məlumatların eyniləşdirilməsi mütləqdir. (istifadə qaydasının «14 

yaşdan böyüklərə 1-2 tablet gündə 3 dəfə» olmasının saxlanılması şərti 
ilə, belə ki, orginal qablaşmada məhsul 14 yaşdan aşağı uşaqlara da 

tövsiyə olunm uşdur)



Qızıl Mumya tablet (10x3) Təmizlənmiş Altay mumyası - 200 mq yoxdur Evalar QSC Rusiya 22.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qızıl Mumya tablet №60 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın orginala uyğun tərcümə olunması, 
məhsulun üzərində olan stikerdə nüm unədə olduğu kim i tabletin sayının

№20 yox, №60 yazılması, əks göstərişlərin qeyd olunması zəruridir.

Qlisin forte 300 mq tablet (20x1) glycine - 600 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 
mcg

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

dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 22.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 300 mq tablet №20 adlı 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 

ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət 
Qeydiyyatında yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə 
göstərişi  eyni olan dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg)  mövcuddur.

Qlisin Forte Evalar 300 mq 
№60 tablet (20x3) glycine - 600 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 

mcg

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

dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 300 mq tablet №60 adlı 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 

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

göstərişi  eyni olan dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg)  mövcuddur

Radikulita net gel 75 ml qızıl bığ ekstraktı (Callisia fragrans) - 3,75 q, süngər tozu - 2,25 q, 
öküoztu ekstraktı - 0,75 q, çobanyastığı ekstraktı - 0,75 q

water of special purification, propylene 
glycol, gellant, sodium hydroxide Evroplus Ukrayna 23.10.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul  dərinin qan dövranını yaxşılaşdırıcı, yumşaldıcı, 
elastikliyini artırıcı və eyni zamanda əzələ ağrıları zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan kosmetik vasitə olub,tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatında məhsulun tibbi vasitələrə yox, kosmetik 
vasitələrə aid olması haqda məlumat verilməsi zəruridir. Belə ki, 

istehsalçının bütün normativ sənədlərində məhz bu qeydiyyat statusu 
göstərilib.

Rakinaza kapsul 3 Serratiopeptidase enzyme-375 mg,Nattokinase-17.5 mg
Vegetable capsule,Magnesium 

Stearate,Microcrystalline 
Cellulose,Silicone Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 01.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
kapsulun orta çəkisi uyğunsuzdur.

Reasist 30 caps kapsul N30
Cranberry (Vaccinium oxycoccos) 500mg, D-mannose 400mg, 

Arctostaphylos uva ursi  150mg, Potassium citrate 20mg, Magnesium 
citrate 20 mg

magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, silicone dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Reasist (kapsul, N 30) adlı məhsul sidik 
yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.



Remenol tablet 1 L-Methyl Folate-400 mcg
CosmoActive 

Kozmetik San. Ve 
Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 27.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
mektub-xitam

Renaissance Triple set 
premium kapsul 90

Renaissance Triple Set Formula 1 (400 mq/kap) tərkibi:Bağayarpağı 
ekstraktı 150 mq, Aloe ekstraktı 40 mq,Razyana ekstraktı 40 mq,Ənginar 

ekstraktı 40 mq,Çobanyastığı  ekstraktı 40 mq,Exinaseya ekstraktı 20 
mq,Səna ekstraktı 20 mq, Ayıqulağı ekstraktı 20 mq,Qatırquyruğu 

ekstraktı 20 mq,At pıtrağı kökü ekstraktı 10 mq.Renaissance Triple 
Set.Formula 2 (400 mq/kaps) tərkibi: Vəzəri ekstraktı 80 mq, Sibir 

ayısoğanı ekstraktı 80 mq, Ala qanqal ekstraktı 80 mq, Dazıotu ekstraktı 
60 mq, Adaçayı ekstraktı  40 mq,Yabanı qatıq otu ekstraktı 40 mq, Baykal 

başlıqotusu ekstraktı 20 mq.Renaissance Triple Set.Formula 3 (457 
mq/kap) tərkibi: Premiks RUS 30257 Mens Health (Vitamin və mineral 

kompleksi) 50 mq, Üzüm çəyirdəyi ekstraktı 50 mq, Mərcangilə 
meyvələrinin ekstraktı 50 mq, Adaçayı ekstraktı 50 mq, Kəklikotu 

ekstraktı 40 mq, Qaraqınıq ekstraktı 40 mq, Askorbin turşusu 35 mq,Yaşıl 
çay ekstraktı 30 mq, Rutin 30 mq, Vitamin E 50% 25 mq, Likopin 10% 20 

mq, Qaragilə ekstraktı 25% 20 mq, "Beta tab 20%" 10 mq,Lavitol 
(dihidrokversetin) 5 mq, Vitamin A 2 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 01.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən 
təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə 

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir

Renaissance Triple set 
premium kapsul 90

Renaissance Triple Set Formula 1 (400 mq/kap) tərkibi:Bağayarpağı 
ekstraktı 150 mq, Aloe ekstraktı 40 mq,Razyana ekstraktı 40 mq,Ənginar 

ekstraktı 40 mq,Çobanyastığı  ekstraktı 40 mq,Exinaseya ekstraktı 20 
mq,Səna ekstraktı 20 mq, Ayıqulağı ekstraktı 20 mq,Qatırquyruğu 

ekstraktı 20 mq,At pıtrağı kökü ekstraktı 10 mq.Renaissance Triple 
Set.Formula 2 (400 mq/kaps) tərkibi: Vəzəri ekstraktı 80 mq, Sibir 

ayısoğanı ekstraktı 80 mq, Ala qanqal ekstraktı 80 mq, Dazıotu ekstraktı 
60 mq, Adaçayı ekstraktı  40 mq,Yabanı qatıq otu ekstraktı 40 mq, Baykal 

başlıqotusu ekstraktı 20 mq.Renaissance Triple Set.Formula 3 (457 
mq/kap) tərkibi: Premiks RUS 30257 Mens Health (Vitamin və mineral 

kompleksi) 50 mq, Üzüm çəyirdəyi ekstraktı 50 mq, Mərcangilə 
meyvələrinin ekstraktı 50 mq, Adaçayı ekstraktı 50 mq, Kəklikotu 

ekstraktı 40 mq, Qaraqınıq ekstraktı 40 mq, Askorbin turşusu 35 mq,Yaşıl 
çay ekstraktı 30 mq, Rutin 30 mq, Vitamin E 50% 25 mq, Likopin 10% 20 

mq, Qaragilə ekstraktı 25% 20 mq, "Beta tab 20%" 10 mq,Lavitol 
(dihidrokversetin) 5 mq, Vitamin A 2 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 01.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən 
təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə 

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir

Restalpin (Tusserbe fluid) şərbət 180 ml

Mugo pine(Pinus mugo Turra) gems, fluid extract - 6 ml, Plantain 
(Plantago major L.) leaves, fluid extract - 6 ml, Tyme (Thymus vulgris L.) 
eaves, fluid extract - 6 ml, Mullein (Verbascum thapsus L.) flowers fluid 

extract - 6 ml

maltilol syrup, purified water, Eucalytpus 
flavour ESİ S.p.A İtaliya 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 
dərman vasitəsi deyil.

