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

ACDA inf/m 800 ml Acidum citricum monohydricum-8g, Natrii citras-22g, Glucosum monohydricum-
24.5g Aqua (ad iniectabilia 1000ml) Macopharma Fransa 15.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “ACD-A, 800ml məhlul”, 
adlı məhsul qanın ekstrakorporal işləməsi zamanı istifadə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil. 

ActiMax Çeynəmə tablet 1

Calcium carbonate 97% (eq. 400 mg of Calcium) - 1030.93 mg, Zinc gluconate 
(eq. 7.5 mg of Zinc) - 52.3 mg, Collagen - 20 mg, Menaquinone -72000 ppm 

(eq.25 mcg of Vitamin K2) - 12.5 mg, Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. 600 IU or 
15 mcg of Vitamin D3) - 6 mg, Cupric citrate (eq.to 1000 mcg of Copper) - 2.84 

mg

Xylitol, Microcrystalline cellulose, Citric acid, Fatty acids, 
Magnesium salts of fatty acids, Lemon flavour, Silicon 

dioxide, Sucralose
JSC Aconitum Litva 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən ActiMax 

(tablet №20) adlı məhsul Bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda"aşağıda qeyd olunan 
xəstəlik və halların kompleks müalicə və profilaktikasında 

köməkçi vasitə kimi istifadə olunur" yazısı "ActiMax 
aşağıda qeyd olunan xəstəlik və hallarda   qidanı vitamin 

və minerallarla zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə 
olunan  BFMQƏ" kimi əvəz olunsun.

Actozyme Kapsul 2 x 15
Papain - 120 mg, Protease - 100 IU/mg, Amylase - 100 IU/mg, Fungal amylase - 
6.67 mg, Rutin - 100 mg, Trypsin - 96 mg, Chymotrypsin - 3.33 mg, Lipase - 8 

IU/mg, Fungal lipase - 3.3 mg, Bromelain - 3.33 mg
Granulac 200 (Alpha-lactose Monohydrate) Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

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

Qeyd:Qablaşma üzərində yaş həddinin qeyd edilməsi və 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

qeyd edilən "iltihabəleyhinə" yazısının ləğv edilməsi 
zəruridir.

Additiva Jumbo-Mix toz 10x10 q
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, Niacin - 5.3 mg, 
Pantothenic acid- 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic acid - 66 mcg, Biotin - 16.5 

mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 mg

Sugar, Oligofructose, Citric acid, Rasperry fruit powder, 
Hibiscus extract, Flavourings, Sucralose, Silicon dioxide

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ADDİTİVA JUMBO-MİX toz, paket №10 (Seriya nömrəsi: 
L00003; İstehsal tarixi: 01.07.2020; Son istifadə tarixi: 

01.01.2023) adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz - Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, Apple 

fruit powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C (toz, paketdə №10) (Seriya nömrəsi: 

L00007 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 
01.01.2023) adlı məhsul Vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma üzərində 
köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 

yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz - Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, Apple 

fruit powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C (toz, paketdə №10) (Seriya nömrəsi: 

L00006 , istehsal tarixi: 01.06.2020, son istifadə tarixi: 
01.12.2020) adlı məhsul Vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma üzərində 
köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 

yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Additiva Rooibos-Mix+Vitamin 
C toz - Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, Apple 

fruit powder, Aspartame, Acesulfame K
Dr.B.Scheffler 

Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-
Mix+Vitamin C (toz, paketdə №10) (Seriya nömrəsi: 

L00005 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 
01.12.2022) adlı məhsul Vitamin C-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma üzərində 
köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 

yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.



Aderoin Kapsul 3 x 10
S-Adenosyl-Methionine - 100 mg, Alpha Lipoic acid - 125 mg, Gluthatione - 125 
mg, Milk Thistle (Silybum marianum) extract 80% Sylimarin (Sylimarin - 70 mg) - 

87.5 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon dioxide, 
Vegetable magnesium stearate, Lactose, Gelatin Laboratoarele Remedia S.R.L Rumıniya 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aderoin 

(kapsul, №30) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan Ala 

qanqal bitkisinin beynəlxalq elmi adının və Azərbaycan 
dilində tərcüm əsinin, 

b)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 
yanaşı beynəlxalq elmi adının qeyd edilməsi zəruridir.

Aerodesin® 2000 məhlul 1000 ml 32.5g- Propan-1-ol, 18.0g- Ethanol (denaturated),0.1g-Glutaral Ayrıca qeyd edilməmişdir Lysoform Dr. Hans Rosemann 
GmbH Almaniya 31.08.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aerodesin® 2000, 1000ml 
məhlul plastik qabdal”, adlı məhsul əllərin və dərinin 

gigiyenik və cərrahi dezinfeksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Aeromax məhlul 50 ml Sodium chloride - 0.074 g, Active oxygen - 0.02 g, Aqua - 1.906 g ayrıca göstərilməyib Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aeromax(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul   
fiziki halsızlıq, xroniki yorğunluq,immun sistem zəifliyi və 
digər hallar zamanı tövisyə 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.

Agnuvit Kapsul 3 x 10

Vitex agnus castus fruits extract - 120 mg, Serratiopeptidase 35000 ME - 10 mg, 
Vitamin E (Alpha Tocopherol)- 20 mg, Vitamin B12(Cyanocobalamin) - 4 mcg, 

Vitamin D3(Cholecalciferol)- 14 mcg, Vitamin B9(Folic acid) - 400 mcg, Curcuma 
longum extract - 25 mg, Papain - 25 mg

cornstarch, gelatine(capsula shell)
Kharkiv Pharmaceutical 

Factory, LTD for  
A.İ..Borodatov FC

Ukrayna 23.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Agnuvit(kapsul № 30) adlı məhsul qadın reproduktiv 
orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 

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

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

deyil.

Akva Maris Baby / Akva Maris 
Bebi Sprey 50 ml Sea water 27% Water purified Jadran-Galenski Laboratorij d.d Xorvatiya 28.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Baby / Akva 
Maris Bebi (50 ml sprey, dəmir flakonda №1), adlı 
məhsul uşaqlarda burun böşluğunun yuyulması və 
təmizlənməsi üçün, kəskin və xroniki xəstəliklərin 

kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin profilaktikası  
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akva Maris Classic Sprey 30 ml Sea water 30 % Water purified Jadran-Galenski Laboratorij d.d Xorvatiya 28.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris Classic  (30 ml 
sprey, şüşə flakonda №1), adlı məhsul burun 

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

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

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akva Maris For Kids / Akva 
Maris Uşaqlar Üçün Damcı 10 ml Sea water 30 % Water purified Jadran-Galenski Laboratorij d.d Xorvatiya 28.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Akva Maris For Kids / Akva 
Maris Uşaqlar Üçün (10 ml sprey, plastik flakonda №1), 

adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və 
təmizlənməsi üçün, kəskin və xroniki xəstəliklərin 

kompleks müalicəsi və soyuqdəymənin profilaktikası  
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Akvalid Burun boşluğunu 
təmizləmək üçün məhlul 30 ml Sodium chloride solution-0.9% Ayrıca qeyd edilməmişdir Fitofarm Plus DOO Makedoniya 21.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Akvalid, Burun boşluğunu 
təmizləmək üçün sprey məhlul, 30 ml”, adlı məhsul burun 

boşluğu, burun cibləri, burun-udlağın kəskin və xroniki 
xəstəliklərinin kompleks müalicəsi və profilaktikasında 

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

Alagastro Damcı 50 ml
Matricaria chamomilla flower extract -  500 mg, Carum carvi fruit extract - 250 mg, 

Silybum marianum fruit extract - 250 mg, Glycyrrhiza glabra root extract -   250 mg, 
Mentha piperita leaf extract – 120 mg

Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 27.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Alagastro (məhlul 50 ml) adlı məhsul  həzm sistemi 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd:istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 

olunması zəruridir.

Alfased Şərbət 120 ml

Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 
powdered - 250 mg, Mentha piperita dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 

(as Sodium-D-pantothenate) - 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 
mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water

Honor  İlaç Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfased 

( şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"gül" yazısının "çiçək" yazısı ilə əvəz edilsin.



Alkalurin toz 150 g Sodium citrate dihydrate 2.25 g, Potassium citrate monohydrate - 0.78 g, 
Anhydrous Citric acid - 0.90 g Mannitol E421 Panacea 2001 Bolqarıstan 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ALKALURİN (toz,150 qr) adlı məhsul  sidiyin 
qələviləşməsini asanlaşdiran vasitə kimi  tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Almun Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Cynara scolymus leaf extract - 150 mg, Silybum marianum seeds extract - 175 mg Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deionize water Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Almun 

(Daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul 
qaraciyərin və öd sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 
uyğun olaraq yazılsın.

b) "Aşağıdakı hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna 
bilər" ifadəsi, "Almun aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 
hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.

Amilam Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml
Vitamin B5 - 6,0 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 
mg, Biotin - 50 mcg, Vitamin B12 - 2,5 mcg, Gamma-amino-butyric acid (Gaba) - 

200 mg, Glycine - 200 mg, Glutamine - 20 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Citric acid

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənAmilam (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, № 30) (Seriya nömrəsi: 20060015 , 
istehsal tarixi: 15.06.2020, son istifadə tarixi: 15.06.2022) 

adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adla 
yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilsin.

Amino Pro 9000 Tablet -

Whey protein hydrolysate - 43.2%, Hydrolysed beef peptide - 52.8%: Amino acids: 
(Alanine - 6290 mg, Arginine - 4726 mg, Aspartic acid - 7475 mg, Cystine - 46 mg, 
Glutamic acid - 12675 mg, Glycine - 9401 mg, Histidine - 1252 mg, Hydroxyproline 

- 4755 mg, Isoleucine - 3301 mg, Leucine - 6384 mg, Lysine - 5670 mg, 
Methionine - 1252 mg, Phenylalanine - 2510 mg, Proline - 7733 mg, Serine - 3885 

mg, Threonine - 4127 mg, Tryptophane - 796 mg, Tyrosine - 1738 mg, Valine - 
3925 mg)

Dicalcium phosphate, Silicon dioxide, Magnesium 
stearate VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amino Pro 9000 

(plastik flakon, №300) (Seriya nömrəsi: 772012001 , 
istehsal tarixi: 01.12.2019, son istifadə tarixi: 01.12.2021) 

adlı məhsul amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Təqdim edilən nümunə üzərində istifadə edilən 
təlimatda "istifadəsi sahəsi və əsas göstərişlər 

bəndində"böyüklər" yazısı qeyd edildiyi halda, dosyedə 
verilən təlimatda həmin məlumatlar qeyd edilməyib.

Amitram Kapsul 3 x 15

St.Johns Wort (Hypericum perforatum) aerial part extract (1.8% hypericin - 1 mg) - 
55 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 
100 mg, Magnesium oxide (eq. 105 mg of Magnesium) - 174.13 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (eq.4.11 mg of Vitamin B6) - 5 mg, Glycine - 80 mg

Maltodextrin AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Amitram 

(kapsul, №30) adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:İstehsalçının ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy 
dəyişdirilir.

Angelovit Kapsul 6 x 10 Vitex Agnus castus-25 mg, Black cohosh (Cimicifuqa racemosa) root dry extract-
120 mg ,Dong quai (Angelica sinensis) root dry  extract-40 mg

microcrystalline cellulose(E 460), silicon dioxide( E 551), 
magnesium stearate(E 470b), capsula shell (gelatin, 

titanium dioxide- E 171, iron dioxide- E 172)
Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 28.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

ANGELOVİT(kapsul  N 60) adlı məhsul  qadınlarda 
hormonal disbalansın  profilaktikası və müalicəsi zamanı 
köməkçi vasitə kimi,menstrual siklin pozulması hallarında  

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Köməkçi maddələr və göstərişlər rəyə uyğun 

olaraq göstərilsin;
         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib 
olunmalıdır( bax 5.3, 6,3 bəndlər).



Antidep Tablet 3 x 10
St. Jhons Wort dry extract (Hyperici extractum siccum 3,5-6:1, extraction solvent: 
60 % m/ m ethanol) - 180 mg, Magnesium (Magnesium oxide 100 mg) - 60 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Pregelatinized corn starch, Crospovidone, 
Copovidone(Kollidon VA64), Microcrystalline cellulose, 
Calcium hydrogen phosphate, Croscarmellose sodium, 

Colloidal silicon dioxide, Calcium stearate; coating- 
Opadry white (hypermellose, titanium dioxide, 

polydextrose, talc, maltodextrin, triglycerides), Opadry 
green (hypermellose, titanium dioxide, lactose 

monohydrate, polyethylene glycol, triacetin, Tartrazine 
Alüminium lake, Brilliant blue FSC lake), TopMill yellow 
(microcrystalline cellulose, titanium dioxide, quinoline 

Yellow Lake E 104), Lactose monohydrate, Polyethylene 
glycol.

Pharmamed d.o.o Travnik Bosniya və 
Herseqovina 21.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antidep 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1) İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq 
yazılsın və uşaqlarda istifadəsinə dair məlumat "Digər 
hallarda həkim məsləhəti ilə" ifadəsi ilə əvəz olunsun. 

Baxmayaraq ki, bu qeyd  əvvəlki rəydə də göstərilmişdir, 
lakin müvafiq düzəlişl olunm am ışdır.

        2)Ərizəçinin 25.09.2020 tarixli  419/20 saylı 
məktubuna əsasən rəyin tərkib hissəsində texniki səhv 

buraxıldığı üçün, rəyin tarixi və nömrəsi                
saxlanılmaq şərti ilə, dəyişdirilmişdir.

Apiren Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 20 ml

Alcoholic tincture of propolis (min. 35 % dry matter) - 80 %, Alcoholic tincture of 
Calendula flower (Calendula officinalis) - 10 %, Alcoholic tincture of parsley root 

(Petroselinum crispum) - 4 %, Alcoholic tincture of bearberry leaves 
(Arctostaphylos uva-ursi) - 4 %, Alcoholic tincture of horsetail (Equisetum arvense) - 

2%

Alcohol, Water Apipharma d.o.o Xorvatiya 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Apiren(daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 20 ml) adlı 
məhsul sidik- ifrazat sitemin fəaliyyətinı yaxşılaşdıran 

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

vasitəsi deyil.

Askopal Şərbət 150 ml

Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin 

B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 

mcg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 
mcg, Vitamin E (D-alpha-tocopherol acetate) - 110 mcg

Deionized water, Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol, Linseed oil, Tutti-Frutti flavour, Citric acid, 

Xanthan gum, Tween 80, Sodium benzoate

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askopal 

(Şərbət, 150 ml) adlı məhsul Vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Asleep Şərbət 150 ml
Passiflora incarnate flower dry extract - 50 mg, Crataegus monogyna fruit dry 

extract - 25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 2 mg, Melissa officinalis leaf dry 
extract - 50 mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 42 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized water

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Asleep 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

deyil.
Qeyd: a) Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 
uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

aid sənədə əsasən).
b) "Aşağıdakı hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna 
bilər" ifadəsi, "Asleep aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 
hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.

A-SON Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml
Passiflora incarnata herb extract - 30 mg, Melissa officinalis leaf extract - 12.5 mg, 
Valeriana officinalis root extract - 8.5 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 

0.054 mg) - 0.07 mg, Magnesium lactate (Magnesium - 0.6 mg) - 5.94 mg
Potassum sorbate (E 202), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən A-SON 

(daxilə qəbul üçün məhlul-damcı,50 ml) adlı məhsul MSS-
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil.
Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin və istifadə 

qaydasının rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilm əsi

b) "İstifadə üçün göstərişlər" bəndində "A-SON 
həyəcan,narahatçılıq, yuxuya getmənin və yuxunun 

normal fazalarının pozulması zamanı  qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə olunan  

BFMQƏ-dir" yazısı qeyd olunsun.

Aspenzym Kapsul 2 x 10 DigeZyme® (Alpha-amylase - 2400 IU, Neutral protease - 600 IU, Lipase - 100 IU, 
Lactase - 400 IU, Cellulase - 20 IU) - 100 mg, Betaine hydrochloride - 70 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose 
(capsule shell), Magnesium stearate, Middle chain 

triglycerides oil
SVUS Pharma a.s. Çex respublikası 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Aspenzym / Aspenzim (kapsul, № 20) adlı məhsul 
(Seriya nömrəsi: 480420, istehsal tarixi:18.02.2020 , son 
istifadə tarixi: 18.02.2022)  həzm prosesini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Avitron Kids daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml  Potassium sorbate, Sodium benzoate, Blackberry aroma, 
Xanthan gum, Deionized water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 14.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avitron 

Kids (daxilə qəbul üçün məhlul, 150 ml) adlı məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



Avitron Vitamin Complex Tablet 6 x 10

Beta glucan - 100 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 200 IU, Folic acid - 300 mcg, 
Zinc oxide (Zinc - 20 mg) - 25 mg, Cyanocobalmine (Vitamin B12) - 2 mcg, 

Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 5 mg, Iron fumarate (Iron - 6.4 mg) - 20 
mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 2 

mg, Vitamin A - 1 mg, Vitamin E (as Vitamin E acetate) - 10 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 80 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg, Calcium carbonate - 150 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate(TCP), Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Avitron 

Vitamin Complex ( tablet, №30) adlı  məhsul İmmun 
sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd 

edilsin.

Banneka-L Şərbət 150 ml

Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Passiflora incarnata herb extract - 50 mg, 
Eschscholzia californica herb extract - 40 mg, Crataegus monogyna flowers, fruit, 

leaves extract - 50 mg, Valeriana officinalis root extract - 30 mg, Ginkgo biloba 
leaves extract - 40 mg, Magnesium hydroxide (Magnesium - 20 mg) - 48 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 1 mg) - 1.2 mg, Melatonin - 1 mg

Glycerol, Sucralose, Orange flavor, Potassium sorbate, 
Deionized water

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Banneka-L (şərbət 150 ml) adlı MSS-ni sakitləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin 

həm beynəlxalq elmi adı, həmdə Azərbaycan dilində 
tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"İstifadə üçün göstərişlər" bəndində "qeyd edilən 
hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" yazısı qeyd edilsin.

BCAA 8:1:1 (orange) toz 300 q L-Leucine – 5.04 g, L-Isoleucine – 0.63 g, L-Valine - 0.63 g, L-Glutamine – 1.85 g
Acidity regulator (citric acid, malic acid), Flavouring, 

Colouring (beta carotene), Sweeteners (acesulfame K, 
sucralose), Emulsifier (soy lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BCAA 8:1:1 (orange) 
(plastik flakon, toz, 300 q) (Seriya nömrəsi: BCAA 8:1:1 
(orange) , istehsal tarixi: 01.06.2019, son istifadə tarixi: 

01.06.2021) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd:Dosyedə verilən təlimatda məhsulun "tərkibi və 
istifadə qaydası" barəsində qeyd edilən məlumatlar, 

təqdim edilən nümunə üzərində istifadə edilən təlimatda  
və rəydə qeyd edilən məlumatlardan fərqlidir.