Restmax (Restmaks) tablet 3

Crataegus monogyna fruit 150mg, Passiflora incarnata root 150 mg, 
Valeriana officinalis root 100 mg, Melissa officinalis aboveground part 
100 mg, Lavandula angustifolia aboveground part 100 mg, Magnesium 

150 mg, Vitamin B6 3 mg.

calsium stearate, maltodextrin Evroplus Ukrayna 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş RESTMAX (kapsul, N 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir -sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul 
etmək" tövsiyəsinin qeyd edilm əsi zəruridir.

Rolly multivitamin şərbət 150 ml

Vitamin C (L-ascorbic acid)  - 48 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12,75 mg, 
Vitamin E (D-α-tocopherol Acetate) - 6,7 mg, Pantothenic Acid (Calcium 
Pantothenate) - 3,68 mg,  Vitamin B6 (Pyridoxin Hydrochloride) - 1,44 

mg, Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) - 1,18 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) - 1,17 mg, Folic acid - 140 µg, Biotin - 100 µg, Vitamin A 
(Retinyl Palmitate) -  50 µg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1,4 µg, 

Calcium (from Calcium Citrate) - 15,12 mg, Magnesium (from 
Magnesium Citrate) - 6,96 mg, Iron (from Ferrous Gluconate) -  88 µg, 

Royal Jelly -- 30 mg   

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

Orange flavor, Purified wated  

Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rolly multivitamin (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

 Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 
bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. Məhsulun istifadə qaydasının 
"4 yaşdan yuxarı 7,5 ml gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir. 

Əks halda biotin maddəsinin miqdarı 4-14 yaş arası uşaqlar üçün 
nəzərdə tutlmuş gündəlik qəbul dozasını aşır (75 mkq-dan çox 

olmamalıdır).



Rowabestin (Rovabestin) kapsul 3
Lipoic acid 200 mg, L-carnitine 200 mg, Vaccinium 125 mg, 

Chrysantellum americanum 125 mg, Citicolinum 100 mg, Arctostaphylos 
uva-urs 50 mg

lactose PE. Borodatov A.İ Ukrayna 31.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rowabestin (kapsul, N 30) adlı məhsul 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan Lipoy turşusu gündəlik istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşır (maximal istifadə həddi 100 mq tövsiyə 

olunur).Bundan başqa, ekspertiza zamanı müəyyən çatışmazlıqlar aşkar 
edilmişdir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan bitkilərin konkret olaraq  

hansı hissələrindən istifadə olunduğu yəni bitki xammaları, Vaccinium 
bitkisini hansı növünün istifadə edildiyi və bitkilərin hansı maddələrə 

əsasən standartlaşdırıldığı qeyd olunmayıb.

ROWAvit multivitamin 
(Rovavit) şərbət 150 ml

L-arginin-250 mg,Vit C-35 mg,Vit A-360 mcg,Tiamin-1 mg,Riboflavin-0,5 
mg,Niacine-6 mg,Pantotenic acid-2 mg,Vit B6-0,5 mg,Vit B9-30 

mcg,Biotin-7,5 mcg,Vit B12-0,75 mcg,Vit D-10 mcg,Vit E-6 mcg,Selenium-
10 mcg,Zinc-3 mg,Chrome-5 mcg,Vit K1-8 mcg,Copper-50 mcg, Calcium-

200 mg, L-karnitin-200 mg, Vitamin B5-6 mg

Deonized water, Sugar, Orange Aroma, 
Xhantan gum, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate.

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 30.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
Uyğunsuz

Ruvenor gel gel 65 ml

Propylene glycol - 5%, Ruscus Aculeatus root exstract - 5% , carbomer - 
0,75 %, Peg-40 hydrogenated castrol oil - 0,75 %, Mentha Piperita  oil - 
0,25 %, Lavandula Angustufolia oil  - 0,05 %, Sodium hydroxide - 0,20%, 

2-Bromo-2-Nitropropane-1.3-Diol - 0,05 %

Aqua Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 08.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ruvenor gel 65 ml adlı məhsul ayaqların 
dərisinə qulluq üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitə  olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Sabelnik tablet (20x3) Bataqlıq gördəvərin ana köklərinin tozu - 775 mg (tanin - 20 mg) calcium stearate, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sabelnik (tablet №60)  adlı məhsul 
oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin normada saxlanılmasına 

köməklilk göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 

əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Sabelnik çay 2 g Bataqlıq gördəvərin ana köklərinin tozu - 2 g yoxdur Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sabelnik (çay №20 paket)  adlı məhsul 
oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin normada saxlanılmasına 

köməklilk göstərən BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 

əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Sedapren kapsul kapsul (3x10)
Valeriana officinalis – 75 mg, Passiflora incarnata – 100 mg, Leonurus 
cardiaca – 50 mg, Melissa officinalis – 10 mg, Magnesium – 100 mg, 

Vitamin B6 – 2 mg

magnesium carbonate, magnesium 
stearate, silicon dioxide

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş SEDAPREN (kapsul №30) adlı məhsul 
MSS xəstəliklərinin profilaktıkasında 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.

Sibirskaya Kollekciya 
Balzamov Xurdan balzam 50 ml

Aqua 85.3%, Ethoxydiglycol 4%, C12-13 pareth-9 1.5%, Dimethyl 
sulfone 1%, Gluconlactone 1%, Carbomer 0.95%, Mentha piperita leaf 

oil 0.5%, Menthol 0.5%,
 Quercus robur root extract 1%, Sodium benzoate 0.1%, Camphor 0.2%, 

Sodium hydroxide 0.1%

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskaya Kollekciya Balzamov Xurdan 
50 ml adlı məhsul  boyun və bel nahiyəsində olan diskomfort hissini  
aradan qaldırmaq və hərəkəti yüngülləşdirmək üçün tövsiyə olunan 

balzam olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Sibirskiy propolis (Zolotoy) şərbət 100 ml

Artezian suyu 88 qr, Propolis 3 qr, Dağ balı 4 qr, Çatılotu 1 qr, Çaqa 1 qr, 
Qırmızı kök 0.5 qr, Zəfəranabənzər levzey kökü 0.5 qr, Gülümbahar gülü 

0.4  qr, Yonca otu 0.4 qr, Dəmirtikan otu 0.4 qr, Gəvən kökü 0.4 qr, 
Yemişan meyvələri 0.4 qr

Ayrıca qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Mənfi

Eksperizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Zolotoy) adlı məhsul kişi 
cinsiyyət xəstəliklərində tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində 
BFMQƏ-nin istehsalı zamanı istifadəsinə yol verilməyən  qadağan 

olunmuş Dəm irtikanı bitkisi (Tribulus terrestris) m övcuddur.

Sibirskiy propolis Aqatovıy şərbət 95 ml Laktuloza şərbəti 90 qr, Propolis 5 qr, Çobanyastığı ekstraktı 2 qr, 
Adaçayı ekstraktı 2 qr, Kuril çayı ekstraktı 1 qr Qeyd edilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Aqatovıy) 95 ml adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə 
aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd 

olunması zəruridir.



Sibirskiy propolis 
Serebrannıy şərbət 100 ml

Artezian suyu 85 qr,İon- struklaşdırılmış  propolis 3 qr, Dağ balı 4 qr, 
Melonella ekstraktı 2 qr, Exinaseya otu 1 qr, Gülümbahar çiçəyi 0.5 qr, 

Kuril çayı 0.5 qr, İtburnu meyvəsi 0.4 qr, Kəklikotu otu 0.4 qr, Mərcangilə 
meyvəsi 0.4 qr,Qırmızı kök 0.4 qr, Çaytikanı meyvəsi 0.4 qr, Göyümçiçək 

kökü 0.4 qr, Qarağat yarpağı 0.4 qr, Sidr ağacının iynə yarpağı 0.4 qr, 
Dərman cəbrayıl otu kökü 0.4 qr, Çəmən ətirşahı otu 0.4 qr

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Serebrennıy) 100 ml 
adlı məhsul immun sistemi möhləmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə 
aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd 

olunması zəruridir.

Sila İmperatora kapsul 3
Ekstrakt kitayskiy derezı 31.8 qr, Maral pantı 0.56 qr, Dəmirtikanı bitkisi 

45.9 qr, Şanxay acı bibəri 6.6 qr, Evkomiya bitkisinin qabığı 0.102 qr, Əsl 
jenşen bitkisinin kökü 7.102 qr

Qeyd edilməyib

Silk Road Snow 
Land Import-Export 

Trade Company 
LTD

Çin Xalq 
Respublikası 23.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və nümunələrin ekspertizası əsasında 
müəyyən oldu ki, SİLA İMPERATORA(kapsul N 6) məhsulu  öz tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 
tərkibində dəmirtikan (Tribulus terrestris)  bitkisinin ekstraktı var . Bu 

bitki Tribulus L cinsinə aiddir,  bu da qidada istifadə edilməyən bitkilərin 
siyahısına daxildir  və BFMQƏ-n  tərkibində istifadə   olmamalıdır. Bu 
bitkinin  elmi cəhəddən hipotoksikliyi, nefrotokskliyi  və neyrotoksikliyi 

sübut olunub. Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri onun 
tərkibində dərman maddəsi olan sildenafil sitrat maddəsinin 

mövcudluğunu və kapsulun orta çəkisinin normativ sənədlərə uyğun 
olmamasını aşkar etdi. Bundan başqa, qablaşma üzərində verilmiş 
tərkibə aid məlumat normayiv sənədlərdə qeyd edilən məlumat ilə 

uyğunlaşmır.

Simbiotic+ (Simbiotik+) kapsul (1x10) Lactobacillus rhamnosus - 6 milyard, Saccharomeces boulardii-2.5 
milyard, inulin 50 mg crystalline cellulose Sensilab Ltd Sloveniya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simbiotic+ (Simbiotik+) kapsul №10 adlı 
məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.

Sinaliv tablet tablet (3x10) Artichoke - 200 mg, Sylimarin 80 % - 140 mg,  L-ornithine - 200 mg
gelatin, microcrystalline cellulose, 

wheat starch, sodium starch glycolate, 
silicon dioxide, magnesium stearate

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 15.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş SİNALİV (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyər, öd yolları funksiyalarının, lipid-xolesterin mübadiləsi 

pozulmaları 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 istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydalarında tövsiyə edilən sutkalık doza 3 tablet 
göstərildiyi halda, onu 2 tablet ilə əvəz etmək zəruridir. Belə ki, təqdim 

olunan doza (3 tablet) artıq terapetik dozadır. İstifadə üzrə təlimatda əks 
göstərişlər bəndinin əlavə etmək zəruridir.

Sinusil 20 ml sprey 20 ml Metilsulfonilmetan-50mg,luffa operculata-120 mg,perilla rutescens-100 
mg,carpinus

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 04.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Sinusil 20 ml sprey 20 ml Metilsulfonilmetan-50mg,luffa operculata-120 mg,perilla rutescens-100 
mg,carpinus

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 04.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Siston tablet 1

Didymocarpus pedicellata 65 mg, Saxifraga ligulata 49 mg, Rubia 
cordifolia 16 mg, Cyperus scariosus 16 mg, Achyranthes aspera 16 mg, 

Onosma bracteatum 16 
mg, Vernonia cinerea 16 mg

Hajrul yahood bhasma, Shilajeet The Himalaya Drug 
Company Hindistan 31.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİSTON(tablet  N 100) adlı  məhsul 

böyrək xəstəlikləri zamanı istifadəsi tövsiyə olunan məhsul olub,  öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidirl. Belə ki, onun 

tərkibində  BFMQƏ- n tərkibində  istifadəsi qadağan olan bitkilərin 
siyahısına daxil olmuş  Tribulus terrestris bitkisinin tozu mövcuddur. 

Məhsulun dərman vasitələri kateqoriyasına  aid olunmasını təsdiqləyən 
məhsula dair normativ sənədlərdə və istifadə üzrə təlimatda onun bir 
çox  farrmakoloji xüsusiyyətlərinin sadalanmasıdır.Həmçinin, istifadə 

üzrə təlimatda bitkilərin azərbaycan dilində adları düzgün tərcümə 
olunmayıb, cöxlu sayda texniki səhvlər mövcuddur.

Solufer plyus 150 ml şərbət 150 ml Ferrum fumarate-30 mg,ferrum-10 mg,folic acid-0.2 mg,Vitamin B12-0.7 
mkg,Vitamin C-30 mg

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 05.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Solufer plyus 150 ml şərbət 150 ml Ferrum fumarate-30 mg,ferrum-10 mg,folic acid-0.2 mg,Vitamin B12-0.7 
mkg,Vitamin C-30 mg

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 05.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Spektrum tablet №30

Vitamin A 5000 İU, Tocopherol acetate 30 İU, Ascorbic acid 60 mg, Folic 
acid 400 mcg, Thiamine mononitrate 1.5 mg, Riboflavin 1.7 mg, 

Niacinamide 20 mg, Pyridoxine 
hcl 2 mg, Cyanocobalamin 6 mcg, Cholecalciferol 400 IU, Biotin 30 mcg, 
Vitamin K1 25 mcg, Pantothenic acid 10 mg, Calcium 162 mg, Iodine 150 

mcg, Iron 18 mg, 
Magnesium 10 mg, Copper 2 mg, Zinc 15 mg, Manganese 2.5 

mg,Chromium 25 mcg, Molybden 25 mcg, Selenium 25 mcg, Kalium 40 
mg, Nikel 5 mcg, Stannum 10 mcg, Silicium 10 mcg, Vanadium 10 mcg

microcrystalline cellulose, staeric acid, 
croscarmellose sodium, hydroxypropyl 

methylcellulose, propylene glycol, 
triacetin

Gemini 
Pharmaceuticals 

,Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Spektrum (tablet, N 30) adlı məhsul tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda istifadə 
qaydasında "14 yaşdan yuxarı uşaqlara qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd 

edilməsi  zəruridir.