Biazora Kapsul 2 x 10

Lactoplantarum - 2.5 mg (0.5 x 10⁹ CFU/g), Lactobacillus rhamnosus - 2.5 mg (0.5 
x 10⁹ CFU/g), Bifidobacterium bifudum - 5 mg (1 x 10⁹ CFU/g), Streptococcus 
thermophilus - 2 mg (0.5 x 10⁹ CFU/g), Bifidobacterium breve - 5 mg (0.5 x 10⁹ 

CFU/g), Lactobacillus acidophilus - 10 mg (1 x 10⁹ CFU/g), Bifidobacterium infantis 
- 5 mg (0.5 x 10⁹ CFU/g), Lactobacillus bulgaricus - 5 mg (0.25 x 10⁹ CFU/g), Zinc 

sulphate monohydrate - 13.7 mg, Inulin - 150 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biazora 

(kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə (tərkibə 

aid sənədə) müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Bıfılak Kapsul 2 x 10
Probiotics (Lactobacillus acidophilus - 500 milion units, Bifidobacterium bifidum - 
300 milion units, Enterococcus faecium - 200 milion units) - 1x10⁹ CFU, Inulin - 

100 mg, L-ascorbic acid - 100 mg, Echinacea purpurea herb extract 4:1 - 50 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
Capsule shell (Hydroxyprophylmethylcelulose) MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bıfılak 

(kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə 
ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Bilton Forte Şərbət 150 ml

Corn silk extract - 50 mg, Achillea millefolium herb extract - 30 mg, Zingiber 
officinale root extract - 50 mg, Curcuma longa root extract - 50 mg, Mentha 
longifolia herb extract - 25 mg, Rosa canina L. fruits, seed extract - 25 mg, 

Centaurium minus herb extract - 25 mg, Cynara scolymus leaf extract - 25 mg, 
Olive oil - 25 mg

Glycerol, Sucralose, Orange flavor, Potassium sorbate, 
Deionized water

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bilton 

forte(şərbət 150 ml) adlı məhsul həzm sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tösiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd:Məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin 
həm beynəlxalq elmi adı, həm də Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.



Biomunal Şərbət 120 ml Thymus serphyllum herb extract - 20 mg, Tilia cordata flowers extract - 80 mg, 
Althea officinalis root extract - 40 mg

Distilled water, Glycerin, Sweetener, Orange aroma (CAS 
No:5989 - 27-5 FEMA:2633), Sunset Yellow FCF (E 

110), Potassium sorbate

Bereket İlac Kozmetik San. 
Tic.A.Ş Türkiyə 01.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Biomunal (şərbət, 120 ml) adlı  məhsul bəlğəm ifrazını 
asanlaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏolub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlim atda

A)"İstifadə qaydası" və "İstifadə sahəsi" bəndlərinin rəyə  
müvafiq olaraq qeyd edilməsi,

b) "Broxolitik , Mukolitik, Bəlğəmgətirici, İltihabəleyhinə" 
ifadələrinin ləğv edilm əsi,

C) "Vasitə və Preparat" yazılarının "BFMQƏ" yazısı ilə 
əvəz edilm əsi,

D) Məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 
beynəlxalq elmi adının, həm də Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin qeyd edilməsi və düzgün qeyd edilməsi 
(Ürəkvarı cökə bitkisinin xammal kimi yalnız "çiçəyi" 

istifadə edilib) zəruridir.
.

Biosed Kapsul 2 x 15
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, 

Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf and flower dry extract (5:1) - 100 mg, 
Magnesium carbonate - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biosed 

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

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

Bivigam B6 Kapsul 3 x 10

Magnesium (as Magnesium citrate) - 206 mg, Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride - 
5.606 mg) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5-phosphate - 7.7 mg) - 6 mg, Vitamin 

B3 (Niacinamide - 39.45 mg) - 25 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride - 7.29 
mg) - 6 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 8 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 200 
mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 30 mg, Vitamin E (Tocopheryl acetate) - 10 mg, 

Selenium (Sodium selenite - 218.345 mcg) - 100 mcg

Corn starch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bivigam 

B6 (kapsul, №30) adlı  məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)Məhsulun istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

c)"Neyrometabolik, neyrotrofik, neyropretoktor" yazıları 
ləğv edilsin.

B-Nives Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Soya lecithin - 1.5 mg, L-lysine - 1.3 mg, Vitamin A (Retinyl acetate) - 0.01 mg, 
Vitamin B1 (Thiamine) - 0.002 mg, Vitamin B2 (Riboflavine) - 0.03 mg, Vitamin B3 

(Nicotinic acid) - 0.35 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 0.15 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine) - 0.04 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 0.02 mg, Vitamin C 

(Ascorbic acid) - 1.7 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 0.1 mcg, Vitamin E (Alpha 
tocopherol) - 0.03 mg

Oligofructose, Stevia, Sodium benzoate, Purified water Saşera-Med MMC Rusiya 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən B-Nives 

(Daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul 
vitaminəbənzər maddə, vitaminlərin və amin turşuların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmada məhsulun tərkibinin rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilməsi, həmçinin həm qablaşmada, həm 
istifadə üzrə təlimatda komponentlərin beynəlxalq elmi 

adla yanaşı Azərbaycan dilində tərcümələrinin qeyd 
edilməsi zəruridir.

Bonatron Baby Şərbət 150 ml Calcium citrates (Calcium - 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulphate (Magnesium - 
9.8 mg) - 100 mg, Vitamin D3 - 200 IU, Inositol (Vitamin B8) - 100 mg

Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, Food color agent, 
Citric acid monohydrate, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum, Deionize water

Zeyus Gida Takvieleri Karışım 
Ürünleri Türkiyə 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Bonatron baby (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:a)İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adları qeyd edilsin.
b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Bonetem-D Şərbət 200 ml
Calcium Citrate (Calcium: 250 mg) - 1250 mg, Magnesium Hydroxide 

(Magnesium: 25 mg) - 60 mg, Zinc Gluconate (Zinc: 1.5 mg) - 10.72 mg, Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) - 200 IU

Rose white, Sucrose, Propylene Glycol, Disodium 
Edetate, Xanthum Gum, Sodium Saccharine, 

Erythrosine, Purified water
OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonetem-
D (şərbət, 200 ml) adlı məhsul sümük toxuması və dişləri 
möhkəmləndirmək məqsədilə bəzi vitamin və mineralların 

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

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

Qeyd1: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq 
tərtib edilsin və tərkib istehsalçının təqdim etdiyi "tərkibə 

aid sənəd"ə əsasən tərtib olunsun.
b) İstifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə 

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

olaraq  tərtib olunmalıdır.



Bufalo Kapsul 1 L-arginine hydrochloride (L-arginine - 100 mg) - 120.953 mg, Panax ginseng radix 
dry extract (Ginsenosides - 2 mg) - 50 mg

Gelatin, Microcrystalline cellulose (E 460i), Corn starch, 
Lactose monohydrate, Silicon dioxide (E 551), 

Magnesium stearate (E 470b)
MM Vitapharm-Com MMC Moldova 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bufalo 

(kapsul, №10) adlı  məhsul kişi reproduktiv sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

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

istifadə üzrə təlimatda "tərkib" bəndi Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 

tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilsin.
b)İstifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə göstərişlər" 
bəndində qeyd edilən hallarda "qidanı bioloji fəal 

maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ" yazısı qeyd edilsin və "sudurga" yazısı 

"qıcolma" yazısı ilə əvəz edilsin.

C vitamini Kapsul 1 Vitamin C - 780 mg, Citrus aurantum var.amara peel extract - 40 mg, Rosa canina 
fruit extract  - 40 mg Hydroxypropylmethylcellulose Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. 

Şti. Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən C 

vitamini (kapsul №60) adlı məhsul C vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)"Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

c)Hidroksipropilmetilselluloza ayrıca köməkçi maddə kimi 
göstərilsin.

Calcicost Neo Daxilə qəbul üçün 
suspensiya 150 ml

Calcium (from Calcium phosphate, Soy lecithin) - 510 mg, Magnesium (from 
Magnesium pidolate) - 56.25 mg, Zinc (from Zinc gluconate) - 12.5 mg, Vitamin D3 
(from Cholecalciferol, cornstarch, bovine gelatin, sucrose, dl-α-tocopherol) - 2 mcg

Water, Fructose, Strawberry juice, Sweetener: Sorbitol, 
Thickener: Xanthan gum, Flavoring, Acidifying: Citric 

acid, Preservatives: Sodium benzoate, Potassium 
sorbate

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcicost Neo (Daxilə 

qəbul üçün suspensiya, 150 ml) (Seriya nömrəsi: 
20060039 , istehsal tarixi: 24.06.2020, son istifadə tarixi: 

24.06.2022) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adla 
yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilsin.

CalciGreen Şərbət 150 ml
Calcium citrates (Calcium - 96 mg) - 400 mg, Magnesium sulfate heptahydrate 

(Magnesium - 9.8 mg) - 100 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 0.005 mg, Inositol 
(Vitamin B8) - 100 mg

Peppermint oleum, Guar gum, Glycerin, Food color 
agent (white), Citric acid monohydrate, Deionize water, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

CalciGreen (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:a)İstifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin 
Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 

adları qeyd edilsin.
b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilsin.

Caldesun Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Calcium - 500 mg, Magnesium - 150 mg, Zinc - 5 mg, Vitamin D3 -5 mcg (200 IU)
Water, Xanthan, Flavour, Benzoic Acid, Sodium 

Cyclamate, Acesulfam K, Sucralose, Sodium Saccharin, 
Polysorbate 80.

Sunlife Produktions und 
Vertriebsgesellschaft 
mbh(C.Hedenkamp 

Gmbh&Co.KG)

Almaniya 07.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Caldesun (daxilə 

qəbul üçün məhlul, 200 ml) (Seriya nömrəsi: L184203 , 
istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2022) 

adlı məhsul kalsiumun və vitamin D-nin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin 

Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adlarının qeyd edilməsi zəruriridir.

Cardoval Ritmo/Kardoval 
Ritmo Kapsul 2 x 15

Hawthorn (Crataegus) fruit extract (5:1) - 350 mg, Magnesium oxide (eq.to 
Magnesium - 56.25 mg) - 93.75 mg, Garlic (Allium sativum) extract (4:1) - 30 mg, 

Green tea (Camellia sinensis) leaves extract (10:1) - 10 mg, Pyridoxine 
hydrochloride (eq.to Vitamin B6 - 2 mg) - 2.68 mg, Thiamine hydrochloride (eq.to 

Vitamin B1 - 1.1 mg) - 1.54 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Silicon dioxide (E 551), 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b) , Capsule shell 
(Gelatin, water, Titanium dioxide (E 171), Iron oxide red 

(E 172))

Valentis UAB Litva 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cardoval 
Ritmo/Kardoval Ritmo (kapsul №30) adlı məhsul sinir və 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun saxlanma şəraitində dəyişiklik edildiyi 

üçün rəy dəyişdirilir.



Cereox Şərbət 100 ml

Glutamine - 300 mg,  L-carnitine - 250 mg, GABA (Gamma aminobutyric acid) - 
100 mg, Choline - 200 mg, Magnesium sulphate (Magnesium - 30.3 mg) - 150 

mg, Calcium citrate (Calcium - 117.5 mg) - 150 mg, Glycine - 50 mg, Vitamin B6 - 
2 mg, Folic acid - 25 mcg

Strawberry aroma, Potassium sorbate (E 202), Xantahn 
gum (E 415), Sorbitol (E 420), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cereox 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)Məhsulun istifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

Cinkofer Kapsul 2 x 15
Iron fumarate (eq to Iron  - 40 mg ) - 141.98 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq to 

Zinc - 10 mg ) - 27.47 mg, Vitamin C - 30 mg, Vitamin B12 - 0.001 mg, Folic acid - 
0.2 mg

Maltodextrin, HPMC A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cinkofer 
(kapsul, № 30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 
beynəlxalq elm i adları qeyd edilsin.

b) İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq (qadın cinsi qeyd 
edilməlidir) qeyd edilsin.

c) "Xüsusiyyətləri və istifadə üçün göstərişlər" bəndində 
"müxtəli defistli anemiyaların müalicəsi və profilaktikası 
zamanı köməkçi vasitə kimi" cümləsinin "müxtəli defistli 
anemiyaların müalicəsi və profilaktikası zamanı qidanı 

vitamin minerallarla zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə 
olunan  BFMQƏ kimi" cümləsi ilə əvəz edilsin.

Colostrum Kapsul 1 Bovine Colostrum - 500mg( providing  lgG/immunoglobin - 15 mg, Lactoferrin - 
0,3585 mg, İGF-1 - 0.043 ppm)

microcrystalline cellulose, silicon dioxide, magnesium 
stearate, capsula shell( gelatin)

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 26.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Colostrum (kapsul  N 30) adlı məhsul antioksidant təsirli,  
immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
2)İistifadə üzrə təlimatda məhsulun xüsusiyyətlərində- 
iltihabəleyhinə, antimikrob, virusəleyhinə, şişəleyhinə 
yazıları ləğv olunsun(birbaşa farmakoloji təsirləri ifadə 
etdiyi üçün) və "Məhsul antioksidant təsirə malikdir,  

immun sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırır, şiş xəstəliklərinin 
profilaktikasında tövsiyə olunur" kimi korrektə 

olunsun.Yalnız kollostrum maddəsinin nə olduğu haqqda 
məlumat verilsin(İmmunoqlobulinlər, İgA,İgM,İgC,İgD 

abreviaturalar haqqında məlumatların, onların 
kolostrumun tərkibində dəqiq rəqəmlərin (müvafiq analiz 

sertifikatı təqdim olmadığı üçün və dərman vasitələrlə 
oxşaqlığı  olduğu səbəbindən)  ləğv olunması zəruridir.

Dayfull Tablet 3 x 10

Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 3 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) – 12.5 
mg, Vitamin C (Ascorbic acid) – 70 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg, 

Vitamin E (as Tocopherol acetate) – 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) – 2 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine HCl) – 2 mg, Vitamin B12 (Cobalamin) – 1.5 mcg, Biotin – 150 
mcg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) – 6 mg, Vitamin B9 (Folic acid) – 400 mcg, 

Magnesium (as Magnesium hydroxide 120 mg) – 50.02 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate 150 mg) – 60 mg, Iron (as Iron fumarate 17 mg) – 5.58 mg, Zinc (as 
Zinc oxide 9.335 mg) – 7.5 mg, Copper (as Copper sulfate 1000 mcg) – 398.1 

mcg, Selenium (as Sodium selenite 240.92 mcg) – 110 mcg

Microcrystalline cellulose, Polyninylpyrrolidone, Silicon 
dioxide, Magnesium salts CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dayfull 
(tablet, №30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 

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

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

Debalans Kapli daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml (1 ml-30 damcı) Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 50000 IU Olive oil, BHA (E320 ) Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Debalans Kapli ( daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) 
adlı  məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilən D2 vitaminin D3 vitamini ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.

Defans daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml (1 ml-30 damcı) Vitamin D3(Cholecalciferol)  - 50000 IU Olive oil, BHA (E320 ) Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Defans ( 

daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı  məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda qeyd edilən D2 vitaminin D3 vitamini ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.



Dekol Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 15 ml Vitamin D3 - 50.000 IU Vitamin E (E307), Sunflower oil Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən DEKOL, 
daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml (Seriya nömrəsi: 
2000402; İstehsal tarixi: 01.07.2020; Son istifadə tarixi: 
01.07.2022)adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd:a)istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

b)istifadə üzrə təlimatda 15 ml məhsulun 20 ml-lik şüşə 
flakonda buraxılması haqqında məlum at təqdim  olunsun;

Delayf Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 

Sucralose, Xanthan Gum, Stevia, Purified Water, Orange 
Aroma.

Plameca Plantas Medicinales Y 
Complementos 
Alimenticios,S.A

İspaniya 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delayf (daxilə qəbul 

üçün məhlul-damcı, 30 ml) (Seriya nömrəsi: R01 , 
istehsal tarixi: 01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2023) 

adlı məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Depresol Kapsul 3 x 10
Crocus Sativus flower dry extract - 60 mg, Myristica Fragrans seed dry extract - 30 

mg, Griffonia simplicifolia seed dry extract (5-HTP) - 100 mg, Asparagus 
racemosus root dry extract - 50 mg, Asphaltum purificata extract - 60 mg

Corn starch, Natural gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Depresol (kapsul №30) adlı məhsul MSS-nin faəliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin 
həm beynəlxalq elmi adı, həmd ə Azərbaycan dilində 

tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"Adaptogen, stressprotektor, nootrop, afrodizyak" 
yazıları ləğv edilsin.

Desam-D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml (1 ml - 20damcı) Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (D-alpha 
tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desam-
D3 ( daxilə qəbul üçün məhlul-damcı,10 ml) adlı  məhsul  
D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Deso C9 məhlul 5000 ml İsopropyl alcohol-70%, Alkyldimethylbenzylammonium Chloride-0.1% Water, Functional additives TD Grass, Ltd Rusiya 01.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Deso C9, 5000ml məhlul 
plastik qabda”, adlı məhsul əllərin və dərinin gigiyenik və 
cərrahi işlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Deso C9 məhlul 1000 ml İsopropyl alcohol-70%, Alkyldimethylbenzylammonium Chloride-0.1% Water, Functional additives TD Grass, Ltd Rusiya 01.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Deso C9, 1000ml məhlul 
plastik qabda”, adlı məhsul əllərin və dərinin gigiyenik və 
cərrahi işlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Deso C9 məhlul 600 ml İsopropyl alcohol-70%, Alkyldimethylbenzylammonium Chloride-0.1% Water, Functional additives TD Grass, Ltd Rusiya 01.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Deso C9, 600ml məhlul 
plastik qabda”, adlı məhsul əllərin və dərinin gigiyenik və 
cərrahi işlənməsi üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Deva-3 daxilə qəbul üçün məhlul 4 flakon x 5 ml Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil, Vitamin E Triapharma İlaç San.Tic.A.Ş Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deva -3 

( daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 4 flakon x 5 ml) adlı  
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  

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

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

Qeyd:Qablaşdırma içərisinə yerləşdirilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "farmakoloji qrup" yazısının ləğv edilməsi, "Əks 
göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.

Diamel Kapsul 1

Bilberry Extract – 255.14 mg (Vaccinium myrtillus L. Part used: Fruit), Alfalfa 
Extract (Medicago sativa L. Part used: Aerial parts) – 152 mg, L-Carnitine 

Fumarate - 71 mg, L-Arginine – 35.5 mg, L-Ornithine – 17.7 mg, L-Cysteine – 14.2 
mg, Vitamin C (as L-Ascorbic Acid) - 10 mg, L-Glycine – 7.1 mg, Zinc Sulfate - 6 

mg, Pantothenic acid (as D-Calcium pantothenate) - 1 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine hydrochloride) – 0.33 mg, Folic Acid (as Pteroylmonoglutamic acid) – 

0.033 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 0.00016 mg

Talc, Magnesium Stearate, Capsule (100% gelatin)   Sincrofarm S.L.(for Catalysis 
S.L) İspaniya 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Diamel  
(kapsul № 30) adlı məhsul  mədəaltı vəzin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil. 

Digestium Tablet 6 x 10

Silybum marianum extract – 200 mg (40% silymarin), Cynara scolymus extract – 
150 mg (5% cynarin), N-Acetylcysteine – 100 mg, Camelia sinensis extract – 80 
mg (90% polyphenols), Rosemarinus officinallis extract – 35 mg (5% rosmarinic 

acid), Helicrysum arenarium extract – 35 mg (95% polyphenols)

Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium stearate (E 
572), Sillicone dioxide (E 551) 

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Digestium (tablet, № 

60) (Seriya nömrəsi: 8330720 , istehsal tarixi: 
01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul 
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 



DNOVA Şərbət 150 ml
Magnesium hydroxide (Magnesium - 120 mg) - 290 mg, Tricalcium citrate 

tetrahydrate (Calcium - 400 mg) - 1895.7 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 6 
mg) - 16.47 mg, Dry Vitamin D3 100 SD/S (Vitamin D3 - 3 mcg) - 1.2 mg

Sucralose, Xanthan gum, Banana flavor, Deionised 
water, Sugar, Glycerine, Methylparaben, Potassium 

sorbate
A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən DNOVA 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul D vitamini və bəzi 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adla yanaşı 
Azərbaycan dilində tərcümələrinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Dokrox Kapsul 3 x 10

Passiflora incarnata herb extract - 150 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) fruit 
dry extract - 150 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana officinalis 
root extract - 50 mg, Chamomillae matricaria flowers extract - 50 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine) - 1.5 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, Magnessium stearate, 
Gelatin CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dokrox 

(kapsul, №30) adlı məhsul MSS-ni sakitləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə "təsiredici 
maddələr" bəndində texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.