Tiens Glucosamine capsules 
(Tiens Glukozamine kapsul) kapsul 1 D-Glucosamine 28 gr, Calcium 10 gr, Chondroitin sulphate 18 gr

Collagen, Silicon Dioxide, Capsule 
(Gelatin, Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Titanium dioxide )

Tianjin Tianshi 
Bioloji İnkişaf Co. 

LTD

Çin Xalq 
Respublikası 23.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TİENS GLUCOSAMİNE(kapsul, 400 

mq N 60) adlı məhsul  oynaqların mökhəmlənməsinə  və qiğirdaqların 
müdafiəsi üçün, dayaq-hərəkət  və sümük sistemlərinin xəstəliklərinin 
profilaktikası 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.

Tonqkat Ali Platinum kapsul 1 Evrikoma ekstraktı  31.8 qr, Dəmirtikanı bitkisi 45.9 qr, Şanxay acı bibəri 
6.6 qr, Jenşen bitkisinin qətranı 7.102 qr Qeyd edilməyib Polens 

(M)SDN.BHD Malaziya 23.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və nümunələrin ekspertizası əsasında 
müəyyən oldu ki, Tonqkat Ali Platinum(kapsul N 10) məhsulu  öz tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 
tərkibində dəmirtikan (Tribulus terrestris)  bitkisinin ekstraktı var . Bu 

bitki Tribulus L cinsinə aiddir,  bu da qidada istifadə edilməyən bitkilərin 
siyahısına daxildir  və BFMQƏ-n  tərkibində istifadə   olmamalıdır. Bu 
bitkinin  elmi cəhəddən hipotoksikliyi, nefrotokskliyi  və neyrotoksikliyi 

sübut olunub. Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri onun 
tərkibində dərman maddəsi olan sildenafil sitrat maddəsinin 

mövcudluğunu və kapsulun xarici görünüşü normativ sənədlərə uyğun 
olmamasını aşkar etdi. Məhsula dair dosyeda tərkibə aid bir neçə 
alternativ məlumatlar verilmişdir və qablaşma üzərində tərkibə aid 

verilən məlumat normativ sənədlərdə qeyd edilən məlumat ilə 
uyğunlaşmır. Sənədlərin çoxsu çin dilində təqdim olunmuşdur.

Tridrop damcı 50 ml Vitamin D-15000IU (1 damcı - 750 IU)
glycerol (E422), potassium sorbate 

(E202), sodium benzoate (E211), citric 
acid (E330), prufied water

Fortex 
Nutraceutical LTD Bolqarıstan 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tridrop (damcı 50 ml) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl qaydalarına 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Troyçatka saşe 3.6 g
Gülümbahar çiçəklərinin ekstraktı (Calendula officinalis) - 0,25 g, zirə 

ekstraktı (Carum carvi) - 0,13 g, kəklikotu ekstraktı (Thymus vulgaris) - 
0,13 g

fructose, lemon acid, sucrose Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Troyçatka (saşe №10) adlı məhsul 
uşaqlarda qurd invaziyasına dair şüphə olduqda profilaktik məqsədlə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin 

gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 
əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: :  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 

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

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). 
İstifadə qaydasının "4 yaşdan yuxarı 1 paket gündə 2 dəfə" olaraq 

dəyişdirilməsi zəruri hesab olunur.

Troyçatka kapsul 1
adi dağtərxununun (Tanacetum vulgare) quru ekstraktı -28,4 mg, adi 

dağtərxununun çiçəkləri -57,2 mg, əsməqovaq qabığı (Populus tremula) - 
24,8 mg, mixək (Syzygium aromaticum) - 286 mg

calcium stearate, aerosil, talc Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Troyçatka (kapsul №40) adlı məhsul 
yüngül öd qovucu təsirə malik olmaqla  parazitlərin  və onların həyat 

fəaliyyəti məhsullarının orqanizmdən çıxarılmasına köməklik göstərən 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 

və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

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

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Turboslim çay Təmizləmə çay 2 qr

Səna yarpağı - 800 mq (antrasen törəmələri - 3,4 mq), Qarğıdalı saçağı - 
400 mq, Albalı sapı - 400 mq, Yaşıl çay - 250 mq (bu üç bitki ümumilikdə 

60 mq tanin ehtiva edir), istiotlu nanə yarpağı -  100 mq, Qarsiniya 
cövhəri - 40 mq

maltodextrin,  starch Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim çay təmizləmə (filtr №20) adlı 
məhsul artıq çəkidən azad olmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə 

istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 

tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:  
İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya 

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

(“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və  «əks göstərişlər” bölməsinin əlavə 
olunması daxil olmaqla). 



Turboslim Ekspress Saşe/Kapsul (2x9)+3

ağ kapsulun tərkibi; Quarana ekstraktı – 200 mq (kofein – 16 mq), 
kalsium – 60 mq, vitamin C -24 mq, üzüm yarpağının və qırmızı dəniz 

yosununun ekstraktı – 250 mq, çəhrayı kapsulun tərkibi; Qarsiniya 
ekstraktı – 200 mq (Hidroksilimon turşusu – 80 mq), səna ekstraktı – 100 
mq (xrizofan – 1 mq), xrom – 20 mkq, razyana, qarğıdalı saçağı və albalı 
saplağı ekstraktı – 300 mq, mavi kapsulun tərkibi; Qarsiniya ekstraktı – 

200 mq (Hidroksilimon turşusu – 80 mq), səna ekstraktı – 100 mq 
(xrizofan – 1 mq), xrom – 20 mkq, l-karnitin – 40 mq, melissa və fukus 

ekstraktı – 200 mq, 1 paketin tərkibi; qida lifləri – 2000 mq, albalı saplağı, 
yaşıl çay, lobya, ənginar və çobanyastığı ekstraktı – 2650 mq

colloidal silicon dioxide, calcium 
stearate, cellilose microcrystalline Evalar QSC Rusiya 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim Ekspress (kapsul №18. saşe 
№3) adlı məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 
zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə 

oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” 

ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Turboslim gecə kapsul (15x2)
qarsiniya ekstraktı - 230 mq (hidroksilimon turşusu - 100 mq), səna 

ekstraktı - 200 mq (xrizofan turşusu - 10 mq), xitozan - 100 mq, razyana 
ekstraktı - 40 mq, melissa ekstraktı - 20 mq

colloidal silicon dioxide, calcium 
stearate Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim gecə (kapsul №30) adlı 
məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə 
istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 
məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 

tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). 

Turboslim gündüz kapsul (15x2)
L-carnitine - 150 mg, guarana extract (Paullinia cupana) - 198 mg 

(coffeine - 18 mg), cherry stalk - 96 mg, inulin - 44,8 mg, chromium - 140 
mcg

colloidal silicon dioxide, calcium 
stearate Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim gündüz kapsul №30 adlı məhsul 
artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun 
üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. 

Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. 
İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun 

olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” 
ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Unimix (Unimiks) kapsul (10x3)
L-lysine hydrochloride - 10 mg, L-carnitine - 10 mg, Vitamin B6 - 3 mg, 

Vitamin E - 2 mg, Magnezsum citrate - 80 mg, L-arginine - 10 mg, 
Omeqa-3 oil-600 mg.

beeswax, lechitin, soybean oil, gelatin, 
glycerin, prufied water, caramel, 
titanium dioxide, red ferric oxide

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimix (Unimiks) kapsul №30 adlı 
məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə qaydalarına 
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ural-T tablet №30
Vaccinium oxycoccos - 300 mg, Arctostaphylos uva-ursi - 150 mg, 

Equisetum arvense - 100 mg, Zea mays - 150 mg, Urtica dioica (nettle 
extract) - 100mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ural -T tablet №30 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasının "18 
yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq düzəliş edilməsi zəruridir.

Uriber C softqel 1 Cranberry 50:1 concentrate (Vaccinium macrocarpon fruit) 252 mg, 
Ascorbic acid 20 mg, Vitamin E 3 IU

soybean oil, gelatin, vegetable glycerin, 
soya lecithin, white beeswax Natures Bounty İnc ABŞ 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Uriber C (softqel, N 30) adlı məhsul 
sidikçıxarıcı yolların iltihabi prosseslərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı 
qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid 
olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd 

edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə 
üzrə təlimatda Vaccinium macrocarpon bitkisinin adının "Mərcani" kimi 

tərcümə olunması zəruridir.

Uriprev toz 2 gr Ellirose TM (Hubiscus sabdariffa çiçəklərinin ekstraktı) - 200 mg Maltodekstrin-1800 mg S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Uriprev (paket №12) adlı məhsul sidik-
ifrazat sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində Azərbaycan dilində «bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi», «dərman vasitəsi deyil» ifadələrinin əlavə olunması, «həkim və 
ya farmasevt ilə məsləhət» ifadəsinin çıxarılması, məhsulun istifadəsinə 

dair yaş həddinin qeyd olunması (Hubiscus sabdariffa bitkisinin 
preparatları 4 yaşdan aşağı məsləhət görülm ür) zəruridir.



Uyan Nomo Gibkiy luk balzam 100 ml

Su-71,84 %, hialuron turşusu - 0,08 %,  papain - 0,50 %, 
qlukozaminhidroxlorid - 0,70 %, xondroitin sulfat - 2,00 %, dimetilizosorbit 
- 2,00 %, qliserin - 5 %, spektrastat C2 - 1,00 %, ağ şam yağı - 0,50 %, 
qərənfilin efir yağı - 0,05 %, rozmarin yağı - 0,20 %, təbii mentol - 1,00 
%, kaprik - 2,00 %, emulsiya olunmuş mum - 2,00 %, qliseril stearat - 

4,00 %, setearil spirti - 3,50 %,  təmizlənmiş soya yağı - 3,00 %, 
trinatriumetilendiaminin disuksinatı - 0,30 %, qurudulmuş natrium 

hidroksid - 0,03 %, karbomer - 0,30 % 

ayrıca göstərilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 08.10.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş Uyan Nomo gibkiy luk 100 ml adlı məhsul  

bədən üçün balzam kimi xaricə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Venoplant tablet (10x2)
Mikronize olunmuş diosmin - 300 mq, Melliloto (Melilotus officinalis 
Pallas, flowering aerial parts) - 160 mq, (kumarin) - 32 mq, Centella 

(centella asiatica ) - 15 mq, (trierpen - 6 mq)

Cellulose, N-acetyl-L, glazing agents: 
Shellac, hydroxypropyl-methylcellulose, 
glycerol, fatty acids, cellulose;grapefrui 

(Citruc paradisi Macfad, seeds)d.e., 
stabilizer agent: cross-linked sodium 

carboxymethylcellulose; chitosan, anti-
caking agents:silocon dioxide, 
magnezium salts of fatty acids; 

emulsifier: polyoxethylene sorbitan 
monooleate; Rəngləndirici maddə: 

Titanium dioxide;pepper (Pipernigrum 
L. fruits)d.e

Aesculapius 
Farmaceutici İtaliya 31.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Venoplant (tablet №20) adlı məhsul  venoz 
dövranı tənzimləyən, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran, durğunluq 

nəticəsində yaranan sellülit, aşağı ətraflarda ödem və ağırlıq hissini 
aradan qaldırmaq məqsədilə tövsiyə olunan  preparat  olub, öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 
tərkibində olan Melilotus officinalis  bitkisi bioloji fəallığa mallik qida 

əlavələrinin tərkibində istifadəsi qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına 
daxildir.

Venoplant krem gel krem 100 ml Escin 1 gr, Heparin 4,000 U.I., Centella d.e. (tit. 35%) 0.1 gr, Melilot d.e. 
(tit.20 %) 0.1 gr, Olivoil glutinate just enough

Water, glycerin, propylene glycol , 
carbomer, xanthan gum, PPG-26-

BUTETH-26, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, 
menthyl lactate, Olea Europea oil, 
sodium PCA, sodium  hydroxide, 

imidazolidinul urea, dehydroacetic acid, 
lactic acid, benzyl alcohol, disodium 

EDTA, citrus medica limonum oil , citral, 
limonene

Aesculapius 
Farmaceutici İtaliya 24.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş VENOPLANT (krem-gel, 100 ml) adlı 
məhsul yerli təsirli venotonik vasitə olub, kapilyarların keçiriciliyini aşağı 

salır, ödem, iltihab əleyhinə və angioprotektiv farmakoloji təsirlər 
göstərir.Həmçinin, məhsulun tərkibində bir çox allergik reaksiyalara 
səbəb olan inqredientlər vardır ki, onların çoxu dərman vasitələrinin 
tərkibində mövcuddur.Beləliklə, təqdim olunmuş sənədlər və hazır 

məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticəsində müəyyən olunmuşdur 
ki, məhsul öz tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir.