Dream Drops Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml
Passionflower (Passiflora inacarnata) herb with flowers d.e - 120 mg, Glycine - 100 

mg, Magnesium - 50 mg, Lemonbalm (Melissa officinalis) leaves d.e. - 30 mg, 
Valerian (Valeriana officinalis) root d.e - 30 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg

Water, Fructose, Glycerin, Flavor, Potassium sorbate, 
Citric acid ValueMed Pharma SrL San-Marino 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dream Drops (Daxilə 

qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) (Seriya nömrəsi: 0540 , 
istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023) 

adlı məhsul MSS - nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Duodenum toz 1 Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium bifidum - 5 x 10⁹ CFU (approx. 34 mg)

Sucralose, Maltodextrin, Silicon dioxide, Tutti-frutti flavor, 
Gum Arabic (E 414)

ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Duodenum (toz, saşedə №10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI” nın 3.3.6 -cı bəndinə əsasən, 

BFMQƏ-nin 4 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə edilməsinə 
dair müvafiq tədqiqat protokollarının təqdim edilməməsini 

nəzərə alaraq, məhsulun "istifadə qaydasının" rəyə 
müvafiq olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

Edenight Oftalmoloji məlhəm 5 g
Sodium Hyaluronate-0.4%, Sodium Cloride-4.5%, Sodium hydroxymethylglycinate-

0.02%, Lanolin alcohol-8.1%, Paraffinum liquidum-36.35%, Petrolatum-36.35%, 
Potassium Phosphate-0.017%, Disodium Phosphate-0.264%, Purified water-14%

Ayrıca qeyd edilməmişdir NTC S.r.L İtaliya 21.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Edenight, Oftalmoloji 
məlhəm, 5g №1”, adlı məhsul buynuz qişanın ödem 

əlamətlərini müvəqqəti olaraq aradan qaldırmaq üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Efcovit-C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-Ascorbic acid) - 900 mg Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Polyethylene 
glycol, Orange flavor, Sucralose, Beta carotene

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 03.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Efcovit-C 

(tablet №20) adlı məhsul C vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Enzimlux / Enzimlüks Kapsul 2 x 15

Pancreatin - 70 mg, Aloe (Aloe barbadensis) leaf water extract - 20 mg, Dandelion 
extract (Taraxacum officinale) root water extract - 15 mg, Anise (Pimpinella 

anisum) seed water extract - 10 mg, Papaya (Carica papaya) leaf water extract - 5 
mg

Cellulose microcrystalline, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatin, Titanium dioxide Global Pharma CM SP.Z.O.O Polşa 03.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Enzimlux/Enzimlüks (kapsul, №30) adlı məhsul mədə-
bağırsaq sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə 

ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 
zəruridir.

Epam 900 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml

Rhizomes and roots of Rhodiola rosea (Rhizomata er radices Rhodiolae rosear) - 
0.45 g, Fruits of Lingonberry (Fructus Vaccinium vitis idaea) - 0.45 g, Leaf of 

Coltsfoot (Tusillago Farfarae folium) - 0.45 g, Royal jelly - 0.3 g, Propolis - 0.2106 
g, Roots of Marshmallow (Radices Althaeae officinalis) - 0.06 g, Leaves of Silver 
Birch (Folia Betulae pendulae) - 0.06 g, Leaf of Lingonberry (Folia Vaccinii vitis -
idaea) - 0.06 g, Root and rhizomes of Elecampane (Rhizomata et radices Inulae 
helenii) - 0.06 g, Herbs of Origano (Herba Origano vulgaris) - 0.06 g, Flowers of 
Littleleaf linden (Flores Tiliae cordatae) - 0.06 g, Flowers of Chamomile (Flores 

Chamomillae regutitae) - 0.06 g, Leaf of common sage (Salviae officinalis folium) - 
0.06 g, Leaf of broadleaf plantain (Folia Plantaginis majoris) - 0.06 g, Leaves of 

peppermint (Folia Menthae piperitae) - 0.045 g, Buds and needles of pine 
(Gemmae et folia pini silvestris) - 0.03 x 0.03

Purified glycerin (E 422), Rectified ethyl alcohol from food 
raw materials, Potassium sorbate (E 202), Potable water Qeonek-Sib MMC Rusiya 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 

900 (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul immun 
sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 
Qeyd:a)Təqdim edilən qablaşmanın üzərində istifadə 

olunan stikerdə verilən məlumat ilə dosyenin içərisində 
təqdim edilən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat uyğunluq təşkil etmir 
(dosyedə verilən təlimatda "BAD dərman deyil" yazısın 
"BFMQƏ dərman deyil" yazısı ilə əvəz edilməsi, "Əks 

göstərişlər" bəndinin rəyə uyğun qeyd edilm əsi,

b)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
elmi adlarnın qeyd edilməsi zəruridir.



Epepe aktiv məhlul 50 ml

Citrus paradisi 98% standardised seeds extract for naringin - 497.25 mg, Vitamin C 
(Ascorbic acid) - 112.5 mg, Citrus aurantium standardised fruit extract for 

bioflavonoides for ˃40% - 30 mg, Citrus aurantium dulcis fruit essential oil - 4.875 
mg, Thymus vulgaris leaf essential oil - 1.874 mg, Melaleuca alternifolia leaf 

essential oil - 0.75 mg

Sorbitol solution 70% (E 420), Glycerine vegetable (E 
422), Propylene glycol (E 1520), Sodium benzoate (E 

200), Purified water
 Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 03.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epepe 

aktiv (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı  
məhsul İmmun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)Daxilə istifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilməsi,

b) Məhsulun hamilə qadınlarda istifadəsinə dair müvafiq 
tədqiqat protokolları təqdim edilmədiyi üçün hamilə 
qadınlar üçün qeyd edilən tövsiyənin ləğv edilməsi 

zəruridir.

Equilink / Ekvilink məhlul 10 ml
Echinacea purpurea extract (aerial part) - 63 mg, Glycerin extract of propolis - 17.5 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.1 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) - 1.9 mcg

Water, Lemon flavour, Citric acid, Potassium sorbate, 
Sucralose, Sodium Benzoate Farmalink S.L İspaniya 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Equilink 

(məhlul 10 ml) adlı məhsul  immun sistemini 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Erbofer Kapsul 2 x 15

Sunactive - microencapsulated Iron pyrophosphate (maltodextrin, polyglycerol 
esters of fatty acids, soy lecithin) (Iron - 15 mg) - 185.29 mg, Vitamin C (Ascorbic 

acid, Ethylcellulose) (Vitamin C - 50 mg) - 53.84 mg, Pido Zinc (Zinc pidolate) 
(Zinc - 5.5 mg) - 28.37 mg, Copper gluconate (Copper - 0.6 mg) - 4.5 mg, Vitamin 
B12 (Cyanocobalamine, maltodextrin) (Vitamin B12 - 1.3 mcg) - 1.36 mg, Vitamin 

B6 (Pyridoxine hydrochloride) (Vitamin B6 - 0.95 mg ) - 1.23 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin)(Vitamin B2 - 0.85 mg ) - 0.92 mg, Folic acid - 200 mcg

Shell (food gelatin), Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Vegetable magnesium stearate Erbozeta S.p.A San-Marino 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Erbofer (kapsul, №30) 
(Seriya nömrəsi: T225 , istehsal tarixi: 01.05.2020, son 

istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Erbofer Şərbət 150ml Erbozeta S.p.A San-Marino 17.09.2020
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Azəri Med” MMC – nin 01.05.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, San-Marino Respublikasının 

“Erbozeta S.p.A” şirkətinin istehsalı olan Erbofer (Şərbət, 
150 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 

ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 
edən laboratoriya analizləri zamanı məhlulun PH-ı 3.208   
(3.48 - 3.78), C vitaminin miqdarı 4,40mq (65mq) olaraq 

aşkar edilmişdir.


Həm çinin,

-Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibi bəndində Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 

5.5 bəndinin “tərkibində göstərilən komponentlərin 
beynəlxalq adları göstərilməlidir” tələbi yerinə 

yetirilməyib.Bundan başqa,təlimatda “istifadəsinə 
göstərişlər” bəndində qeyd edilən “xəstəliklərin kompleks 
müalicəsində və profilaktikasında qida rasionunu vitamin 

və minerallarla zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ-dir”ifadəsi qeyd edilməlidir.


 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

olunmur. 

Eritrofolin Kapsul 3 x 10
Ferrous gluconate - 143 mg, Acidum folicum - 400 mcg, Cyanocobalamine - 2 

mcg, Acidum ascorbinicum - 30 mg, Copper gluconate - 3.45 mg, Lactoferrin - 25 
mg

Lactose, Gelatin
Kharkiv Pharmaceutical 

Factory, LTD for  
A.İ..Borodatov FC

Ukrayna 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Eritrofolin (kapsul, № 30) adlı  məhsul  vitamin və 

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

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

Qeyd:Qablaşma üzərində qeyd edilən "antianemik qida 
əlavəsi" yazısının "Anemiyalar zamanı tövsiyə olunan 

bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi 
zəruridir.

Essefos Uno Kapsul 4x15 Soya lecithin - 600 mg, DL-alpha-tocopheryl-acetate (including Vitamin E 6 mg) - 
8.94 mg Bovine gelatine, Glycerine, Purified water Exim Pharma Sp.z.o.o Polşa 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essefos 
Uno (kapsul № 60) adlı məhsul qaraciyərin funksiyasını 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Essential Mine Rals 
İodine/Essential Orqanik Yod 

ilə
Kapsul 1 Rhodiola root powder, Fucus extract-150 mg göstərilməyib Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 16.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essential Mine Rals İodine/Essential Orqanik Yod ilə 
(kapsul ,400 mq №   60) adlı  məhsulun təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  ölkə ərazisində istifadəsi 
mümkün deyil. 

Belə ki,təqdim olunan sənədlərə əsasən məhsulun 
təhlükəsizliyinə dair nəzərdə tutulmuş əksər sınaqların 

yerinə yetirilməsi   ölkə və xalqımız üçün düşmən sayılan 
ölkədə   həyata keçirilm işdir.





Essential Vitamins Beauty 
Vitals/Gözəllik vitaminləri Kapsul 2x15

Premix H33802/1 (Vitamin A(retinyl acetate) - 1,2 mg, Vitamin D3(cholecalciferol) - 
3,2 mcg, Vitamin E (DL-alfa tocopheryl acetate)- 10 mg, Vitamin K1(phylloquinone) 

- 86 mcg, Vitamin B1(thiamine hydrochloride) - 1,75 mg, Vitamin B2 (riboflavin)- 
1,83 mg, Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride)- 2,25 mg, Vitamin B12 

(cyanocobalamin)- 0,004 mg, Vitamin C (Lascorbic acid)- 127 mg, Vitamin PP 
(Nicotinamide)- 17,9 mg, Folic acid - 272 mcg,Vitamin B5( Panthotenic acid )- 6,3 

mg, Biotin - 140 mcg, Taurine- 216,7 mg(including active taurine 213,5 mg), 
Coenzym Q10 - 20 mg( including active coenzyme Q10 19,6mg) ,DL-alfa 

tocopheryl acetate-10 mg( including  Vitamin E 5 mg), Complex with Vitamin D3 -3 
mg (including Vitamin D3  7,5 mcg), Folic acid -0,3 mg(including active Folic acid  

300 mcg).

gelatin(capsula shell) Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essential Vitamins Beauty Vitals/Gözəllik 
vitaminlər(kapsul, 550 mg № 30) adlı   məhsul  

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

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

məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

2)Məhsulun  tərkibi    rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 

Essential Vitamins with 
Calcium/ Kalsiumlu vitaminlər Kapsul 4x15

Calcium (as calcium carbonate 420,09 mg) - 164,7 mg; Premix H33802/1 (Vitamin 
A   - 0,44 mg, Vitamin D3 - 1,0 mcg, Vitamin E - 3,7 mg, Vitamin K1 - 31,6 mcg, 

Vitamin B1 - 0,64 mg, Vitamin B2 - 0,67 mg, Vitamin B6 - 0,825 mg, Vitamin B12 - 
1,415 mcg, Vitamin C - 46,6 mg, Nicotinamide- 6,55 mg, Folic acid - 100 mcg, 

Vitamin B5 - 2,3 mg, Biotin - 53 mcg) - 110 mg, DL-alfa-tocopheryl acetate- 9, 9 
mg( including Vitamin E 4,95 mg), L-ascorbic Acid- 6, 6 mg( including Vitamin C 

6,5 mg),Complex with  Vitamin D3-1,65 mg(including  Vitamin D3 - 4mcg), Vitamin 
A acetate powder- 1,1 mg(including Vitamin A  - 0,17 mg), pyridoxine 

hydrochloride(  - 0,275 mg, (including Vitamin B6  0,275 mg),Complex with 
Vitamin B12 0,1 % -0,275 mg( including Vitamin B12  0,285 mcg), Folic acid  0,11 

mg(including  active Folic acid - 106,5 mcg)

gelatin(capsula shell) Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essential Vitamins with Calcium/ Kalsiumlu 
vitaminlər(kapsul,550 mg № 60) adlı   məhsul  vitaminlər 
və kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 
hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 
əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

2)Məhsulun adı və tərkibi    rəyə uyğun olaraq göstərilsin, 


Essentials by Siberian Health 
Bearberry and Lingonberry 
(Ayıqulağı və Mərcangilə)

Kapsul 2x15

Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves dry extract-178 mg(contains 
hydroquinone 8, 9 mg); Lingonberry(Vaccinium vitis-idae) leaves powder-121 

mg;Cranberry (Vaccinium oxycoccus) fruits powder -89 mg; Horse 
radish(Armoracia rusticana) root dry extract-12 mg.

gelatin( capsula shell) Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essentials by Siberian Health Bearberry and Lingonberry 
(Ayıqulağı və Mərcangilə) (kapsul,№ 30) adlı  məhsul 

sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

2)Tərkib   və  məhsulun istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin, bitkilərin adları Azərbaycan dilə düzgün 
tərcümə olunsun;Lingonberry(Vaccinium vitis-idae)-

mərcangilə kim i tərcüm ə olunur;

3) istifadə üzrə təlimatda "Bir həftə ara verməklə, 14 gün 
qəbul etmək" yazısını  " Məhsulu 14 gündən artıq qəbul 
etmək tövsiyə olunm ur" yazısı ilə əvəz etm ək zəruridir. 

Essentials by Siberian Health 
Ginkgo and Baikal skullcap 

(Ginko biloba və Baykal 
başlıqotu)

Kapsul 2x15

Baikal skullcap(Scutellaria baicalensis) root  dry extract( including baicalein10 %-
9,6 mg)-96 mg; Ascorbic acid-96 mg( including vit. C 95 mg);Ginkgo biloba leaves 

extract- 86 mg(including flavonol glucosides 21 mg);Ascorbyl palmitate-72 
mg(including vit.C  29 mg); Asiatic pennywort (Centella asiatica) herb dry extract- 

38 mg;DL-alpha-tocoferyl acetate- 38 mg( including active vitamin E 19 mg); 
Retinol acetate-4 mg(including vitamin A 0,6 mg).

gelatin(capsula shell) Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essentials by Siberian Health Ginkgo and Baikal skullcap 
(Ginko biloba və Baykal başlıqotu) (kapsul,430 mg № 

30) adlı  məhsul  flavonqlikozidlər və baykalinin mənbəyi; 
A, E, C vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:1)Tərkib   rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir;

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.





Essentials by Siberian Health 
Yohimbe and Siberian 

Ginseng (Yohimbe və Sibir 
jenşeni)

Kapsul 2x15
Siberiaan ginseng root extract-200 mg; Proteins from maral blood serum-150 mg; 

Yohimbe bark dry extract-70 mg(contains  yohimbine 7, 4 mg); Leuzea root dry 
extract-10 mg.

gelatin(capsula shell) Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Essentials by Siberian Health Yohimbe and Siberian 
Ginseng /Yohimbe və Sibir jenşeni (kapsul,430 mg № 

30) adlı  məhsul yoximbin maddəsinin mənbəsy, kişilərdə 
potensiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

2)Tərkib   və  məhsulun istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin. 

Faqosporin toz 5 x 2 spores and live microbial cells of Bacillus subtilis UKM B-5007, Bacillus 
licheniformis UKM B-5514 - not less than 1.1 · 10 (9) CFU Crystalline sugar (sucrose), Mannitol. FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Faqosporin (toz, flakon №    10) adlı  məhsul (Seriya 
nömrəsi: 10620A1  , istehsal tarixi:01.06.2020 , son 
istifadə tarixi: 01.06.2022)   bağırsaq mikroflorasını 

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Femised Tablet 3 x 10

Valerian root extract(Valerana officinalis)-150 mg; Glycine-150 mg; Magnesium 
lactate dihydrate-150 mg; St. John's wort extract (Hypericum perforatum), with 

0,3% hypericin-100 mg; Hawthorn extract from leaf&fruit (Crataegus monogyna)-
100 mg; Vitamin b6(as Pyridoxine chloride)-5 mg.

Loading agents:lactose monohydrate, microcrystalline 
cellulose, pregelatinized starch glazing agents: 

hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, 
microcristalline cellulose, stearic acid, talc,titanium 

dioxide, indigo carmine, yellow iron oxide, hardening 
agent: polyvinylpyrrolidone; anti-cacing agents: vegetable 

magnesium stearate, colloidal silicon dioxide.

S.C.Laboratoarele Remedia 
S.R.L Rumıniya 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

FEMİSED(tablet, №    30) adlı  məhsul  MSS fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin və 
Azərbaycan dilinə düzgün tərcüm ə olunsun;

         2) İstifadə üzrə təlimatda "sedativ təsirə malikdir" 
ifadəsi ləğv olunsun, belə ki  BFMQƏfarmakoloji 

xüsusiyyətlərə m alik ola bilm əz;

         3)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Ferfolin Kapsul 3 x 10 Ferrous fumarate (Iron - 40 mg) - 121.694 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 50 
mg, Folic acid - 400 mcg

Corn starch, Gelatin, Microcrystalline cellulose (E 460i), 
Magnesium stearate (E 470b) MM Vitapharm-Com MMC Moldova 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferfolin 
(kapsul №30) adlı məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə 

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə göstərişlər" 
bəndində qeyd edilən hallarda "qidanı dəmir və fol 

turşusu ilə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ" yazısı qeyd edilsin

Ferractin Kapsul - Vitamin B12 - 9 mcg, Folic acid - 500 mcg, Ferrous sulfate - 113.85 mg (Eq. 34.5 
mg of iron), L-serine - 129 mg

Rice flour, Gelatine, Stearic acid, Sodium starch 
glycolate, Silica, Magnesium stearate Gemini Pharmaceuticals. Inc ABŞ 07.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferractin 

(kapsul, №30) (Seriya nömrəsi: 57904, istehsal tarixi: 
01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul 

dəmirin, fol turşusunun və B12 vitamininin əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Fitozol Kapsul 400 mg
Tanacetum vulgare flowers dry extract-  30 mg, Centaurium umbellatum herb dry 

extractı - 30 mg, Syzygium aromaticum flowers powder - 115 mg, Zingiber 
officinale rhizome  powder– 115 mg. 

corn starch, capsula shell(gelatin) Herba Flora MMC Azərbaycan 28.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

FİTOZOL (kapsul,№ 50 ) adlı  məhsul müxtəlif qurd 
invaziyalar zamanı  köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 

olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir.

         2) Yaş həddi   rəyə uyğun olaraq göstərilsin.   
         3)Köməkçi maddələr rəyə uyğun olraq göstərilsin.            