Vetenzym( Vetenzim) tablet 3 Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 50 mg, Activated 
charcoal 250 mg

lactose, M.C.C.P 102, dicalcium 
phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS, 

isopropyl alcohol, sodium starch 
glycolate, purified talcum, 

croscarmellose sodium, magnesium 
stearate

Relax Biotech 
Private Limited Hindistan 24.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Ve-vit tablet 3

Vitamin A 0.6 mq, Vitamin B1 1.1 mq, Vitamin B2 1.4 mq, Vitamin B6 1.4 
mq, Vitamin B12 2.5 mkq, Vitamin B5 6 mq, Niasin 16 mq, Fol turşusu 

200 mkq, Biotin 50 mkq, Vitamin C 80 mkq, Vitamin D 5 mkq, Vitamin E 
12 mq, Vitamin K 30 mkq, Selenium 25 mkq, Maqnezium 100 mq, 

Kalsium 162 mq, Xrom 28 mkq, Yod 100 mkq, Dəmir 5 mq, Manqan 1 
mq, Molibden 25 mkq, Fosfor 125 mq, Sink 5 mq

Mikrokristallik selluloza, 
polivinilpirrolidon, natrium karboksimetil 
selluloza, maqnezium stearat, silikon 

dioksid

Honor  İlaç Sanayi 
Ticaret Ltd.Şti Türkiyə 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ve-vit məhsulu  tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 

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

Vialor nazal sprey (öz 
ölkəsində Free nose ticari 

adı altında satılır)
sprey 20 ml glycerin extract of propolis - 140 mg, glycerin extract of thyme - 20 mg, 

fluid extract of Eucalyptus - 2,6 mg

purified water, sodium chloride, EDTA 
disodium salt dehydrate, 

benzoalkonium chloride, sodium 
hydroxide

Farmalink S.L İspaniya 18.10.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Virtus tablet №30 tablet

vitamin A - 0.8 mg, vitamin B1-1.4 mg, vitamin B2-1.6 mg, vitamin B3-18 
mg, vitamin B5-6 mg, vitamin B6-2mg, vitamin B12-1 mkg, vitamin C-60 

mg, vitamin D3-5 mkg, vitamin E-10mg, vitamin E-10 mg, Ca-160 mg, Cr-
25 mcg,Cromium-25 mcg,copper-1,1,mg, iod-510 mcg, Mg-100 mg, Mn-
2 mg,Mo-25 mcg, P-124 mg, Se-25 mcg, Zn-14 mg, L-arginine-99 mg, L-

glutamine-66 mg, American ginseng-40 mg

mikrokristallik sellulpza, stearat turşusu, 
natrium kroksamelloza, maqnezium 

stearat, silisium dioksid.
Robinson Pharma ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Virtus tablet №30 adlı məhsul  vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 

hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
təsdiqləyirik ki,  məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Virtus tablet №30 tablet

vitamin A - 0.8 mg, vitamin B1-1.4 mg, vitamin B2-1.6 mg, vitamin B3-18 
mg, vitamin B5-6 mg, vitamin B6-2mg, vitamin B12-1 mkg, vitamin C-60 

mg, vitamin D3-5 mkg, vitamin E-10mg, vitamin E-10 mg, Ca-160 mg, Cr-
25 mcg,Cromium-25 mcg,copper-1,1,mg, iod-510 mcg, Mg-100 mg, Mn-
2 mg,Mo-25 mcg, P-124 mg, Se-25 mcg, Zn-14 mg, L-arginine-99 mg, L-

glutamine-66 mg, American ginseng-40 mg

mikrokristallik sellulpza, stearat turşusu, 
natrium kroksamelloza, maqnezium 

stearat, silisium dioksid.
Robinson Pharma ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Virtus tablet №30 adlı məhsul  vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 

hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
təsdiqləyirik ki,  məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Visiofresh  Eye contour gel 
with barrier effect (istehsalçı 
ölkədə ticari adı: Blefaritto 
Eye contour gel with barrier 

effect )

qel 30 ml

Aqua 68.9%, Paraffinum Liquidum 10% ,Melaleuca Altemifolia leaf oil 
5%, Glycerin 3%, Polysorbate 80 3%, Bisabolol 2%, Chamomilla 

Recutita Flower extract 2%, Dimethicone 1%, Hypericum perforatum oil 
1%, Phenoxyethanol 0.9%, Polysorbate 20 0.8%, Carboxymethyl 

hydroxyethylcellulose 0.3%, Cocos Nucifera 
oil 0.1%, Lactic acid 0.1% ,Panthenol 0.1%, Sodium Hyaluronate 0.1%, 
Hipophae rhamnoides oil 0.1%,Triethanolamine 0.1%,Tocopherol 0.1%, 

Caprylyl Glycol 0.1%
Propolis extract 0.5%, Prunus Amygdalus dulcis oil 0.8%

Ayrıca qeyd edilməyib Jeomed Ilaç və 
Sağlık Ürünləri A.Ş Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Visiofresh  Eye contour gel with barrier 
effect (gel, 30 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi 

cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.



Visiofresh Eye contour 
shampoo with barrier effect 
(istehsalçı ölkədə ticari adı: 

Blefaritto Eye contour 
shampoo with barrier effect) 

şampun 100 ml

Aqua 65.8%, Paraffinum liquidum 10%, Melaleuca altemifolia leaf oil 
7.5%,Cocamidopropyl betaine 5%, Dimethicone 1%, Hypericum 

perforatum  oil 1%, Polysorbate 80 
1%, Phenoxyethanol 0.9%, Sodium hyaluronate 0.8%, Bisabolol 0.8%, 

Aloe barbadensis flower extract 0.8%, Triticum Vulgare 
sprout extract 0.8%,Tocopherol 0.8%, Panthenol 0.8%, Peg 150 

pentaerythityl tetrastearate 0.8%, Chamomilla recuita flower extract 
0.4%. Cocos nucifera 

oil 0.1%, Hippophae rhamnoides oil 0.1%,Triethanolamine 0.1%, Lactic 
acid 0.1%, Caprylyl glycol 0.1%, Prunus amygdalus dulcis oil 0.8%, 

Propolis extract 0.5%

Ayrıca qeyd edilməyib Jeomed Ilaç və 
Sağlık Ürünləri A.Ş Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Visiofresh  Eye contour shampoo  with 
barrier effect (şampun, 100 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilmiş "tibbi cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə 

əvəz olunması zəruridir.

Vısıovıt  Eye contour spray 
with barrier effect (istehsalçı 
ölkədə ticari adı: Blefaritto 

Eye contour spray with 
barrier effect)

sprey 25 ml

Aqua 72.2%, Paraffinum liquidum 10%, Melaleuca Altemifolia leaf Oil 5%, 
Bisabolol 2%, Matricaria recutita flower oil 1%, Polysorbate 80 1%, 

Dimethicone 1%, Glycerin 
1%, Hypericum perforatum oil 1%, Phenoxyethanol 0.9%, Polysorbate -

20 ,Coco nucifera oil 0.1%, Panthenol 0.8%, Sodium hyaluronate 
0.8%,Tocopherol 0.8%,Triethanolamine 0.1% ,Hippophae rhamnoides oil 

0.1%, Lactic acid 0.1%, Caprylyl glycol 0.1%

Ayrıca qeyd edilməyib Jeomed Ilaç və 
Sağlık Ürünləri A.Ş Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Vısıovit  Eye contour spray  with barrier 
effect (gel, 30 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi 

cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Vital Plus kapsul
Salmon oil concentrate 500 mg, Omega-3 fatty acids 150 mg, 

eicosapentaenoic acid (EPA 18%) -90 mg, docosahexoenoic acid (DHA 
12%) - 60 mg.

gelatin, glycerin, water Dr.Dünner AG İsveçrə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul omega-3 inredientoi əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 
verilən maximal istifadə həddini  aşmır.Qeyd:İdxal zamanı məhsulun 

idxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi və  qablaşmasında istifadə 

olunmuş  stiker üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə 
aid olması barədə və məhsulun istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd 

olunması zəruridir.