Folitime Tablet 3 x 10 Folic acid - 400 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 5 mg Magnesium stearate, Sorbitol, Dextrose, Hypromellose, 
İron oxide red, Titan dioxide

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Folitime 
(tablet №30) adlı məhsul fol turşusu və vitamin B6-nın 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Fordel Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate 1500 mg) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide 12.44 mg) 
- 10 mg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 

5 mcg

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

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fordel 

(tablet, № 30) adlı məhsul Kalsium, Sink və D vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Bee Propolis Çeynəmə tablet Bee propolis, powdered - 501.67 mg (500 mg), Soy protein isolate - 66.40 mg, 
Royal jelly - 0.12 mg

Carob powder, Silicon dioxide, Stearic acid, 
Croscarmellose sodium, Honey, Almond flavor Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Bee Propolis (tablet № 60) adlı məhsul  immun sistemin 

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

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

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

deyil.
Qeyd:a)Rəydə göstərilən tərkibdəki inqredientlərin 
məhsula daxilolma miqdarları, mötərizədə isə qida 

dəyərləri göstərilmişdir (istehsalçının tərkibə aid             
sənədinə əsasən).

b)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 

həm beynəlxaql elmi adı, həm də Azərbaycan dilində 
tərcüməsi qeyd edilsin.

Forever Garlic-Thyme Kapsul 1 Thyme powdered (leaves) – 50 mg, Odorless Garlic concentrate liquid (bulb) – 10 
mg

Canola oil, Lecithin, Beeswax, Gelatin, Glycerin, Purified 
water, Carob extract Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 07.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Garlic-Thyme (kapsul №100) adlı məhsul sağlamlığın 
bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümələri ilə  
yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi, bundan 

başqa, təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin rəyə və tərkibə aid sənədə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi, istehsalçının adının düzgün qeyd 
edilməsi, "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 

göstərilməsi, "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin” 
;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Forever Ginkgo Plus Tablet
Reishi (Ganoderma lucidum, powdered (mushroom) - 210 mg, Schisandra 

chinensis, powdered (berries) - 130 mg, Cured Fo-ti (Polygonum multiflorum) 
powdered (root)- 110 mg, Ginkgo biloba extract powdered (leaf) - 30 mg

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Magnesium 
stearate, Croscarmellose sodium, Tricalcium phosphate Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Ginkgo Plus (tablet № 60) adlı məhsul beyin qan 
dövranını yaxşılaşdıran, antioksidant  vasitə kimi tövsiyə 

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

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

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

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

beynəlxalq elm i adının qeyd edilsin.

b)"Polygonum multiflorum" bitkisi "Çoxçiçəkli qırxbuğum" 
kimi tərcüm ə edilsin.

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

edilsin.

Forever Keys / Forever Kiz Tablet 1

Calcium (as Dicalcium malate) - 100 mg, Magnesium (Dimagnesium malate) - 50 
mg, Zinc (as Zinc glycinate chelate) - 7.5 mg, Iron (as Iron bisglycinate) - 4 mg, 

Copper (as Copper gluconate) - 0.1 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Niacin 
(as Niacinamide) - 20 mg, Biotin - 300 mcg, Vitamin E (as D-Alpha-Tocopherol 

acetate) - 20 IU (15 mg), Panthotenic acid (as Calcium D-Panthotenate) - 10 mg, 
Vitamin A (as Beta carotene) - 3000 IU (1800 mcg), Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 3 mcg, Vitamin D3 ( as Cholecalciferol) - 400 IU (10 mcg), 
Vitamin B6 (as Prydoxine HCl) - 2 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin 
B1 (asThiamine mononitrate) - 1.5 mg, Folate (as Folic acid) - 400 mcg, Fruit an 

veggie pre-blend (Capsicum frutescens, Lycopersicon esculentum, Fragaria 
Ananassa, Vaccinium macrocarpon, Euterpe oleracea, Garcinia mangostana L, 
Lycium barbarum, Punica granatum, Vaccinium corymbosum, Brassica oleracea 

var. italica, Spinacia oleracea, Brassica oleracea var. acephala, Beta vulgaris, 
Daucus carota var. sativus, Cucurbita pepo, Vitis vinifera, Malus domestica, 
Malpighia glabra L., Brassica oleracea var. capitata, Allium cepa) - 40 mg

Sorbitol, Xylitol, Citric Acid, Grape flavour, Grape skin 
extract, Stearic Acid, Peach flavour, Sucralose, Silicon 
Dioxide, Magnesium Stearate, Guar Gum, Maltodextrin

Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Keys (tablet, №120) adlı məhsul vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Forever Nature-Min / Forever 
Natur-Min Tablet 1

Dicalcium phosphate - 3463.80 mg (Calcium – 1000 mg, Phosphorus – 772 mg), 
Magnesium oxide - 690.96 mg (Magnesium - 400 mg), Natural Sea Mineral 

Deposit - 58.20 mg, Ferrous fumarate - 56.46 mg (Iron - 18 mg), Zinc sulfate - 
41.64 mg (Zinc - 15 mg), Manganese gluconate - 18.18 mg (Manganese - 2 mg), 

Copper gluconate - 14.58 mg (Copper - 2 mg), L-selenomethionine - 7.2 mg 
(Selenium - 36 mcg), Potassium iodide - 0.18 mg (Iodine - 150 mcg), Sodium 

molybdate - 0.12 mg (Molybdenum - 36 mcg)

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Croscarmellose 
Sodium Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 

Nature-Min / Forever Natur-Min (tablet № 180) adlı 
məhsul mineral maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: a) Rəydə göstərilən tərkibdəki inqredientlərin 
məhsula daxilolma miqdarları, mötərizədə isə qida 

dəyərləri göstərilmişdir (istehsalçının tərkibə aid    
sənədinə əsasən).

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

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



Forever Royal Jelly Tablet 1 Royal Jelly powdered - 250 mg Sorbitol, Fructose, Citric acid, Stearic acid, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Orange flavor Forever Nutraceutical, LLC ABŞ 03.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever 
Royal Jelly (tablet №60) adlı məhsul sağlamlığın bərpası 
üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümələri ilə  
yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi, bundan 
başqa, təlimatda əsas təsiredici maddənin miqdarının 

qeyd edilməsi, "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 
göstərilməsi, "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin” 
;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Fosfon Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Phosphatidylserine - 200 mg, Glutamine - 200 mg, Lecithin - 10 mg, L-arginine - 
800 mg, Coenzyme - 25 mg, Phosphatidylcholine - 200 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionize water, Riboflavin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 07.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fosfon 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul MSS-nin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin göstərilməsi və məhsulun 

tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcümə ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Fosgil Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Phosphatidylserine - 20 mg, Glutamine - 20 mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 
3 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Deionize water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fosgil 
(daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı məhsul beyin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:"Aşağıdakı hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
oluna bilər" ifadəsi, "Fosgil aşağıda qeyd olunan xəstəlik 
və hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.

Furagab Tablet 3 x 10

Gamma Aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 100 mg, L-Glutamine - 200 
mg, Nicotinamide (Vitamin B3)  - 15 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 2.5 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 1 mg)  - 1.216 mg, Cyanocobalamine 
(Vitamin B12) - 1.2 mcg

Lactose, Croscarmellose sodium, Polyvinylpyrrolidone 
K30, Microcrystalline cellulose, Silicone dioxide, 

Magnesium stearate, Dicalcium phosphate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Furagab 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: "Süd verən analar" yazısı "laktasiya dövrü" yazısı 
ilə əvəz edilsin.

Qeyd2:İstehsalçının ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy 
dəyişdirilir.

GabaFos Tablet 2 x 15 Griffonia simplicifolia seed dry extract - 25 mg, Phosphotidylcholine - 150 mg, 
Phosphotidylserine - 100 mg, L-glutamic acid - 100 mg, GABA - 150 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium 
stearate ValueMed Pharma SrL San-Marino 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GabaFos (tablet, № 
30) (Seriya nömrəsi: 0430 , istehsal tarixi: 01.05.2020, 
son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Gabavin Tablet 3 x 10

Gamma aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 40 mg, 
Griffonia simplicifolia seed extract (L-5 hydroxytryptophan - 30 mg) - 31.58 mg, 
Nicotinamide (Vitamin B3 - 30 mg) - 30.3 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin 

B6 - 6 mg) - 6.250 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 5 mg) - 5.051 mg, 
Pteroilmonoglutamic acid (Folic acid - 0.4 mg) - 0.408 mg, Inositol hexanicotinate 

(Nicotinic acid - 0.413 mg, Inositol - 0.1 mg) - 0.455 mg, Cyanocobalamine - 0.006 
mg

Microcrystalline cellulose, Polyvinylpolypyrrolidone, 
Magnesium stearate, Silicon dioxide

Rad Gida Laborotuvari ve İlaç 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Türkiyə 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gabavin 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə (tərkibə 

aid sənədə) uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Gammanex Kapsul 3 x 10 Glutamic acid - 100 mg, Magnesium citrate - 200 mg, Glycine - 100 mg, Folic acid - 
200 mcg, GABA - 150 mg, Vitamin B6 - 2 mg Natural gelatin, Corn starch SUNMED İlaç Kozmetik Gida 

İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 03.09.2020 Müsbət

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

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

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

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

deyil. 
Qeyd:a)"Əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilməsi, 

b)Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 
yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.



Glumax gel Göz üçün gel 10 g Dexpanthenol-5%, Sodium hydroxide-0.51%, Carbopol 980-0.30%, Edetate 
disodium-0.01%, Cetrimide-0.01%, Distilled water-Up to 100% Ayrıca qeyd edilməmişdir NTC S.r.L İtaliya 24.09.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Glumax gel, Göz üçün 
gel, 10g” adlı məhsul göz səthinin fizioloji tarazlığını 

qorumaq üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrə aid 
olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsidir. Bu tərkib Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
reyestrində var və farmakoloji effektə malikdir.

Gynevia Vaginal gel 5 ml Qalakto-oliqosaxarid –alfa (alfa qlukan oliqosaxarid) - 300 mq, Qliserin  - 280 mq, 
Süd turşusu  - 0,5 mq

Su, poliakrilamid , C13-C14  izoparafin , Lauret -7 , 
Natrium benzoat , Kalium sorbat Halsa Pharma GmbH Almaniya 15.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Gynevia, Vaginal gel 5 ml 
Flakonda”,  adlı məhsul vaginal  pH və vaginal floranı 

bərpa etmək məqsədi ilə, həmçinin infeksion xəstəliklərin 
müalicəsindən sonra tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil. 

Hepak Plus - F Kapsul 5 x 10 Silybum marianum – 100 mg, Essential phospholipids – 140 mg Lactose, Potato starch, Calcium stearate İTŞ Farmakom MMC Ukrayna 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepak Plus - F 

(kapsul, № 30) (Seriya nömrəsi: 01062020 , istehsal 
tarixi: 01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı 

məhsul qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 

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

tələblərinə əsasən təqdim edilsin.

Herbastress® Tablet 3 x 10

Passiflora incarnata aerial part dry extract - 50 mg, Humulus lupulus flowers dry 
extract - 50 mg, Avena sativa seeds dry extract - 50 mg, Matricaria chamomilla 

flowers dry extract - 30 mg, Eleutherococcus senticossus root dry extract - 30 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 2 mg, Vitamin B12 - 3 mcg

Calcium hydrogen phosphate anhydrous (E 341), 
Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium stearate, 

Crospovidone (E 1202)
SC Qrindeks Latviya 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
HerbaStress (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Herbastress® Yuxu Üçün Kapsul 2 x 10
Humulus lupulus flowers dry extract - 125 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 

50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 1.4 mg, L-5-Hydroxytryptophan - 101 mg, 
Melatonin - 1 mg

Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium stearate (E 
470), Silicon dioxide colloidal anhydrous (E 551) SC Qrindeks Latviya 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

HerbaStress Yuxu Üçün (kapsul, №20) adlı məhsul 
sağlam yuxunu dəstəkləmək məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

İ&D Sept GEL Antiseptik Gel 1000 ml Ethanol 70%, 0.2-Propanel 0.5% Softening agents, essence, pH balancing and deionized 
water DHT Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş Türkiyə 18.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İ&D Sept GEL, Antiseptik 
Gel, 1000ml plastik qabda”, adlı məhsul əllərin və dərinin 
gigiyenik və cərrahi dezinfeksiyası  üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

İ&D Spry NEST məhlul 5000 ml
Didesyl Methyl Ammonium Chloride 0.25%, Benzyl-C12-18-Alkyl Dimethyl 
Ammonium Chloride 0.25%, C12-14-Alkyl [(Ethylphenyl) Methyl] Dimethyl 

Ammonium Chloriner 0.25%

Non-ionic surfactats. corrosion inhibitors, propylene 
glikol, compaction agents, pH stabilizers, esans and 

deionized water
DHT Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş Türkiyə 18.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “İ&D Spry NEST, 5000ml 
məhlul plastik qabda”, adlı məhsul səthlərin təmizlənməsi 

və dezinfeksiyası  üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

İlozar məhlul 10 ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 1x10⁸ viable cells Sunflower oil, Silicon dioxide O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İLOZAR 
mэhlul 10 ml (Seriya nömrəsi: 20070093; İstehsal tarixi: 
01.07.2020; Son istifadə tarixi: 01.07.2022) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

İmmunospes Kapsul 2 x 15
Bovine colostrum 10% - 125 mg, Collagen - 60 mg, Picnogenol - 60 mg, Ascorbic 
acid - 60 mg, Vitamin E - 10 mg, Lycopene - 2 mg, Zinc sulfate heptahydrate (Zinc- 

3.45 mg) - 15 mg, Sodium selenite (Selenium - 0.01368 mg) - 0.03 mg

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty 
acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

Qeyd:a)Piknegenol inqredientinin Azərbaycan dilində 
tərcüm əsi düzgün qeyd edilsin.B itkinin adı çıxarılsın.

b)"Göstərişlər" bəndində qeyd edilən "xəstəliklərin 
profilaktikası zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 
yazısı qeyd edilsin.



İmstrong SR Kapsul 2 x 15

Oat (Avena sativa) seeds dry extract (equiv. 92.4 mg Beta glucans) – 132 mg, 
Purple-coneflower (Echinacea purpurea) flowers dry extract – 100 mg, Common 

sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) fruits dry extract (95% or 46.4 mg of 
Quercetin) – 48.82 mg, Pomegranate (Punica granatum) fruits dry extract – 50 

mg, Guanabana (Annona muricata) fruits dry extract – 20 mg, Turmeric (Curcuma 
longa) roots dry extract 95% - 30 mg, L-ascorbic acid (vitamin C) – 30 mg, DL-

alpha tocopheryl acetate 50% (equiv.10 mg α-TE of vitamin E) – 29.80 mg, Cats-
claw (Uncaria tomentosa) stem bark dry extract – 20 mg, Lycopene 10% (equiv. 2 

mg of lycopene) – 20 mg, L-selenomethionine 0.5% (equiv. 50 mcg of 
selenium)(bulking agents calcium phosphates, L-selenomethionine) - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium 
salts of fatty acids, Shell (Gelatin, Red iron oxide, 

Titanium dioxide) JSC Aconitum Litva 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmstrong 

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

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

İnfason Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 

powdered - 250 mg, Mentha piperita dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 - 
10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water

Honor  İlaç Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti Türkiyə 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnfason 

( şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"gül" yazısının "çiçək" yazısı ilə əvəz edilsin.

İnofem toz 1 Myo-inositol - 2000 mg, Folic acid - 200 mcg Natural lemon flavouring Efferta Sp.z.o.o (for Establo 
Pharma) Polşa 07.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnofem 

(toz, saşe №30) adlı məhsul qadınlarda hormonal 
balansı tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda istehsalçının düzgün qeyd edilməsi 

zəruridir.

İnsulan örtüklü tablet 2 x 15

 Gymnema sylvestre leaf water-alcoholic extract,DER 6:1 – 200 mg (including 
gymnemic acid – 50 mg), Morus alba  leaf water extract, DER 10:1 – 100 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)– 1 mg, Folic acid( as 
Pteroilomonoglutamin acid) – 200 mcg, Chromium (as chromium picolinate)– 100 

mcg, Vitamin B12(as Cyanocobalmin 0,1%) – 1.25 mcg

Microcrystalline cellulose, Sodium 
carboxymethylcellulose, Magnesium salts of fatty acids, 

Sorbitol, Silicon dioxide, Fatty acids, Acacia gum, 
Carregeenan

Novascon Pharmaceuticals Sp. 
zo.o. Polşa 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

İnsulan(örtüklü tablet № 30) adlı məhsul orqanizmdə 
karbohidratların metabolizmini  yaxşılaşdıran, qanda 

şəkərin miqdarını tənzimləyən vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:1)"həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun;

         2)"Şəkər xəstəliyinin müalicəsi zamanı köməkçi 
vasitə kimi istifadə edilir." yazısı Şəkər xəstəliyinin 
müalicəsi zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün köməkçi vasitə kimi istifadə edilir." 
ilə əvəz olunsun.

Kalsilong D3 örtüklü tablet 1
Calcium carbonat - 1250 mg (e.q. 500 mg Ca), Vitamin D3/Cholecalciferol(eq. to 
400 IU vitamin D)-4 mg, Magnesium carbonate(eq. to 50 mg Mg)-174 mg, Zinc 

gluconate(eq.to 5 mg Zn 2+)- 35 mg.

microcrystalline cellulose( E 460),magnesium stearate(E 
572), silicone dioxide(E 551), nutraficient 114F205051

S.C. Pharmex Rom İndustry 
S.R.L Rumıniya 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kalsilong D3 (örtüklü tablet,  №  30  ) adlı  məhsul  
kalsium, sink və maqnezium  minerallarının, D  vitaminin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub,onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1) əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)"istifadə göstərişlərində": "aşağıdakı xəstəliklərin 
kompleks müalicəsində...." yazısı"aşağıdakı xəstəliklərin 
kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi qidanı  Ca, 
Mg və Zn mineralları və D3 vitamini ilə zənginləşdirmək 

üçün..."ilə əvəz olnsun

Karbin Kapsul 3 x 10 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silicon dioxide, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karbin 
(kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas metabolizm 

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

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

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

deyil.
Qeyd:a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

b)"xüsusiyyətlər və göstərişlər" bəndində adı çəkilən 
"xəstəlik və hallar zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə olunan  BFMQƏ-

dir" yazısı qeyd edilsin.

Kidney Plus Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml

Vaccinium oxycoccos fruit, leaf extract - 52 mg, Equisetum arvense herb extract - 
42 mg, Betula sp.leaf extract - 22 mg, Salvia officinalis leaf extract - 7 mg, 

Rosmarinus officinalis leaf extract - 17 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf extract - 17 
mg, Melissa officinalis leaf extract - 17 mg, Matricaria recutita flowers extract - 10 

mg, Agropyron repens rhizoma extract - 17 mg, Ortosiphon sp.leaf extract - 10 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium benzoate Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kidney 

Plus (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml)  adlı 
məhsul  sidik-ifrazat orqanlarının fəliyyətini 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

a)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
məhsulun tərkibində olan komponentlərin həm 

beynəlxalq elmi adları, həm də Azərbaycan dilində 
tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"İstifadə qaydası" rəyə m üvafiq olaraq qeyd edilsin.





Kitifor Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 

powdered - 250 mg, Menthae piperitae dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 - 
10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Orange flavor, Deionized water

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 01.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kitifor 

(şərbət, 120 ml) adlı  məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Ürəkvari Cökə və Aptek çobanyastığı bitkilərinin 
xammallarının Azərbaycan dilində tərcüməsinin "gül" 

əvəzinə "çiçək" qeyd edilməsi zəruridir.

Kombilak Kapsul 2 x 15

Lactobacillus bulgaricus Lb-87 - ATCC SD68 33 – 1 Bln CFU, Lactobacillus 
rhamnosus GG - ATCC 531 03 – 1 Bln CFU, Bifidobacterium lactis Bi-04 - ATCC 
SD5219 – 1.5 Bln CFU, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B1 – 1.1 mg, Vitamin B2 – 
1.4 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 – 1.4 mg, Vitamin B12 – 2.5 mсg, Folic 

acid - 200 mcg

Dried corn starch, Silicon dioxide, Magnesium salts of 
fatty acids, Food gelatine

Erbozeta S.p.A (LOGUS 
PHARMA S.r.l üçün) San-Marino 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Kombilak ( kapsul № 30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
T316 , istehsal tarixi: 01.07.2020, son istifadə tarixi: 

01.01.2022) bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Konasen Tablet 3 x 10
Calcium (as Calcium carbonate 1500 mg) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide 12.44 mg) 
- 10 mg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 50 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 

5 mcg

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

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Konasen 
(tablet, № 30) adlı məhsul Kalsium, Sink və D vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Kronofer Tablet 2 x 15
Iron – 30 mg (Ferrous bisglycinate - 50 mg, Ferric pyrophosphate - 40 mg, Ferrous 

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

Bulking agent: Microcrystalline cellulose (E460i), 
Dicalcium phosphate (E341ii), Stabiliser: 

Hydroxypropylmethylcellulose (E464), Anticaking agents: 
Mono and diglycerides of fatty acids (E471), Magnesium 
salts of fatty acids (E470b), Silicon dioxide (E551), Cross 

linked sodium carboxymethylcellulose (E468), 
Polyvinylpolypyrrolidone (E1202), Colours: Yellow iron 

oxide (E172), Red iron oxide (E172) 

S.İ.İ.T SRL İtaliya 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kronofer (tablet, № 

30) (Seriya nömrəsi: WT367 , istehsal tarixi: 01.03.2020, 
son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul vitamin C və 

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

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adla 
yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilsin.

Kvinor Tablet 3 x 10 Glucosamine hydrochloride - 300 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, 
Methylsulfonylmethane - 300 mg, Vitamin D3 - 100 IU, Hyalunoric acid - 1.75 mg Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate Aktif Farma Kimya Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kvinor 

(tablet №30) adlı məhsul  dayaq-hərəkət sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:a) "Kvinor oynaqlarda agrı kəsici təsir göstərir" 

yazısı ləğv edilsin.
b)İstifadə üçün göstərişlər bəndində "dayaq-hərəkət 

sisteminin müxtəlif narahatçılıqları zamanı qidanı bioloji 
fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ"yazısı qeyd edilsin.
c)"İstifadə qaydası" rəyə müvafiq olaraq göstərilsin.

L-Arginine / L-Arginin Kapsul 1 L - Arginine - 520,368 mg Bovine gelatin, Silicon dioxide, Magnesium stearate
Park Acre Enterprises Ltd (for 

Holland & Barrett Retail 
Limited)

Böyük Britaniya 26.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-
Arginine / L-Arginin (kapsul, №50) adlı məhsul L-

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

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

L-carnitine / L-karnitin Tablet 1 L-carnitine (L-carnitine as L-tartrate - 744 mg) - 500 mg

Dicalcium phosphate, Microcrystalline cellulose, 
Polvinylpyrrolidone, Silicon dioxide, Stearic acid, 

Magnesium stearate, Hypromellose, 
Hydroxypropylcellulose, Titanium dioxide, Talc, Myglyol 

(Medium chain triglycerides)

Park Acre Enterprises Ltd (for 
Holland & Barrett Retail 

Limited)
Böyük Britaniya 09.09.2020 Müsbət

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

carnitine / L-karnitin (talet, №30) adlı məhsul L-karnitin 
maddəsinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində yaş həddi, "Əks 
göstərişlər" bəndində "Məhsulun tərkibində olan hər 
hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" yazısı qeyd 

edilsin.

Levolat Kapsul 2 x 15

Calcium-L-methylfolate (equivalent 399.24 mcg of Folic acid) – 450 mcg, 
Pyridoxine hydrochloride (equivalent 3 mg of vitamin B6) – 3.65 mg, Potassium 
iodide 1 % trit. (equivalent 100 mcg of iodine) (maltodextrin, potassium iodide) – 

13.07 mg, Magnesium salts of citric acid (equivalent 50 mg of magnesium) – 333 
mg

Microcrystalline cellulose, Talc, Magnesium salts of fatty 
acids, Silicon dioxide, Shell (Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Titanium dioxide, Yellow iron oxide)
Aconitum MMC Litva 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levolat 
(kapsul № 30) adlı məhsul Fol urşusu, B6 vitaminlərinin, 

maqnezium və yod minerallarının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.



Liberon Tablet 4 x 15

Vitamin E acetae standardized 50% (of which Vitamin E - 60 mg) - 120 mg, 
Silybum marianum dry extract standardized 15% as silymarin - 100 mg, 

Glutathione - 75 mg, Ornithine cloridrate - 75 mg, Inositol - 75 mg, Choline 
bitartrate - 56.25 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic calcium phosphate, 
Hydroxypropyl cellulose, Silica, Vegetal magnesium 

stearate, Steraic acid
Gricar Chemical SRL İtaliya 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liberon 

(tablet, №60) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda tərkibin rəyə uyğun (istehsalçının 

təqdim  etdiyi sənədə əsasən) yazılm ası,

b) Məhsulun tərkibində istifadə edilən Ala qanqal bitkisi 
Avropa dərman agentlliyinin tövsiyələrinə əsasən 18 

yaşdan aşağı tövsiyə edilmədiyi üçün "istifadə qaydası və 
əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi zəruridir.

Liparavit D3 daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (D-alpha 
tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liparavit 
D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul 

D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd: "Göstərişlər" bəndi, "Liparavit D3 aşağıda qeyd 
olunan xəstəlik və hallarda qidanı vitaminlərlə 

zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" 
ifadəsi ilə əvəz olunsun.

Lipimarin Tablet 3 x 10
Cynara scolumus leaf dry extract - 200 mg, Silybum marianum seed dry extract - 
150 mg, Glycine max seed dry extract-150 mg, Helichrysum arenarium flower dry 

extract - 50 mg, Alpha lipoic acid - 30 mg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate(TCP), Magnesium 
salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Lipimarin (tablet, № 30) adlı  məhsul Həzm prosesini və 
qaraciyərin fəaliiyətini yaxşılaşdırmaq, orqanizmi 

toksinlərdən azad etmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq qeyd 

edilsin.

Litased kids Şərbət 120 ml

Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 
powdered - 250 mg, Mentha piperita dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 

(as Sodium-D-pantothenate) - 10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 
mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water

Honor  İlaç Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litased ( 

şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"gül" yazısının "çiçək" yazısı ilə əvəz edilsin.

LitVit Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper II sulfate anhydrous 
2.51 mg) – 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide 366 mcg) - 140 mcg, Iron (as 
Iron II sulfate 46.3 mg) – 17 mg, Calcium (as Calcium carbonate 250 mg) – 100 

mg, Magnesium (as Magnesium carbonate 520 mg) – 150 mg, Selenium (as 
Sodium selenite 71.73 mcg) – 30 mcg Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin 
B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin 
B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (as 

Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 20 
mg, Vitamin K2 (as Menaquinone-7) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide 18.7 mg) – 15 

mg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Sugar, Corn 
starch, Magnesium stearate, Gum arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən LitVit 
(tablet, № 30) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lucarnit Göz damcı 10 ml
Sodium Chloride-0.7%, Sorbitol-0.5%, Sodium Hyaluronate-0.4%, Levocarnitine-
0.25%, Sodium tetraborate decahydrate-0.2%, Boric Acid-0.06%, Zinc Chloride-

0.0025%, Purified Water for injection-to100ml
Ayrıca qeyd edilməmişdir NTC S.r.L İtaliya 22.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Lucarnit, Göz damcısı 
10ml”, adlı məhsul quru göz əlamətlərini, yanma və yad 

cisim hissini aradan qaldırmaq üçün tövsiyyə olunan tibbi 
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Lutemax Tablet 3 x 10

Vitamin A - acetate (eq.to 2666 IU/800 mcg Vit.A) - 7.7 mg, Vitamin D3(eq.to 200 
IU/5mcg) - 2 mg, Vitamin B1(as Tiamine HCl) - 1.23 mg, Vitamin B2 (Riboflavine) -
1.74 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) – 2 mg, Vitamin B12 (0.1%)(eq.to 2.5 mcg 

Vit.B12) -2.5 mg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, Vitamin 
E (DL-a-tochopherol acetate 50%) (eq.to 15 mg Tocopherol) - 30 mg, Calcium 

pantothenate (eq.to 7.5 mg Pantotenic acid) - 8.15 mg, Vitamin K2 (eq.to 30 mcg 
Phytomanadione) - 15 mg, Folic acid - 200 mcg, Biotin - 0.0625 mg, Luteine – 5 

mg, Lycopene – 5 mg, Calcium carbonate (eq.to 120 mg Ca2+) - 300 mg, Ferrous 
gluconate (eq.to 14 mg Fe2+) - 112.34 mg, Potasium iodide (eq.to100mcg I-) - 
0.1308 mg, Magnesium oxide (eq.to 56.7 mg Mg2+) - 93.75 mg, Zinc gluconat 
(eq.to 5 mg Zn2+) - 35 mg, L-Selenomethionine (eq.to 30 mcg Se2+) - 6 mg, 

Copper gluconate (eq.to 0.5 mg Cu2+) - 3.57 mg, Manganese gluconate (eq.to 
2.0 mg Mn2+) - 16.21 mg, Chromium pycolinate (eq.to 36 mcg Cr3+) - 0.28 mg

Microcrystaline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal 
silicone dioxide, Nutraficient 149F210001  Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutemax 
( tablet, №30) adlı  məhsul vitamin və mineralların əlavə 

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

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

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin Azərbaycan 
dilində tərcümə ilə yanaşı beynəxalq elmi adlarının qeyd 

edilməsi zəruridir.



Lyzovit-B Şərbət 200 ml Vitamin B1 (as Thiamine HCl) - 0.7 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1 mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 1 mcg, L-Lysine - 150 mg

Sucrose, Sodium benzoate, Citric acid, EDTA, Xanthan 
gum, Glycerine, Sucralose, Pineapple flavour, Mix fruit 

flavour, Water
OPES Healthcare Pvt. Ltd Hindistan 21.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lyzovit-B 

(şərbət, 200 ml) adlı məhsul B qrupu vitaminlərinin və 
lizin amin turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

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

Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adları qeyd edilsin.

b) Köməkçi madələr rəyə, tərkibə aid sənədə və 
qablaşmaya uyğun olaraq qeyd edilsin.

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

Potato starch, Microcrystalline cellulose, Calcium 
stearate, Gelatin capsule (composition of the gelatin 
capsule: Gelatin, Purified water, colorants: Titanium 

dioxide, Yellow quinoline, Blue patented V, Crimson 4R)

Bioterra Belarus 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maqnisan (kapsul, № 
40) (Seriya nömrəsi: 010720 , istehsal tarixi: 13.07.2020, 
son istifadə tarixi: 13.07.2022) adlı məhsul Vitamin B6 və 

Maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Əvvəl verilmiş rəydə qeyd edilməsinə baxmayaraq 
istifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 
tələblərinə tam uyğun olaraq tərtib edilməyib, belə ki, 
məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 

elmi adı qeyd edilməyib.

Mass Builder (chocolate) toz 2.3 kq

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D - 5 
mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 1.1 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, D-Biotin - 50 

mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium - 56 mg, Potassium- 300 mg, 
Calcium - 1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron - 2.1 mg, Manganese - 0.3 mg, Copper - 
0.15 mg, Chromium -  40 mcg, Iodine - 22.5 mcg (Amino acid profile, per 100 g 
protein: Alanine – 4.8 g, Arginine – 2.7 g, Aspartic acid – 10.7 g, Cystine – 2.4 g, 

Glutamic acid – 17.1 g, Glycine – 1.9 g, Histidine – 1.8 g, İsoleucine – 5.7 g, 
Leucine – 10.5 g, Lysine – 9.1 g, Methionine – 1.8 g, Phenylalanine – 3.2 g, 

Proline – 5.7 g, Serine – 5.3 g, Threonine – 7.2 g, Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 
3 g, Valine – 5.7 g)

Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructose, 
Sucrose, Waxy Maize Starch, Reduced Fat Cocoa 

Powder, Isomaltulose, Flavouring, Thickener (Carboxy 
Methylcellulose), Sweetener (Sucralose), Emulsifier (Soy 

Lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Builder 

(chocolate) (toz, 2.3 kq) (Seriya nömrəsi: 19240 , istehsal 
tarixi: 01.08.2019, son istifadə tarixi: 01.08.2021) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:Təqdim edilən nümunə üzərində istifadə edilən 
təlimatda "istifadəsi sahəsi və əsas göstərişlər 

bəndində"böyüklər" yazısı və amin turşuların miqdarı 
qeyd edildiyi halda, dosyedə verilən təlimatda həmin 

məlumatlar qeyd edilməyib.

Mass Builder chocolate toz 5 kq

Creatine monohydrate - 1.5 g, Vitamin E - 12 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D - 5 
mcg, Vitamin A - 800 mcg, Thiamin - 1.1 mg, Riboflavin - 1.4 mg, Niacin - 16 mg, 
Vitamin B6 - 1.4 mg, Folic Acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, D-Biotin - 50 

mcg, Pantothenic Acid - 6 mg, Magnesium - 56 mg, Potassium - 300 mg, Calcium - 
1.5 mg, Zinc - 1.5 mg, Iron - 2.1 mg, Manganese - 0.3 mg, Copper - 0.15 mg, 
Chromium -  40 mcg, Iodine - 22.5 mcg (Amino acid profile, per 100 g protein: 

Alanine – 4.8 g, Arginine – 2.7 g, Aspartic acid – 10.7 g, Cystine – 2.4 g, Glutamic 
acid – 17.1 g, Glycine – 1.9 g, Histidine – 1.8 g, İsoleucine – 5.7 g, Leucine – 10.5 

g, Lysine – 9.1 g, Methionine – 1.8 g, Phenylalanine – 3.2 g, Proline – 5.7 g, 
Serine – 5.3 g, Threonine – 7.2 g, Tryptophane – 1.4 g, Tyrosine – 3 g, Valine – 

5.7 g)

Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructose, 
Sucrose, Waxy Maize Starch, Reduced Fat Cocoa 

Powder, Isomaltulose, Flavouring, Thickener (Carboxy 
Methylcellulose), Sweetener (Sucralose), Emulsifier (Soy 

Lecithin)

VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mass Builder 

(chocolate) (toz, 5 kq) (Seriya nömrəsi: 20076 , istehsal 
tarixi: 01.03.2020, son istifadə tarixi: 01.03.2022) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd:Təqdim edilən nümunə üzərində istifadə edilən 
təlimatda "istifadəsi sahəsi və əsas göstərişlər 

bəndində"böyüklər" yazısı və amin turşuların miqdarı 
qeyd edildiyi halda, dosyedə verilən təlimatda həmin 

məlumatlar qeyd edilməyib.

Maxiday Tablet 3 x 10
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 24.09.2020 Müsbət

“Healty Life” MMC – nin 25.06.2020-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “KOÇ İLAÇ Kişisel 

Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti” şirkətinin istehsalı olan Maxiday (tablet, №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 
keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı vitamin C-nin miqdarı 7.9 
mq/tab. (70.0 mq/tab.) aşkar edilmişdir.


Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim 

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

olunmur. 

Maximum Strength Zinc / 
Maksimum Güclü Sink Tablet 1 Zinc gluconate dihydrate (12.9 % Zinc) - 204.415 mg (25 mg)

Dicalcium phosphate, Calcium carbonate (Calcium 
carbonate 95 %, Maltodextrin 5%), Microcrystalline 

cellulose, Stearic acid, Silica, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Sodium 

carboxymethylcellulose, Glycerol, Hydroxypropylcellulose

Park Acre Enterprises Ltd (for 
Holland & Barrett Retail 

Limited)
Böyük Britaniya 26.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Maximum Strength Zinc / Maksimum Güclü Sink (tablet, 
№100) adlı məhsul sink elementinin əlavə mənbəyi kimi 

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

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

Memoginkar-Q Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Phosphatidylserine - 200 mg, Phosphatidylcholine - 200 mg, Glutamine - 200 mg, 
Lecithine - 10 mg, L-Arginine - 800 mg, Coenzyme - 25 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Deionize water

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 31.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Memoginkar-Q (daxilə qəbul üçün məhlul, 100 ml) adlı 
məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin 
tərkibə aid sənədə, qablaşmaya və rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi, köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində 

tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd 
edilməsi zəruridir.



Mestovan Tablet 2 x 10

Tryptophan - 200 mg, Melatonine - 1 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 
mg, Passiflora incarnata flower extract - 110 mg, Melissa officinalis leaf extract - 

100 mg, Glycine - 90 mg, Magnesium hydroxide (eq.to 91.7 mg elemental 
Magnesium) - 220 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq.to 4.11 mg Vitamin B6) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, 
Polyvinylpyrrolidone K30, Croscarmellose sodium, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate

AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Mestovan (tablet, №20) adlı məhsul MSS-ni 
sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Metabolin Forte Şərbət 100 ml
L-carnitine - 10 g, L-lysine - hydrocloride - 5 g, Vitamin B1(as Thiamine 

hydrochloride)-50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride)- 50 mg, Vitamin 
B12(as Cyanocobalamin) - 50 mcg

Water, Potassium sorbate( E 202), Sodium benzoate( E 
211), Cyclamate( E 952), Lemon flavouring Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 25.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Metabolin Forte(daxilə qəbul üçün məhlul , 100 ml) adlı  
məhsul  metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:Tərkib, istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.

Metifol Tablet 1x30 Calcium L-5-methyltetrahydrofolate - 400 mcg Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium 
stearate ValueMed Pharma SrL San-Marino 27.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metifol 
(tablet №30) adlı məhsul fol turşusunun əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Metoxsalene / Metoksalen Fotoferez üçün məhlul 5 ml Methoxsalen-100 micrograms Ayrıca qeyd edilməmişdir G.L. Pharma GmbH Avstriya 14.09.2020 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Metoxsalene/Metoksalen 
0.1mg/5ml ampulada", adlı məhsulun tərkibindəki 
"Methoxsalen" təsiredici maddə UV radiasiya ilə 

aktivləşən dərman vasitəsidir və fotoferez proseduru 
zamanı istifadə olunur. Buna əsasən təqdim edilən 

məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir.

Miroksera Şərbət 100 ml

Honey - 0,5 g, Water extract (40 ml Biologically purified water) from: Thymus 
(Thymus vulgaris) - 0,25 g, Miroxylon (Miroxylon balsamum) - 0,25 g, Round-

leaved sundew (Drosera rotundifolia) - 0,25 g, Liquorice (Glycyrrhiza glabra) - 0,22 
g, Marsh-mallow (Althaea officinalis) - 0,125 g, Blackcurrant extract (Ribes nigrum) 
- 0,1 g, Southern blue-gum powder (Eucalyptus globulus) - 0,07 g, Lemon (Citrus 

limon) - 0,07 g.

Inverted sugar. SC Laboratoarele Medica SRL Rumıniya 15.09.2020 Müsbət

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

orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ-dir olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:1)tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin; baldan 

başqa digər inqredientlərin sulu ekstrakt olması haqqında 
məlum at təqdim  olunsun;

2)İstiifadə üzrə təlimatda"immunostimulyator, 
detoksikant, bəlğəmgətirici və öskürək əleyhinə vasitə" 

yazısı "Tənəffüs oqanların fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
BFMQƏ" ilə əvəz olunsun;"Göstərişləri" bəndində 

məhsulun göstərilən xəstəliklər və hallar zamanı qıdanı 
bioloji fəal maddələr ilə zənginləşdirmək məqsədi ilə 

köməkçi vasitə kimi istifadəsi haqqında tövsiyə olunması 
haqqında məlum at göstərilsin;

3)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunsun.