Vitamama topivişka draje 150 g
Şəkər kirşanı 35.7 qr, şəkər şərbəti 22 qr, quru süd 13.6 qr, Yerarmudu 
tozu 11.6 qr, şəkər unu 8.5 qr, kako tozu 4.45 qr, At pıtraığı ekstraktı 1.9 

qr, askorbin turşusu 1.75 qr 

"Kvik Şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı) 0.5 
qr

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama topivişka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı  gün ərzində 6 
draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi i 

zəruridir.

Vitamama topivişka draje 150 g
Şəkər kirşanı 35.7 qr, şəkər şərbəti 22 qr, quru süd 13.6 qr, Yerarmudu 
tozu 11.6 qr, şəkər unu 8.5 qr, kako tozu 4.45 qr, At pıtraığı ekstraktı 1.9 

qr, askorbin turşusu 1.75 qr 

"Kvik Şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı) 0.5 
qr

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama topivişka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı  gün ərzində 6 
draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi i 

zəruridir.

Vitamama vitaminka draje 100 g

Şəkər kirşanı 38.6 qr, quru süd 15.45 qr, yerarmudu 8.65 qr, şəkər unu 
8.65 qr, şəkər 7.4 qr,s su 6.95 qr, karamelli kraxmal 6.69 qr, İtburnu 

meyvəsi 4.81 qr, P rem iks 

H33802/1 (Vitamin kompleksi) 2.05 qr, At pıtrağı ekstraktı 0.48 qr

"Kvik şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı)
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama vitaminka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı  gün ərzində 6 
draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Vitamama zolotaya rıbka kapsul 75 g
Kətan yağı 290 mq, "MEG-3 "75" n-33 EE (omega-3 156 mq, EPA 87 

mq, DHA 46 mq) 207.9 mq,Vitamin E 1.5 mq, Vitamin A 0.4 mq, Vitamin 
D 0.2 mq

Qeyd ediilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama zolotaya rıbka məhsulu  tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 
istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul 
gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin və köməkçi maddələrin 

siyahısının qeyd edilməsi zəruridir.

Vitamama zolotaya rıbka kapsul 75 g
Kətan yağı 290 mq, "MEG-3 "75" n-33 EE (omega-3 156 mq, EPA 87 

mq, DHA 46 mq) 207.9 mq,Vitamin E 1.5 mq, Vitamin A 0.4 mq, Vitamin 
D 0.2 mq

Qeyd ediilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama zolotaya rıbka məhsulu  tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 
istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul 
gündə 2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin və köməkçi maddələrin 

siyahısının qeyd edilməsi zəruridir.



Vitapex Multivitamin şərbət şərbət 200 ml

Ascorbic acid 60 mg, Nicotinamide 16 mg, Pantothenic acid 6 mg, Zinc 
3.75 mg, Tocopheryl acetate 3.6 mg, Pyridoxine 1.4 mg, Riboflavin 1.4 
mg, Thiamine 1.1 mg, Manganese 1 mg, Vitamin A 400 mcg, Folic acid 

150 mcg, Selenium 55 mcg, Biotin 50 mcg,Vitamin K1 45 mcg,Vitamin D3 
6.25 mcg, Cyanocobalamine 2 mcg

Sodium benzoate, potassium sorbate, 
orange flavor, water, sugar, xhantan 

gum

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitapex multivitamin şərbət adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 
istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan bütün yazılar Azərbaycan 
dilində də qeyd edilməlidir.Həmçinin, qablaşdırma üzərində qeyd edilən  

istifadə qaydası barədə məlumat Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat ilə uyğunluq təşkil etməlidir.

Vitason tablet № 30

Niacinamide 60 mg, Vitamin  B6 6 mg, Pantothenic acid 20 mg, Calcium  
100 mg, Magnesium 100 mg, İnositol 25 mg, Gamma Aminobutiric acid 

25 mg,Taurin 100 mg,
Glycine 75 mg,Valerian root extract 5 mg, Passion flower extract  10 mg, 

Humuli lupuli 5 mg

stearic acid, magnesium stearate, 
silicium dioxide, hydroxypropyl 

cellulose, hydroxypropyl 
methylcellulose, mycrocrystalline 

cellulose,
titanium dioxide,propylene glycol, 

triacetin

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitason (tablet, N 30) adlı məhsul tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşm ır.

Vocalzone 
Blackcurrant(Vokalzone 

Qara Qarağat)
sorma 2 Myrrh tincture 10.6 mg, Levo Menthol 7.2 mg , Liquorice extract powder 

5 mg, Peppermint oil 1.2 mg

Gum acacia,  Sweeteners (Sorbital, 
Sucralose), Colour (Anthocyanin), 

Blackcurant flavoring, Glazing agent 
{vegatabl oil (Coconut oil, Palm karnel 

oil, Sunflower oil), Carnauba wax}

Ernest Jackson& 
Company Limited İngiltərə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vokalzon (qarağat dadlı) boğazda olan 
quruluğu və qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" terminlərinin və istifadə qaydasında 

"18 yaşdan yuxarı şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsının  qeyd edilməsi 
zəruridir.

Vocalzone Honey&Lemon 
(Vokalzone Bal və Limon) sorma 2 Murrh tincture 10.6 mg, Levo Menthol 9.6 g, Lemon oil flavour 6 mg, 

Pepermint oil 2.4 mg 

Modified starch (Tapioca, Maize), 
Sugar, Glucose syrup, Glazing agent 

{Vegatable oil, (Coconut oil, Palm 
kernel oil, Sunflower oil), Carnauba 

wax}, Honey flavouring, Colour (mixed 
carotenes).

Ernest Jackson& 
Company Limited İngiltərə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vokalzon (bal və limon dadlı) boğazda 
olan quruluğu və qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" terminlərinin qeyd edilməsi zəruridir.

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

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

linked sodium, carboxymetylcellulose, 
silicon dioxide, titanium dioxide, 

polyethylene glycol, 
polyvinylpyrrolidone, acacia gum, patent 

blue

Colfarm S.A Polşa 15.10.2018 Mənfi

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

Dəmirtikan (Tribulus terrestis) bitkisi  qidaya bioloji aktiv əlavələrin 
tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Whey Protein Complex 100 
% (Vhey Protein Complex) toz 2.27 kg

protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk) - 
27,51 g (78,6 %), whey protein isolate WPI-CFM (from milk) - 5,215 g 

(14,9%)

flavourings, medium-chain triglycerides 
oil, fructose, malic acid, citric acid, 

sodium citrates, malic acid, gum arabic, 
xanthan gum, sodium carboxy methyl 
cellulose, acesulfame K, sucralose, 

cyclamates (for cookies cream 
chocolate, strawberry and vanilla 

flavours), lecithins (from soy), carmines 
(for strawberry flavour), E 150c (for 

cookies cream and chocolate flavour)

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Complex 100 % (Vhey 
Protein Complex) 2,27 kg adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 

təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərman vasitəsi deyil

Whey Protein Complex 100 
% (Vhey Protein Complex) toz 700 g

protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk) - 
27,51 g (78,6 %), whey protein isolate WPI-CFM (from milk) - 5,215 g 

(14,9%)

flavourings, medium-chain triglycerides 
oil, fructose, malic acid, citric acid, 

sodium citrates, malic acid, gum arabic, 
xanthan gum, sodium carboxy methyl 
cellulose, acesulfame K, sucralose, 

cyclamates (for cookies cream 
chocolate, strawberry and vanilla 

flavours), lecithins (from soy), carmines 
(for strawberry flavour), E 150c (for 

cookies cream and chocolate flavour)

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 12.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Complex 100 % (Vhey 
Protein Complex) 700 g adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 

təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərman vasitəsi deyil.