Nat-Qara zirə Kapsul 400 mg Nigella sativa seed powder –400 mg. capsula shell(gelatin) Herba Flora MMC Azərbaycan 28.08.2020 Müsbət

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

Qara zirə (kapsul,№ 100 ) adlı  məhsul bir çox xəstəliklər 
zamanı immun sistemin fəaliyyətini gücləndirən vasitə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:1)Rəydə göstərilən seriya yalnız məktubda təqdim 

olunmuşdur, məhsulun üzərində  göstərilm əm işdir.

         2) Yaş həddi  və əks göstəricilər rəyə uyğun olaraq 
göstərilsin.

         3)Köməkçi m addələr rəyə uyğun olraq göstərilsin.

         4)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib 
olunmalıdır( bax 5.3, 6,3 bəndlər).

Natural nest Bıo Glucan Kapsul 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg, 1.3/1.6 Beta glucan (bakers yeast) - 50 mg, 
Zinc sulfate monohydrate (Zinc - 10 mg) - 27.44 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Lactose, Magnesium 
salts of fatty acids

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bıo 

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

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

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

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.



Natuzzi Sprey məhlul 15 ml
Olive oil-10.65q, Vaseline Oil-3.75q, Mentha oil-0.105q, Abies Alba(Silver fir 
Essential Oil)-0.375q, Eucalyptus Globulus Essential Oil-0.045q, Tocopherol 

Acetate-0.075
Ayrıca qeyd edilməmişdir NPL Fitoprodukt MMC Ukrayna 01.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Natuzzi, məhlul sprey, 15 
ml” adlı məhsul polipektomiya, septoplastika, mukotomiya 

əməliyyatı sonrası və atopik, hipertrofik rinitin müalicəsi 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyyə olunan tibbi 

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

Nefromax Şərbət 100 ml

Lespedaza capitata herb extract - 30 mg, Corn silk extract - 200 mg, Vaccinium 
macrocarpon fruit extract - 200 mg, Magnesium citrate (Magnesium - 5.05 mg) - 
30 mg,  Echinacea angustifolia root extract - 100 mg, Orthosiphon stamineus leaf 

extract - 200 mg

Strawberry aroma, Potassium sorbate (E 202), Xanthan 
gum, Sorbitol (E 420), Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Nefromax (şərbət № 100 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat 
orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

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

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

deyil.
Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan bütün komponentlərin 

həm beynəlxalq elmi adı, həmdə Azərbaycan dilində 
tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)"İstifadə qaydası" rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Nevrodep Tablet 3 x 10

Valerian root extract(Valerana officinalis)-200 mg; Glycine-100 mg; Magnesium 
lactate dihydrate-150 mg; St. John's wort extract (Hypericum perforatum), with 

0,3% hypericin-100 mg; Hawthorn extract from leaf&fruit (Crataegus monogyna)-
150 mg; Vitamin b6(as Pyridoxine chloride)-5 mg.

Loading agents:lactose monohydrate, microcrystalline 
cellulose, pregelatinized starch glazing agents: 

hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, 
microcristalline cellulose, stearic acid, talc,titanium 

dioxide, indigo carmine, yellow iron oxide, hardening 
agent: polyvinylpyrrolidone; anti-cacing agents: vegetable 

magnesium stearate, colloidal silicon dioxide.

S.C.Laboratoarele Remedia 
S.R.L Rumıniya 16.09.2020 Müsbət

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

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

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

deyil.
Qeyd:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin və 
Azərbaycan dilinə düzgün tərcüm ə olunsun;   

         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 

287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş             “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Nokamen Forte Kapsul 2 x 15

Crataeva Nuvala root bark dry extract-100 mg; Bergenia ligulata root dry extract- 
50 mg; Butea frondosa flower dry extract-40 mg; Dolichos biflorus seed dry extract-

40 mg; Sodium carbonate-20 mg; Boerhavia diffusa root dry extract- 50 mg; 
Asphaltum-50 mg; Potassium citrate(eq to Potassium=1, 5 mEq)-162 mg; 

Rosmarinus officinalis leaf dry extract-60 mg; Rubia cordifolia root dry extract-20 
mg.

cornstarch, natural gelatin(capsula shell) Vega İlaç Koz.Gida İmalat 
San.Tic.Ltd.Şti Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

NOKAMEN FORTE( kapsul, № 30 ml) adlı  məhsulsidik-
ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdımaq üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda məhsulun  ümumi 

xüsusiyyətləri ləğv olunsun( burada BFMQƏ uyğun 
olmayan farmakoloji təsirlər sadalanıb) və rəyə uyğun 
olaraq göstərilsin; "Aşağıdakı xəstəliklərin müalicəsi 

zamanı köməkçi vasitə kimi..." yazısı ""Aşağıdakı 
xəstəliklərin müalicəsi zamanı qidanı bioloji fəal 

maddələrlə və minerallarla zənginləşdirən köməkçi vasitə 
kimi..."ilə əvəz olunsun;

2)"Saxlanma şəraiti" rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Nomerin Forte Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 

powdered - 250 mg, Mentha piperita dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 - 
10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water

Honor  İlaç Sanayi Ticaret 
Ltd.Şti Türkiyə 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomerin 
Forte ( şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"gül" yazısının "çiçək" yazısı ilə əvəz edilsin.

Noogam B6 Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, Vitamin B6 - 20 mg, 
Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, Inositol (Vitamin B8) - 3000 mg

Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-fructose, 
Xanthan gum, Purified water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Noogam 
B6 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı məhsul 
MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

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

deyil. 

Normix Kapsul 3 x 10 Vitamin E - 100 IU, Sodium selenite - 100 mcg, Zinc sulfate - 15 mg, Folic acid - 
400 mcg, Potassium iodide - 200 mcg Calcium stearate, Maltodextrin, Sorbitol Evroplus Ukrayna 09.09.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibinin rəyə və tərkibə aid sənədə 
müvafiq olaraq və həmçinin, beynəlxalq elmi adla yanaşı 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.



Novaleks Kapsul 2 x 15 L - Glutathione - 200 mg, Lecithin - 75 mg
Hydroxypropylmethyl cellulose, Titanium dioxide, Inulin, 
Silicon dioxide, Tricalcium phosphate, Magnesium salts 

of fatty acids

C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG  
for Denk Pharma CmbH Almaniya 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novaleks (kspul, № 

30) (Seriya nömrəsi: L0183/5, istehsal tarixi: 01.06.2020, 
son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul Qaraciyər 
xəstəliklərinin kompleks 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 göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Ocean Microfer Tablet 1 İron - 17 mg (from * Lipofer (Corn starch, Ferric Pyrophosphate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Lechitin) - 217.95 mg)

Dicalcium phosphate, Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked 

carboxymethylcellulose, Fatty acids magnesium salts, 
Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve Kimya 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ocean 
Microfer  (tablet № 30) adlı məhsul dəmir elementinin 

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

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

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

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Oftmera Şərbət 150 ml Omega - 3 (EPA - 190 mg, DHA - 120 mg) - 1000 mg, Vitamin A - 300 mcg, 
Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin D - 200 IU, Vitamin C - 30 mg, Zinc - 18 mg

Glycerol, Sucralose, Lemon flavor, Potassium sorbate, 
Deionized water

Reform Pharma İlaç Kimya 
Gida Kozmetik Ticaret Sanayi 

Anonim Şirketi 
Türkiyə 03.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oftmera 

(şərbət 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 doymamış yağ 
turşularının, bəzi vitaminlərin və sink mineralının əlavə 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin düzgün (limon dadı 

əvəzinə portağal dadı qeyd edilib) və beynəlxalq elmi adla 
yanaşı Azərbaycan dilində tərcüm ələrinin qeyd edilm əsi 

b)Qablaşmada köməkçi maddələrin  Azərbaycan dilində 
tərcümələri ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Oilesen D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 4 mg (1 drops - 10 mcg) Extra virgin olive oil Valentis UAB Litva 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oilesen 
D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul 
D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Oksibenin Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml Sodium chloride - 17 mg( 1.7 %), Oxygen (stabilized, aerobic) - 100 mg (10.00 %), 

Aqua purified - 883 mg(88.3 %) ayrıca göstərilməyib Fortex Nutraceutical LTD Bolqarıstan 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Oksibenin(daxilə qəbul üçün maye-damcı, 50 ml) adlı 
məhsul  immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə 
kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Omega 3 Kapsul 1 Omega - 3 (EPA 30% - 300 mg, DHA 20% - 200 mg, Other fatty acids - 500 mg) - 
1000 mg Bovine gelatin, Glycerol, Purified water Ersağ Bitkisel Sağlık Gida Ltd. 

Şti. Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 

3 (kapsul №80) adlı məhsul omeqa yağ turşularının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
b)"Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilsin.

c)Kapsulun tərkibi ayrıca köm əkçi m addə kim i göstərilsin.

d)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
və qablaşmada məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin həm beynəlxalq elmi adı, həm də 
Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd edilsin.

Ornovin Tablet 3 x 10

Phosphatidylserine 20% - 100 mg, Phosphatidylcholine 30% - 100 mg, Ginkgo 
d.e. 3% total ginkgoflavonoids - 80 mg, Dimethylglycine – 100 mg, Vitamin B1 (as 
Thiamine hydrochloride) - 1,1 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1,4 

mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1,4 mg, Vitamin B12 (Cyanocoblamine) - 0,0025 mg, 
Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 0,20 mg, Inositol – 100 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, Microcrystalline 
cellulose, PVP, Dibasic calcium phosphate, Glazing 

agents (Pregelatinized modified starch (E 1420), Talc (E 
553b), Glycerol (E 422), Shellac (E 904), Titanium 

dioxide (E 171), Yellow iron oxide (E 172))

Gricar Chemical SRL İtaliya 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ornovin 

(tablet №30) adlı məhsul  beynin funksional vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə 
ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının və rəyə müvafiq 

olaraq "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.



Oroliv Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 50 ml

Hibiscus sabdariffa fruit dry extract - 30 mg; Silybum marianum seed dry extract - 
15 mg; Calendula officinalis flower dry extract - 30 mg; Origanum vulgare leaf dry 

extract - 60 mg; Tilia cordata flower dry extract - 45 mg; Thymus serpyllum leaf dry 
extract - 60 mg; Ribes nigrum leaf dry extract - 15 mg.

Deionized water; Xanthan Gum; Citric Acid; Raspberry 
Flavor; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; 

Sucralose.

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

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Oroliv(daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 50 ml) adlı  
məhsul  qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

tövsiyə oluna BFMQƏolub, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil.

Orthomol Junior C Plus Direct 
Granules (Raspberry / Lime) / 
Ortomol Junior C Plus Birbaşa 

Qranullar (Moruq / Laym)

Qranullar 2 q

Calcium (Calcium carbonate 90% - 326 mg) - 120 mg, Magnesium (Magnesium 
carbonate 90% - 273 mg) - 60 mg, Vitamin C (Ascorbic acid- 220 mg) - 200 mg, 

Vitamin E (Dl-alpha-tocopherylacetate 50%  - 103 mg, Mixed tocopherols - 31 mg) - 
36 mg alpha-TE, Niacin (Niacinamide 33% - 56 mg) - 18 mg NE, Iron (Ferric 

pyrohosphate - 24 mg) - 6 mg, Lutein (Lutein 5% - 16 mg) - 800 mcg, Pantothenic 
acid (Calcium-D-pantothenate - 15 mg) - 12 mg, Vitamin A (Beta-carotene 10% 12 
mg, Retinyl acetate 325 - 2.1 mg) - 300 mcg RE, Zinc (Zinc sulphate - 8.2 mg) - 3 
mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl - 6.9 mg) - 1.8 mg, Lycopene (Lycopene 3% - 6.7 
mg) - 200 mcg, Citrus bioflavonoids (Citrus bioflavonoids 45% - 6.7 mg) - 3 mg, 

Riboflavin (Vitamin B2) (Riboflavin 33% - 6.4 mg) - 2.1 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamine 0.1% - 5.6 mg) - 5 mcg, Thiamin (Vitamin B1)(Thiamine 

mononitrate 33% - 4.7 mg) - 1.2 mg, Selenium (Sodium selenite 1% - 2.4 mg) - 10 
mcg, Manganese (Manganese sulphate - 2.3 mg) - 0.75 mg, Vitamin D 

(Cholecalciferol 100.000 - 4.5 mg) - 10 mcg (400 IU), Copper (Cupric citrate - 1.4 
mg) - 0.5 mg, Vitamin K (Vitamin K1 5% - 1.1 mg) - 50 mcg, Chromium 

(Chromium (III) chloride 5% - 1 mg) - 10 mcg, Molybdenum (Sodium molybdate 
10% - 0.5 mg) - 20 mcg, Folic acid (Folic acid - 0.24 mg) - 200 mcg, Iodine 

(Potassium iodate 50% - 0.17 mg) - 50 mcg, Biotin (Biotin - 0.11 mg) - 100 mcg

Xylitol, Sodium carbonates, Citric acid, Malic acid, 
Raspberry flavour, Lemon flavour, Acesulfame K

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 21.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Junior C Plus Direct Granules (Raspberry / 
Lime) / Ortomol Junior C Plus Birbaşa Qranullar (Moruq / 

Laym) (qranullar, saşe № 7) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydasında" rəyə müvafiq 
olaraq yaş həddi göstərilsin.

Orthomol Vitamin C depo / 
Ortomol Vitamin C depo Tablet 1 flakon - 100 tablet Vitamin C (L- Ascorbic acid 97% - 257 mg) - 225 mg, Citrus bioflavonoids - 10 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, Nutrafinish coating 
148U220004, Maize starch, Silicon dioxide, Stearic acid, 

Magnesium stearate

Orthomol Pharmazeutische 
Vertriebs GmbH Almaniya 21.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Orthomol Vitamin C depo / Ortomol Vitamin C depo 
(qranullar, saşe № 7) adlı məhsul C vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Məhsulun "istifadə qaydasında" rəyə müvafiq 
olaraq yaş həddi göstərilsin.

Osteocare Fizz / Osteokea 
Fizz Fışıldayan tablet 1

Calcium (as Calcium carbonate powder - 1110 mg)- 400 mg, Magnesium (as 
Magnesium oxide - 100 mg) - 60 mg, Manganese (as Manganese sulphate 

monohydrate - 2.4 mg) - 0.75 mg, Zinc (as Zinc sulphate heptahydrate -22.2 mg) - 
5 mg, Copper (as Copper sulphate dried - 1.4 mg) - 0.5 mg, Selenium (as Sodium 
selenite Anhydrous - 55.3 mcg) - 25 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid (Vitamin C) - 
60 mg)- 60 mg, Vitamin D3 (as Vitamin D3 100 CWS/AM (100.000 IU/g) - 4 mg) - 

10 mcg

Citric acid, Sorbitol, Sodium bicarbonate, Natural orange 
flavour, Starch, Redbeet powder, Lemon flavour, 
Sucralose, Apricot flavour, Rivoflavin 5 phosphate 

sodium

Thompson and Capper ltd Böyük Britaniya 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteocare Fizz / Osteokea Fizz (fışıldayan tablet, № 20) 
adlı  məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim 
olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

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

Qeyd:"Əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilməsi zəruridir.

Osteosan Şərbət 150 ml Calcium citrate - 500 mg, Magnesium sulphate - 100 mg, Zinc sulphate - 10 mg, 
Cholecalciferol - 3.6 mcg

Deionized water, Glucose syrup, Flavor, Xanthan gum, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Medicure İlaç Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Osteosan (şərbət, 150 ml) adlı məhsul Ca, Mg, Zn 
minerallarının və D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Otacı Pastil Meyanbalı Pastil 12 x 2 Succus liquiritae - 0.15325, Menthol - 5.5 mg, Thymol - 0.00925 mg, Camphor - 
0.00925

Oleum anisi, Oleum Menthae piperitae, Extract dried leaf 
of Mentha piperita, Extract dried flower of Matricaria 

chamomilla, Extract dried seed of Foeniculum vulgare, 
Glucosum, Saccharum

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Pastil Meyanbalı(sorma pastil № 24) adlı məhsul (Seriya 
nömrəsi: 230406, istehsal tarixi: 01.04.2020, son istifadə 

tarixi: 01.04.2023)   söyuqdəymə və öskürək zamanı  
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.İstifadə olan 
inqredientlərin adları Azərbaycan dilində və Latın( və ya 

ingilis) dilində təqdim olunmalıdır(baxmayaraq ki bu qeyd 
əvvəlki rəydə də göstərilişdir, yenə də yerinə 

yetirilməmişdir).



Otacı Pastil Oka Mentol Pastil 12 x 2 Menthol - 6.5 mg, Eucalypthol - 1.625 mg, Camphor - 0.005 mg, Thymol - 0.005 
mg

Oleum anisi, Oleum origani, Citric acid, Tussilago farfara, 
Althea officinalis, Glyceryl monostearate, Verbascum 

phlomoides extrade, Glucosum, Saccharum
Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı 

Pastil Oka Mentol(sorma pastil № 24) adlı məhsul(Seriya 
nömrəsi:230408 , istehsal tarixi: 01.04.2020, son istifadə 

tarixi: 01.04.2023)   söyuqdəymə və öskürək zamanı  
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın 
tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.İstifadə olan 
inqredientlərin adları Azərbaycan dilində və Latın(və ya 

ingilis) dilində təqdim olunmalıdır(baxmayaraq ki bu qeyd 
əvvəlki rəydə də göstərilişdir, yenə də yerinə 

yetirilməm işdir).



Ovunorm Tablet 2 x 15
Inositol 50 % - 1000 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 10 mg, Alpha-

lipoic acid - 50 mg, Vitamin E - 20 mg, Zinc oxide - 6.25 mg (app. Zinc 5 mg), 
Coenzyme Q10 - 20 mg 

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium 
stearate ValueMed Pharma SrL San-Marino 21.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Ovunorm (tablet № 30) adlı məhsul (Seriya nömrəsi: 
0431  , istehsal tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 

01.05.2023)  qadınarda reproduktiv orqanlarının 
fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.

Oxoxo Şərbət 120 ml Licorice(Glycyrrhiza glabra) stolon fluid extract - 50 mg, İvy (Hedera helix) leaves 
fluid extract  - 35 mg, Thyme(Thymus vulgaris) leaves fluid extract- 100 mg

Citric acid, Sugar, Potassium sorbate, Methyl paraben, 
Propyl paraben, Amaranth red, Chloroform, Poly 

Sucralose, Sodium benzoate, Carboxy Methyl Cellulose, 
Shehtoot No.1, Cherry No.1

Paul Brooks Homoeo 
Laboratoriyaları Pakistan 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Oxoxo(şərbət , 120 ml) adlı  məhsul tənəffüs yollarının 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün  tövsiyyə olunan BFMQƏ 

olub,  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)Saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         2)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 

uyğun olaraq göstərilsin və Azərbaycan dilinə düzgün 
tərcümə olunsun.

Panzim Kapsul 3 x 10
Ananas comosus (Pineapple) fruit dry extract - 110 mg, Carica papaya leaf extract - 
110 mg, Pancreatin powder - 200 mg, Taraxacum officinale radix dry extract - 150 

mg
Corn starch, Gelatin Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti Türkiyə 01.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panzim 
(kapsul, №30) adlı  məhsul Həzm sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə və 

tərkibə aid sənədə m üvafiq olaraq düzgün qeyd edilm əsi,

b)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndinində qeyd edilən 
xəstəliklərin "müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ" yazısının əlavə edilməsi zəruridir.

Passimel Kapsul 10 x 3
Passiflora Incarnata flower extract – 300 mg, Valerian Officinalis root extract – 170 

mg, Melissa Officinalis leaf extract – 50 mg, Magnesium oxide - 82.92 mg, 
Pyridoxine hydrochloride - 6.08 mg (Pure Vitamin B6 - 5 mg)

Magnesium Stearate, Maltodextrin A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

PASSİMEL kapsul № 30 (Seriya nömrəsi: 20105; 
İstehsal tarixi: 01.02.2020; Son istifadə tarixi: 01.02.2023) 

adlı məhsul MMS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

vasitəsi deyil

Philos DEEP with Lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml Sodium Hyaluronate-24mg, Lidocaine hydrochloride-3mg, Phosphate-buffered 
saline pH7-q.s Ayrıca qeyd edilməmişdir Reazen Co., Ltd Cənubi Koreya 16.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Philos DEEP with 
Lidocaine, inyeksiya üçün gel, 1x1.1 ml”, əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Philos Fine Lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1ml Sodium Hyaluronate-2%, Water for injection-98% Ayrıca qeyd edilməmişdir Reazen Co., Ltd Cənubi Koreya 16.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Philos Fine Lidocaine, 
inyeksiya üçün gel, 1x1.1 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş 

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

vasitəsi deyil.




Philos Sub-Q with Lidocaine inyeksiya üçün gel 1.1 ml Sodium Hyaluronate-24mg, Lidocaine hydrochloride-3mg, Phosphate-buffered 
saline pH7-q.s Ayrıca qeyd edilməmişdir Reazen Co., Ltd Cənubi Koreya 16.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Philos Sub-Q with 
Lidocaine, inyeksiya üçün gel, 1x1.1 ml”, əvvəlcədən 
doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul kosmetologiyada üz 

dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Plenux Tablet 3 x 10 Maximum Sağlık Ürünleri San 
ve Tic Ltd Şti Türkiyə 08.09.2020

Xitam 
verilən 

müraciətlər


“Çıraq Farm-2017 MMC” MMC – nin 09.07.2020-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin 

“Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd Şti” şirkətinin 
istehsalı olan Plenux (tablet, №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 
analizləri zamanı tabletin çəkisi 1739.35 mq (1520.0 - 
1680.0 mq), dezinteqrasiya müddəti 65 dəq. 47 san. 

(maks. 40 dəq.) olaraq aşkar edilm işdir.


Həm çinin,

-İstehsalçı tərfdən təqdim edilmiş tərkibə aid sənədddə 
viatmin və mineralların məhsulda daxiol olma forması 

göstərilm əyib.

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

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

olunmur. 


Prolibid Femina toz 1

Inositol - 2000 mg, L-citruline - 250 mg, L-arginine - 250 mg, Fenugreek seeds 
extract (Trigonella foenum-graecum) DER 25:1 aqueous-alcoholic extraction 

(standardization:50% saponins - 100 mg) - 200 mg, Ginseng root extract (Panax 
Ginseng C.A.Mey) DER 25:1 aqueous-alcoholic extraction (standardization 27% 

ginsenosides - 10.8 mg) - 40 mg, 

Fructose, Lemon juice concentrate, Natural orange 
flavour, Natural lemon flavour

Efferta Sp.z.o.o (for Establo 
Pharma) Polşa 07.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolibid 
Femina (toz, saşe №30) adlı məhsul qadınlarda libidonu 

və cinsi aktivliyi artırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

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

deyil.
Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda istehsalçının düzgün qeyd edilməsi 
zəruridir.

Propolink məhlul 30 ml Honey Powder - 63 mg, Propolis glycerinated extract - 63 mg, Thyme dry extract 
(Thymus vulgaris L. herb) - 16.78 mg, Ascorbic acid (Vitamin C) - 12.6 mg Water, Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate Farmalink S.L İspaniya 25.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Propolink (məhlul 30 ml) adlı məhsul qıcıqlanmış boğazı 
sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Prostalux Tablet 3 x 10

Saw palmetto fruit extract - 167 mg, L-alanine - 50 mg, L-glutamic acid - 50 mg, 
Nettle (Urtica dioica) root extract - 50 mg, Selenium - 30 mcg, Zinc - 15 mg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine) - 3 mg, Lycopene - 3 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl 
acetate) - 4 IU, Vitamin A (Retinol) - 2500 IU

Microcrystalline cellulose, Stearic acid, Silica, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium stearate

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prostalux (tablet, №30) adlı məhsul kişi cinsiyyət sistemi 
problemləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

dərman vasitəsi deyil.

Prostilin Daxilə qəbulu üçün  
məhlul-damcı 20 ml

Hedysarum theinum root extract - 1,0 ml, Orchis militaris root extract - 1,0 ml, 
Onobrychis arenaria leaf extract- 1,0 ml, Urtica dioica root extract - 0,8 ml, 

Levisticum officinale leaf extract - 0,8 ml, Castoreum extract - 0,8 ml, Ilex latifolia 
leaf extract - 0,8 ml, Tabebuia impetiginosa bark extract - 0,6 ml, Hypericum 
perforatum flower extract - 0,6 ml, Larix sibirica bark extract - 0,6 ml, Usnea 

borodata leaf extract - 0,6 ml, Lespedeza juncea leaf extract - 0,6 ml, Ganoderma 
lucidum extract - 0,6 ml, Vaccinium Myrtillus fruit extract - 0,6 ml, Arctium lappa 

root extract - 0,6 ml, Zea mays stigma extract - 0,6 ml, Fragaria vesca leaf extract - 
0,4 ml, Phaseolus vulgaris fruit extract - 0,4 ml, Salix alba bark extract - 0,4 ml, 

Betula alba bark extract - 0,4 ml, Laurus nobilis leaf extract - 0,4 ml, Propolis - 0,4 
ml, Galleria mellonella extract - 0,4 ml, Velvet extract - 0,2 ml, Phallus impudicus 

extract - 0,2 ml, Ammonium Alum - 0,2 ml, Aqua - 5,0 ml

ayrıca göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Prostilin(daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 20 ml) adlı  
məhsul kişilərdə sağlamlığı qorumaq üçün  tövsiyyə 
edilən BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

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

deyil.

Prostneed Kapsul 2 x 15 Saw palmetto berry extract - 150 mg, African pygeum bark extract - 54 mg, 
Stinging nettle leaf extract - 10 mg, Zinc sulfate - 35 mg

Anhydrous lactose, Dibasic calcium phosphate, Purified 
Talc, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

West-Coast Pharmaceutical 
Works Ltd. Hindistan 11.09.2020 Müsbət

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

30) (Seriya nömrəsi: WF20252 , istehsal tarixi: 
01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul 
kişi cinsi xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Qematogen Vitamin Plyus Baton 40 q
Black food albumin – 4.29 g, Vitamin premix (CustoMix BEV 5) – 0.333 g (Iron - 5 
mg, Vitamin E - 16.38 mg, Vitamin B 6 - 2.67 mg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin PP - 

19.78 mg, Vitamin H - 0.169 mg)

Sugar powder, Condensed milk, Starch, Natural flavoring 
Vanilla Ekzon Belarus 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qematogen Vitamin 
Plyus (baton, 40 q) (Seriya nömrəsi: 0090520 , istehsal 
tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2022) adlı 
məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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



Qoldomed Kapsul 3 x 10 Omega - 3-6-9 (Omega - 3 - 8.8-8.1 g/100 g, Omega - 6 - 38.6 - 35,5 g/100g,  
Omega - 9 - 41.1 - 37.8 g/100 g) - 1000 mg

Gelatina, Glycerolum, Sorbitol, Methylparaben (Nipagin), 
Aqua purificata İTŞ Farmakom MMC Ukrayna 07.09.2020 Müsbət

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

30) (Seriya nömrəsi: 01072020 , istehsal tarixi: 
01.07.2020, son istifadə tarixi: 01.07.2022) adlı məhsul 

yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Növbəti istehsal zamanı qablaşma və Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 

"Bioloji aktivliyə malik qida əlavəsi", "Qida əlavəsi", "Diyet 
əlavəsi" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
yazısı ilə əvəz edilməsi, bundan başqa, qablaşmada 
köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 

yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruriridir.

Redokan Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Redokan 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 15 ml) adlı məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd1:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Qeyd2:İstehsalçının ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy 
dəyişdirilir.

Remover-S Daxilə qəbul üçün məhlul 600 ml

Equisetum arvense fresh herbs substance liquid extract (1:9) - 600 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi liquid extract (1:1) - 400 mg, Sideritis clandestine herbs 
powder - 170 mg, Rosmarinus officinalis spirituous liquid extract (1:1) - 170 mg, 
Cynodon dactylon herbs powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis spirituous 

liquid extract (1:1) - 170 mg.

Potassium sorbate, Prufied water
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Remover-S (daxilə qəbul üçün məhlul, 600 ml) adlı  
məhsul sidik-ifrazat sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 10-14 gündən 

artıq istifadə olmaması haqqında  tövsiyə xarakterli 
məlumat təqdim olunsun. Belə ki,  əks hallarda məhsulun 
tərkibində olan Arctostaphylos uva-ursi liquid extract  adlı 

inqredient ADA(EMEA)-nın məlumatına əsasən 
böyrəklərdə qıcıqlanmaya səbəb ola bilər

RestoMix Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 

powdered - 250 mg, Menthae piperitae dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 - 
10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Orange flavor, Deionized water

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 01.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
RestoMix (şərbət, 120 ml) adlı  məhsul MSS-nin 

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

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

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

deyil.
Qeyd: Ürəkvari Cökə və Aptek çobanyastığı bitkilərinin 
xammallarının Azərbaycan dilində tərcüməsinin "gül" 

əvəzinə "çiçək" qeyd edilməsi zəruridir.

Reviforce Şərbət 250ml

Ascorbic acid - 1333.23 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 125 mcg, Thiamine 
hydrochloride - 23.33 mg, Sodium riboflavin -5-phosphate - 29.68 mg, Pyridoxine 
hydrochloride - 42.5 mg, Niacin - 266.68 mg, Tocopherol acetate - 329.32 mg, 

Retinyl palmitate - 42750 IU, Cyanocobalamin - 41.68 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium citrate, 
Polysorbate 20, Aspartame, Sucralose, Saccharin 
sodium, Orange flavour, Hypromellose, Glycerine, 

Purified water

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reviforce (şərbət, 250 

ml) (Seriya nömrəsi: I0631, istehsal tarixi: 01.05.2020, 
son istifadə tarixi: 30.04.2022) adlı məhsul bəzi 

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

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

Qeyd:Növbəti istehsal zamanı Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı, 

beynəlxalq elmi adları qeyd edilsin.

Reviforce Adulto Tablet 1

Calcium hidrogenphosphate (Calcium - 162 mg, Phosphorus - 125 mg) - 549.898 
mg, Magnesium oxide (Magnesium - 100 mg) - 165.782 mg, Potassium chloride 

(Potassium  - 40 mg, Chloride - 36 mg ) - 76.278 mg, L-ascorbic acid (Vitamin C - 
60 mg) - 72 mg, Ferric phosphate (Iron - 14 mg) - 56 mg, DL- alpha-tocopheryl 

acetate (Vitamin E - 10 mg) - 26.374 mg, Nicotinamide (Niacin - 18 mg) - 21.6 mg, 
Zinc oxide (Zinc - 7.5 mg) - 9.335 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 2 
mg) - 8.759 mg, Calcium D-pantothenate (Pantothenic acid - 6 mg) - 7.834 mg, 

Retinyl acetate (Vitamin A - 800 mcg) - 6.4 mg, Thiamine mononitrate (Vitamin B1 - 
1.4 mg) - 6.222 mg, Riboflavin (Vitamin B2 - 1.6 mg) - 5.818 mg, Manganese 

carbonate (Manganese - 2.5  mg) - 5.556 mg, Lutein - 250 mcg, Cholecalcipherol 
(Vitamin D3 - 5 mcg) - 2.4 mg, Copper citrate (Copper - 0.7 mg) - 1.984 mg, 

Cyanocobalamine (Vitamin B12 - 1 mcg) - 1.2 mg, Phylloquinone (Vitamin K - 30 
mcg) - 0.72 mg, Pteroyl - monoglutamic acid (Folate - 200 mcg) - 0.240 mg, 

Potassium iodide (İodine - 150 mcg) - 0.196 mg, D-biotin (Biotin - 150 mcg ) - 0.18 
mg, Chromium chloride (Chromium - 25 mcg) - 0.125 mg, Sodium selenite 

(Selenium - 25 mcg) - 0.055 mg, Ammonium molybdate (Molybdenium - 25 mcg) - 
0.046 mg

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, 
Maltodextrin, Vegetable magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Titanium dioxide, Ethylcellulose, Vegetable 

stearic acid, Riboflavin, Iron oxide red

Laboratorios Basi-İndustria 
Farmaseutica S.A Portuqaliya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Reviforce Adulto (tablet, №60) adlı məhsul  vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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



Roimac Kapsul 3 x 10
Pancreatin (Lipase - 6750 PhEur, Amylasa - 6300 PhEur, Protease - 450 PhEur) - 
155 mg, Pepsin 1:10000 - 10 mg, Bromelain (Pineapple extract 1200 GDU) - 100 

mg, Papain - 100 mg, Peppermint (Mentha piperita) extract 10:1 - 50 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon dioxide, 
Magnesium stearate, Gelatin Laboratoarele Remedia S.R.L Rumıniya 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Roimac 
(kapsul, №30) adlı məhsul həzm sisteminin faəliyyətini 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a)İstifadə sahəsi və göstərişlər bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 

b)Qablaşmada Nanə bitkisinin beynəlxalq elmi adının 
düzgün qeyd edilməsi, həmçinin "Bioloji faəllığa malik 

qida əlavəsi" yazısının qeyd edilm əsi,

c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə ilə 
yanaşı beynəlxalq elm i adının qeyd edilm əsi zəruridir.



Rowabestin Kapsul 3 x 10
Lipoic acid - 100 mg, Citicolinum - 100 mg, L-carnitine - 200 mg, Vaccinium 

myrtillus fruits dry extract - 125 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves dry extract - 50 
mg

Cornstarch, Gelatine
Kharkiv Pharmaceutical 

Factory, LTD for  
A.İ..Borodatov FC

Ukrayna 18.09.2020 Müsbət

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

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

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

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

deyil.

R-Tox Kapsul Glucosamine sulfate - 250 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 200 mg, Boswellia 
serrata resin extract - 100 mg, Hydrolyzed collagen Type II (Bovine) - 30 mg Hydroxypropyl methycellulose (E 464)

Pharma Rosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 

Ltd. Şti. 
Türkiyə 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən R-Tox  (kapsul, № 90) 
(Seriya nömrəsi: RT20.001 , istehsal tarixi: 01.01.2020, 

son istifadə tarixi: 01.01.2022) adlı məhsul dayaq-
hərəkət sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

uyğun deyil.

Rutikan Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 166.67 IU (4.17 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower seed oil AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rutikan 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 15 ml) adlı məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd1:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Qeyd2:İstehsalçının ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy 
dəyişdirilir.

Sakolin Şərbət 200 ml
Fennel (Foeniculum vulgare) seed extract – 250 mg, Chamomile (Matricaria 

chamomilla) flower extract – 250 mg, Prune juice concentrate – 400 mg, Fig juice 
concentrate – 250 mg

Xanthan gum, Sugar, Water, Potassium sorbate,  
Sodium benzoate, Citric acid Primea Limited İngiltərə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sakolin 
(şərbət, 200 ml) adlı məhsul həzm sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin Azərbaycan 
dilində tərcümə ilə yanaşı beynəlxalq elmi adları qeyd 

edilsin.
b) Təlimatda qeyd edilən "Qəbul qaydası həkim 

tərəfindən tənzimlənə bilər" ifadəsinin "Digər hallarda 
həkim  ilə m əsləhətləşm əli" ifadəsi ilə əvəz edilsin.

c)"İstifadəsinə tövsiyələr" bəndində Sakolin aşağıda qeyd 
olunan xəstəlik və hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə 
zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə olunan  BFMQƏ-

dir" yazısı qeyd edilsin.

Santrased Şərbət 120 ml
Tilia cordata dry flowers powdered - 250 mg, Matricaria recutita dry flowers 

powdered - 250 mg, Mentha piperita dry leaves powdered - 200 mg, Vitamin B5 - 
10 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Sucralose, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Sodium benzoate, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 
Santrased ( şərbət, 120 ml) adlı məhsul MSS-nin 

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

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

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

deyil.
Qeyd:"gül" yazısının "çiçək" yazısı ilə əvəz edilsin.

Santro D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml (1 ml-25 damcı) Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil, BHA ( Butylated Hydroxyanisole)
KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 

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

Türkiyə 10.09.2020 Müsbət

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "Butil hidroksi anizol" 
köməkçi maddəsi qeyd edilsin.



SD-BIO toz 1 Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium bifidum - 5 x 10⁹ CFU (approx. 34 mg)

Sucralose, Maltodextrin, Silicon dioxide, Tutti-frutti flavor, 
Gum Arabic (E 414)

ASTER PHARMA İLAÇ 
SAN.TİC.LTD ŞTİ Türkiyə 31.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən SD-BIO 
(toz, saşedə №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI” nın 3.3.6 -cı bəndinə əsasən, 

BFMQƏ-nin 4 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə edilməsinə 
dair müvafiq tədqiqat protokollarının təqdim edilməməsini 

nəzərə alaraq, məhsulun "istifadə qaydasının" rəyə 
müvafiq olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

Sedabest Kapsul 3 x 10

Hydroalcoholic extract Valerian radix(Valeriana officinalis)-100 mg; Dry extract Hop 
cones(Humulus lupulus) -150 mg;Hydroalcoholic extract Passion Flower( 

Passiflora  incarnate) -50 mg; Dry extract of the aerial parts  St John's (Hypericum 
perforatum )-20 mg;  Dry extract of the aerial parts   Lemon balm (Melissa 

officinalis) 10 mg;  Dry extract Chamomille flowers(Matricaria chamomilla)- 50 mg.

microcrystalline cellulose, magnesium stearate, gelatin 
(capsula shell). S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
2)İstifadə üzrə təlimatda"Sedabest aşağıda qeyd olunan 

xəstəlik və hallarda kompleks müalicənin tərkibində 
tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" yazısı "Sedabest aşağıda 

qeyd olunan xəstəlik və hallarda   qidanı bioloji fəal 
maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə olunan  
BFMQƏ" kimi əvəz olunsun; "Pişikotunun çiçəyi " yazısı 

isə "Pişikotunun yeraltı orqanları"

Sedin-L Kapsul 5 x 10

Valeriana officinalis root extract – 125 mg, Hypericum perforatum flower extract – 
100 mg, Melissa officinalis leaf extract – 25 mg, Passiflora incarnata herb extract – 
25 mg, Leonurus cardiaca herb extract – 25 mg, Humulus lupulus (hops) strobili 

extract – 25 mg, Glycine – 49 mg, Menthol – 25 mg, Pyridoxine Hydrochloride – 1 
mg, Magnesium orotate – 100 mg

Oligofructose, Stevia Saşera-Med MMC Rusiya 27.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedin-L 

(kapsul № 50) adlı məhsul  MSS fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib 
olunması zərurudir.

Sedofaq Kapsul 3 x 10
Crataegus Sanguinea (fruit extract in powder form) - 25 mg, Passiflora inacarnata 
(flower extract in powder form) - 25 mg, Valeriana extract (root extract in powder 

form) - 100 mg

Calcium hydrogen phosphate, Microcrystalline cellulose, 
Colloidal anhydrous silica, Povidone (K-30), Sodium 
benzoate, Sodium propyl paraben, Croscarmellose 

sodium, Gelatin

Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedofaq 

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

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

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan köməkçi 

maddələrin həm beynəlxalq elmi adları, həm də 
Azərbaycan dilində tərcüm əsi qeyd edilsin.

b)İstifadəsinə göstərişlər bəndində qeyd edilən "xəstəlik 
və hallar zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 
yazısı qeyd edilsin.