Xitozan tablet (20x5) Xitozan-265 mq. Vitamin C-8.75 mq

croscarmellose sodium, calcium 
stearate or magnesium stearate, 
colloidal silicon dioxide, cellulose 

microcyistalline, lemon acid, polisorbate 
- 80, hydroxypropyl cellulose

Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Xitozan (tablet №100) adlı məhsul 
xolesterin səviyyəsinin azalmasına, bağırsaq mikroflorasının 

tənzimlənməsinə, çəkinin azaldılmasına kömək edən BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa 

bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər .Nəzərinizə çatdıraq ki, 
«xitozan» maddəsinin gündəlik maksimum icazə verilən qəbul dozası 
1000 mq-dır və buna əsasən adı çəkilən məhsulda 1 tableti gündə 3 

dəfədən artıq qəbul etmək olmaz. Deyillənləri nəzərə alaraq məhsulun 
istifadə qaydasına düzəliş edilməsi, istifadə olunmuş stikerdəki 

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

bölməsinin əlavə olunm ası daxil olm aqla).

Xolin Aktiv tablet
Pivə mayası avtolizatları 275 mq, E vitamini 0.6 mq, B1 vitamini 0.08 mq, 
B2 vitamini  0.1 mq, B6 vitamini 0.14 mq, B9 vitamini 0.014 mq, niasin 1.4 

mq, biotin 0.003 mq, maqnezium 30 mq

kalsium stearat, mikrosellüloza, 
nişasta, maltodekstrin Evroplus Ukrayna 04.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xolin aktiv məhsulu tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 
verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

Xonda kapsul 2 chondroitin sulfate sodium - 100 mg, glucosamine hydrochloride - 100 
mg, Arctium (Atpıtrağı ekstraktı) - 23 mg, Salix alba (Ağ söyüd) - 25 mg

calcium stearate, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xonda  (kapsul №30) adlı məhsul 
oynaqların və onurğanın qığırdaq toxumasının təbii şəkildə 
yenilənməsinə, oynaqların hərəkətliliyinin və elastikliyinin 

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

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

istifadəgöstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölm əsinin əlavə olunm ası daxil olm aqla).

Xonda krem 50 qr

Xondroitin sulfat 2-5%, Qlukozamin hidroxlorid 2.5%, Hialuron turşusu 
0.01-0.1%, donuz yağı 3.5-5%, soya yağı 2.5-3.5%, qliserin 2-3%, 

qliserin monostearat 3.5-4.5%, stearin turşusu 3.5-4.5%, trietanolamin 1-
2%, emulqator T-8 0.5-2%, konservant 0.1-1%, karbopol 0.5-1.5%, tizol 

0.5%, rozmarinin efir yağı 0.1-0.3%, təmizlənmiş su

Ayrıca qeyd edilməyib Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XONDA( krem, 50 qr)  adlı məhsul  
dayaq- hərəkət sisteminin fəaliyyətində yaranan problemlər zamanı  

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 
göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması 
haqqında məlumatın ləğv edilməsi zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər yalnız 
qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə 

qəbul edilə bilər.

Yoo Go  qaragilə marmelad 90 gr

Fruktoza 40 %, su 29.24 %, jelatin 12 %, qatılaşdırılmış qaragilə şirəsi 10 
%, nişasta patkası 6.6 %, limon turşusu 1.1 %, Qaragilə meyvələrinin 

ekstraktı 0.34 %, təbii 
aromatizator "Qaragilə" 0.34 %, Capol 3073A 0.2%, Emulsifayn 1000 

0.2 %, Natrium benzoat 0.06 %, Kalium sorbat 0.06 %

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoo Go qaragilə adlı məhsul antosianların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 

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

aşmır.
Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 

"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.

Yoo Go kalsium+vitamin D3 marmelad 90 gr

Fruktoza 37.4 %, su 28.16 %, jelatin 11 %, qatılaşdırılmış alma şirəsi 10 
%, nişasta patkası 6.2 %, Trikalsium fosfat 6 %, limon turşusu 0.5 %, 

Capol 3073A 0.2 %, Emulsifayn 1000 0.2 %, vanil ekstraktı 0.2 %, 
Natrium benzoat 0.06 %, Kalium sorbat 0.06 %, Vitamin D3 0.017 %

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoo Go kalsium+vitamin D3 adlı məhsul 
kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

maximal istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.

Yoximbe kapsul (15x2) Yohimbine hydrochloride - 4,5 mg (Yoximbe extract - 70 mg), ginseng 
extract - 10 mg, Zinc oxide - 20 mg,

calcium stearate or magnesium 
stearate, colloidal silicon dioxide, 

cellulose microcyistalline
Evalar QSC Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoximbe (kapsul №30) adlı məhsul cinsi 
fəallığın dəstəklənməsinə kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu 

nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın originala uyğun olaraq tərcümə olunması 
zəruridir.



Zinefol tablet №50 Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinefol tablet №50 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "12 yaşdan yuxarı " 
ifadəsinin "14 yaşdan yuxarı" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Zinefol tablet №50 Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinefol tablet №50 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "12 yaşdan yuxarı " 
ifadəsinin "14 yaşdan yuxarı" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Zinkit fışıldayan tab fışıldayan 
tablet 2 Zinc sulphate heptahydrate 0.044 g

citric acid, sodium hydrogen carbonate, 
sorbitole, sodium cyclamate, saccharin 

sodium, passion fruit aroma

Worwag Pharma 
GmbH&Co KG Almaniya 26.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinkit ( fışıldayan tablet, N 20) adlı məhsul 
sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib 

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

maximal istifadə həddini aşm ır.

Qeyd: "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir

Zistavit D3 20 ml damcı 20 ml Vitamin D3 - 80000 IU (2 damcıda 400 IU) sunflower oil, vitamin E Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zistavit D3 (məhlul 20 ml) adlı məhsul 
vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, 

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

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Zural Kids şərbət 150 ml  Vitamin C-30 mg Cranberry juice concentrate-7200 mg, 
fructooligosaccharides (FOS)-156 mg,

Pharmex Rom 
İndustry Rumıniya 27.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
mektub-xitam
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