Selekte Kapsul 1 Dl-alpha tocopherol acetate - 100 IU, Zinc (as Zinc sulphate) - 12 mg, Retinol 
acetate - 1 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 55 mcg Sunflower oil, Capsule (Bovine gelatin, Glycerol, Water) Arı Mühəndislik LTD Türkiyə 15.09.2020 Müsbət

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

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg)
Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, colorant “Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 27.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen 

100 mkq Vitamir (tablet №30, seriya:180420) adlı məhsul 
selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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



Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg)
Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, colorant “Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 27.08.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selen 

100 mkq Vitamir (tablet №30, seriya: 200420) adlı 
məhsul selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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





Selenium Sertores Kapsul 1 Selenium (from Selenium yeast) - 150 mcg Microcrystalline cellulose, Gelatin, Caramel S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 28.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Selenium Sertores (kapsul, №30) adlı məhsul Selen 
elementinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Selvidol Kapsul 2x15 Selenium (as Sodium selenite) - 130 mcg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) - 
15 mg, Resveratrol - 150 mg, Astaxanthin - 4 mg

Magnesium stearate, Micricrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Gelatin

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selvidol 
(kapsul №30) adlı məhsul orqanizmi zərərli maddələrdən 
qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Senteplex Şərbət 120 ml
Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 2.5 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 3 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 3 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 3 mcg, 

Vitamin B3 (as Niacinamide) - 20 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized water, 

EDTA

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Senteplex (şərbət, 120 ml) adlı məhsul bəzi B qrup 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd: a) Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 
uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

aid sənədə əsasən).
b) "Aşağıdakı hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna 
bilər" ifadəsi, "Senteplex aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 
hallarda qidanı vitaminlərlə zənginləşdirmək məqsədi ilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" ifadəsi ilə əvəz olunsun.

Seratin Göz üçün damcı 10 ml Trokserutin (Troxerutin) - 50mq Xlorheksidin qlükonat 20%, natrium xlorid, natrium edetat 
hidrat, inyeksiya üçün su Hanlim Pharm Co Ltd Cənubi Koreya 02.09.2020 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş “Seratin, Göz üçün damcı, 
10 ml” adlı məhsul gözdə yaranan diskomfortu aradan 
qaldırmaq üçün və həmçinin göz quruluğunu aradan 

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

deyil.

Serrazin Kapsul 3 x 10  Serrapeptaze  -40 000 İU Maltodextrine19, Magnesium stearate,capsula 
shell(gelatin) Kendy Ltd Bolqarıstan 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

SERRAZİN(kapsul № 50) adlı məhsul  serrapeptaza 
fermentinin  çatışmazlığı  zamanı  i 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.

Silentex Tablet 2 x 15

Valerian (Valeriana officinalis L.) rhizome and root dry extract standardized 0.42% 
sesquiterpenic acids calc.as Valerenic acid - 125 mg. Hawthorn ((Crataegus 

oxyacantha and Crataegus monogyna) flower and leaf dry extract standardized 1% 
flavonoids calc as vitexin - 125 mg, Balm (Melissa officinalis L.) leaf dry extract 

standardized 0.2% rosmarinic acid - 100 mg, St.Johns Wort (Hypericum 
perforatum L.) flowering herb dry extract standardized 0.3% total hypericins calc 

hypericin - 100 mg

Vegetal magnesium stearate (E 470b), Silica (E 551), 
Microcrystalline cellulose (E 460), Maltodextrin, Glazing 
agents; Pregelatinized modified starch (E 1420), talc (E 

470b), glycerol (E 422), shellac (E 904)

Gricar Chemical SRL İtaliya 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silentex 

(tablet №30) adlı məhsul  MSS-ni sakitləşdirmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Sink Xelat Tablet 1 Zinc bisglycinate (eq.to Zinc - 25 mg) - 61.00 - 84.75 mg

Croscarmellose sodium, Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Tween 80, Polyethylene 
glycol

Evalar QSC Rusiya 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sink 

Xelat (tablet  №100) adlı  məhsul sink mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Sink Xelat Tablet 1 Zinc bisglycinate (eq.to Zinc - 25 mg) - 61.00 - 84.75 mg

Croscarmellose sodium, Calcium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Tween 80, Polyethylene 
glycol

Evalar QSC Rusiya 02.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sink 

Xelat (tablet  №100) adlı  məhsul sink mineralının əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Sitratin Tablet 6 x 10
Vaccinium oxycoccos leaf dry extract - 300 mg, Solidago virgaurea herb dry extract 
- 100 mg, Urtica dioica root dry extract - 100 mg, Zea mays silk powder - 150 mg, 

Equisetum arvense herb dry extract - 50 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of 
fatty acids

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sitratin 

(tablet №   60) adlı  məhsu sidik-ifrazat sistemin 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
QEYD:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin



Slim Fort Şərbət 200 ml
Calcium carbonate - 150 mg, Calcium citrate - 150 mg, Magnesium hydroxide - 

150 mg, Zinc sulfate monohydrate - 5 mg, Cholecalciferol - 15 mcg, Rethinyl 
palmitate - 1000 mcg, Ascorbic acid - 50 mg

Strawberry aroma, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Sorbitol, Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina 
Kozmatik Bitkisel və Tarım 

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

Türkiyə 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slim Fort 
(şərbət, 200 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və mineralların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

b) Tərkib və əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun olaraq 
yazılsın.



Slimmwave Kapsul 1
Linoleic acid - 70 mg, Chromium (as Chromium picolinate) - 0.1 mg, Green coffee 

beans dry extract - 50 mg, Prunus domestica fruit powder - 30 mg, Zingiber 
officinalis rhizoma dry extract - 30 mg

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty 
acids, Sodium hydrocarbonate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Slimmwave (kapsul №30) adlı məhsul çəkini 
tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:a)Tərkib və istifadə sahəsi rəyə müvafiq olaraq 
qeyd edilsin.

b)Yaşıl kofenin xammalının Azərbaycan dilində tərcüməsi 
"toxum" kimi tərcümə edilsin.

Soft Luck Kapsul 1
Linoleic acid - 70 mg, Chromium (as Chromium picolinate) - 0.1 mg, Green coffee 

beans dry extract - 50 mg, Prunus domestica fruit powder - 30 mg, Zingiber 
officinalis rhizoma dry extract - 30 mg

Starch, Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty 
acids, Sodium hydrocarbonate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri 
Üretim ve Araştırma Merkezi Türkiyə 22.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Soft 
Luck (kapsul №30) adlı məhsul çəkini tənzimləmək 

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

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

Qeyd:Tərkib və istifadə sahəsi rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilsin.

Solidovit-B Tablet 2 x 15

Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine 
hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Ribofalvin) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 9 mcg, Vitamin B3 
(Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (as D-pantothenate, calcium) - 10,5 mg, Biotin - 

100 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, Vegetable 
magnesium stearate, Silica, Glazing agents (Acetylated 

starch (E 1420), Talc (E 553b), Titanium dioxide (E 171), 
Shellac (E 904), Ammonium hydroxide (E 527), Glycerol 

(E 422))

Gricar Chemical SRL İtaliya 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Solidovit-
B (tablet №30) adlı məhsul  B qrupu vitaminlərinin əlavə 

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

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

Qeyd:Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə 
ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 

zəruridir.Bundan başqa "təyin olunur" ifadəsinin "tövsiyə 
olunur" ifadəsi ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Spirulina 100 % Çeynəmə tablet 1 Spirulina platensis powder - 100 % Yoxdur Japan Algae Co. Ltd Yaponiya 03.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Spirulina 100% (tablet N 750) adlı məhsul orqanizmin 
sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

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

Sterovit Şərbət 150 ml

Vitamin C (Ascorbic acid) - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 mg, 
Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin 

B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 
1 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 

mcg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 266 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 10 
mcg, Vitamin E (D-alpha-tocopherol acetate) - 110 mcg

Deionized water, Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol, Linseed oil, Tutti-Frutti flavour, Citric acid, 

Xanthan gum, Tween 80, Sodium benzoate

Honor İlaç Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirket Türkiyə 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sterovit 

(Şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

SunDrops Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol (Vitamin D3) - 6 mg (1 drops - 10 mcg) Water, Fructose, Potassium sorbate, Citric acid, Flavour 
banana, Sucralose İnalme S.r.L İtaliya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

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

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

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adlarının, rəyə müvafiq olaraq "Əks 
göstərişlər", "İstifadə sahəsi və əsas göstərişlər"  

bəndlərinin qeyd edilməsi zəruridir.

Symbiolact Comp toz 2 q
Bifidobacterium BB-12 – 6 mg, Lactobacillus acidophilus LA-5 – 20 mg, 

Lactobacillus paracasei LC-01 – 26 mg, Lactobacillus lactis R-707-1 – 10 mg, 
Biotin – 30 mcg

Maltodextrin, Silicon dioxide SymbioPharm GmbH Almaniya 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Symbiolact Comp (toz, 
saşedə №30) (Seriya nömrəsi: C-272920 , istehsal tarixi: 
17.07.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2022) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 
məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 



Thermo çay konsentrat 50 q
Green tea (Camellia sinensis) extract - 0.1125 g, Black tea (Camellia sinensis) 
extract - 0.0875 g, Guarana (Paullinia cupana) - 0.075 g, Caffeine - 0.0625 g, 

Chitosan - 0.0375 g
Maltodextrin, Lemon aroma

Pharma Rosso Gida İlaç 
Kozmetik Medikal San. Diş. Tic. 

Ltd. Şti. 
Türkiyə 21.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thermo çay 

(konsentrat, 50 q) (Seriya nömrəsi: TEA20.002 , istehsal 
tarixi: 01.05.2020, son istifadə tarixi: 01.05.2022) adlı 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

uyğun tərtib edilsin.
b)Qablaşma eskizində qeyd edilən məhsulun adı, 
dosyedə verilən m əhsulun adı ilə eyni göstərilsin.

c)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
məhsulun tərkibində olan bütün  komponentlərin 

beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin və məhsulun tərkibi rəyə 
(tərkibə aid sənədə) uyğun olaraq qeyd edilsin.

Tianshi Spirulina Kapsul 1 Dried Spirulina powder - 250 mg (Beta - carotene ≥ 60 mg/100 g ) Gelatin Tianjin Tianshi Biological 
Development Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi 

Spirulina  (kapsul, №100) (Seriya nömrəsi: 
CD0030201B, istehsal tarixi: 02.03.2020, son istifadə 

tarixi: 01.03.2022) adlı məhsul immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:Dosyedə stiker təqdim edildiyi halda qablaşmanın 
üzərində istifadə edilməyib.

Trimeqavital Lutein and 
Zeaxanthin Superconcentrate Kapsul 2x15

Buckthorn oil-388 mg;Lutein-50 mg(including active lutein-10 mg; active 
zeaxanthin-0,5 mg); Zeaxanthin Optisharp-7 mg((including active lutein-1,4mg);DL-

alfa-tocopherol acetate-5 mg(including active Vitamine E-3,4mg); 
gelatin(capsula shell) Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Trimeqavital Lutein and Zeaxanthin 
Superconcentrate(kapsul,450 mg № 30) adlı   məhsul 

lutein and zeaxantnin mənbəyi, E vitaminin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”nın 

tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır;

2)Məhsulun adı və tərkibi    rəyə uyğun olaraq göstərilsin, 


Turozil Herbal Lozenges 
Orange sorma tablet 2 x 12

Cinnamomum Camphora Nees & Eberm - 0.18 mg, Mentha Piperita - 5.75 mg, 
Eucalyptus Globulis Labill - 1.5 mg, Citrus Sinensis - 0.5 mg, Glycyrrhiza Glabra - 

2.2 mg

Sugar, Liquid glucose, Purified water, Orange flavour, 
Orange red c colour Lozen Pharma Pvt. Ltd Hindistan 30.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Turozil 

Herbal Lozenges Orange (tablet № 24) adlı məhsul  
yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikasında 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

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

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

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

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

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

Ultra Sleep Kapsul 4 x 15

Passion flower (Passiflora incarnata) extract 4:1 - 100 mg, Lemon balm (Melissa 
officinalis) herb extract 2.5% rosemaric acid - 75 mg, Valerian (Valeriana officinalis) 
root extract - 50 mg, Chamomile (Matricaria recutita) flos dry extract 4:1 - 50 mg, L 

theanine - 25 mg, Griffonia seed extract 98% 5-HTP - 20.4 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Talc, Gelatin, Titanium dioxide VP Laboratory Ltd Böyük Britaniya 01.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra Sleep (kapsul, № 

60) (Seriya nömrəsi: 65201908 , istehsal tarixi: 
01.08.2019, son istifadə tarixi: 31.07.2021) adlı məhsul 

MSS-ni sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

vasitəsi deyil. 
Qeyd:Əvvəl verilmiş rəydə qeyd edilməsinə baxmayaraq 
Azərbaycan dilində təlimatda məhsulun tərkibində olan 

bitki mənşəli komponentlərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsi göstərilməyib.Bundan başqa, "preparat" 

yazısının "BFMQƏ" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.



Ultra-D Çeynəmə tablet 1 Vitamin D - 25 mcg (1000 IU)

Xylitol (Sodium carboxymethylcellulose), Sorbitol, 
Hydroxypropyl cellulose, Magnesium salts of fatty acids, 
Alpha tocopherol, MCT (palm oil), Modofied food strach, 
Sucrose, Sodium ascorbate, Silicon dioxide, Raspberry 

flavour, Peach flavour

Pharmia OY Finlandiya 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ultra-D 
(tablet, №120) (Seriya nömrəsi: 2002600001, istehsal 
tarixi: 24.02.2020, son istifadə tarixi: 24.02.2023) adlı 

məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:a)Növbəti istehsal zamanı məhsulun tərkibində 
olan komponentlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə 

yanaşı beynəlxalq elm i adları qeyd edilsin.

b) "həb" sözü "tablet" sözü ilə əvəz edilsin.

Unimix Kapsul 3 x 10

L-lysine (as L-Lysine hydrochloride) - 10 mg, L-carnitine ( as L-carnitine tartrate) - 
10 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg, Vitamin E (as DL-alpha-
tocopheryl acetate oil)- 2 mg, Magnesium citrate - 80 mg, L-arginine - 10 mg, Fish 

oil - 600 mg.

Beeswax, Phospholipids (lecithin), Soybean oil, Gelatin, 
Glycerin, Purified water, Caramel, Titanium dioxide, Red 

ferric oxide
MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Unimix 
(kapsul №30) adlı məhsul  bəzi amin və yağ turşularının, 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcüməsi 
ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Uractiv Man / Uraktiv Men Kapsul 3 x 10
Marıtıme pine dry extract (Pinus pinaster Aiton) standardized in Beta-sitosterol - 

130 mg, Tomato dry extract (Solanum licopersicum L.) standardized in lycopene - 
0.05 g, Seleno-l-methionine corresponding 55 mcg Selenium

Talc, Magnesium stearate, Microcrystalline celulose, 
Lactose monohydrate Fiterman Pharma Rumıniya 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uractiv 

Man/Uraktiv Men(kapsul, №30) adlı  məhsul kişi 
reproduktiv sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:a)"İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq 

yaş həddi göstərilsin.
b)Təlimatda temperatur göstəricisi rəyə müvafiq olaraq 

qeyd edilsin.
c)Stikerdə yararlılıq m üddəti düzgün qeyd edilsin.

Uriprev toz 1 Ellirose (standardized extract of flowers Hibiscus sabdariffa) - 200 mg Maktodextrine S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uriprev 

(toz, saşe №12) adlı məhsul Sidikçıxarıcı yolların 
infeksiyası zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:Məhsulun hamilələrdə istifadəsinə dair müvafiq 
tədqiqat protokolları təqdim edilmədiyi üçün "göstərişlər" 
bəndində qeyd edilən "hamiləlik zamanı" yazısının ləğv 

edilməsi, həmçinin adı çəkilən bənddə qeyd edilən 
xəstəliklərin "müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ" yazısının əlavə edilməsi 

zəruridir.

Urodep Kapsul 2 x 15

Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 200 mg, Ortosiphon stamineus 
leaves extract - 200 mg, Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) leaves extract - 150 
mg, Corn (Zea mays) silk extract - 80 mg, Lespedeza capitata herb extract - 100 

mg, Centaurium erythraea herb extract - 18 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 
dioxide, Gelatin

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urodep 

(kapsul, №30) adlı məhsul Sidik-cinsiyyət sistemi 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

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

Qeyd:İstifadə qaydası bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi, istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin 

beynəlxalq elmi adla yanaşı Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin göstərilməsi zəruridir.Bundan başqa, 
Lespedaza və qızılçətir bitkilərinin xammallarının 

Azərbaycan dilində tərcüməsinin düzgün (ot) qeyd 
edilməsi zəruridir.

VeNatura Ultra Omega 3 Kapsul 1 Fish oil (Omega-3 - 1152 mg, EPA (Eicosapentaenoic acid) - 576 mg, DHA 
(Docosahexaenoic) - 432 mg) - 1440 mg, 

Edible gelatin (Bovine gelatine), Deionized water, 
Glycerol (E 422), Tocopherol-rich extract (E 306) Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Ultra Omega 3  (kapsul № 60) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

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

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

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

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

VeNatura Vitamin C Kapsul 1 L-ascorbic acid - 500 mg
Capsule shell composition (Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Gellan gum (E 418)), Silicon dioxide (E 551), 
Magnesium salts of fatty acids (E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

VeNatura Vitamin C  (kapsul № 60) adlı məhsul C 
vitamininin əalvə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:İstifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq qeyd 
edilməsi zəruridir.



Venolast Tablet -

Bioflavonoids from Citrus tit. 60% as hesperedin - 140 mg, Hesperidin std.98 % 
(pure active) - 50 mg, Rutin - 50 mg, Diosmin - 50 mg, Blueberry (Vaccinium 
myrtillus) fruit dry extract std.1% as anthocyanins - 59 mg, Centella (Centella 

asiatica) herb dry extract std. 2% as terpenes - 45 mg, Ginkgo (Ginkgo biloba) leaf 
dry extract std. 3% as ginkgoflavonoids - 20 mg, Vitamin C - 80 mg

Microcrystalline cellulose, Calcium phosphate, 
Hydroxypropyl cellulose, Vegetable magnesium stearate, 

Talc, Silica, Glazing agents (Pregelatinized modified 
strach (E 1420), Talc (E 553b),Glycerol (E 422), Shellac 

(E 904), Titanium dioxide (E 171), Black ıron oxide 
(E172)

Gricar Chemical SRL İtaliya 09.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Venolast 

(tablet, №45) adlı məhsul damar divarlarını 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq 
yaş həddinin göstərilməsi, köməkçi maddələrin 

Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı beynəlxalq elmi 
adlarının qeyd edilməsi zəruridir.Bundan başqa "təyin 

olunur" ifadəsinin "tövsiyə olunur" ifadəsi ilə əvəz edilməsi 
zəruridir.

Vilen Şərbət 100 ml Vitamin B2 - 0.92 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.07 mg, Vitamin B12 - 
1.45 mcg, Vitamin B3 - 11.2 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate E 202, Flavouring, 
Citric acid

O.F.İ. OFFİCİNA Farmaceutica 
İtaliana S.p.A İtaliya 29.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vilen 

(şərbət, 100 ml, seriya nömrəsi: 20050004; İstehsal tarixi: 
01.05.2020; Son istifadə tarixi: 01.11.2022) adlı məhsul 

bəzi B qrup vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Visan Kompleks Kapsul 2x15
Taurine - 300 mg, Crocus sativus stigma extract - 20 mg, Euphrasia officinalis herb 
extract - 10 mg, Vaccinium myrtillus fruits extract - 10 mg, Lutein - 8 mg, L-arginine 

- 7 mg, Zeaxanthin - 2 mg

Gelatin, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, 
Silicone dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ VE 
KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ.
Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Visan 

Kompleks (kapsul, №30) adlı məhsul gözün görmə 
qabilyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

dərman vasitəsi deyil.

VitaDay maxi Tablet 3 x 10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper II sulfate anhydrous 
2.51 mg) – 1000 mcg, Iodine (as Potassium iodide 366 mcg) - 140 mcg, Iron (as 
Iron II sulfate 46.3 mg) – 17 mg, Calcium (as Calcium carbonate 250 mg) – 100 

mg, Magnesium (as Magnesium carbonate 520 mg) – 150 mg, Selenium (as 
Sodium selenite 71.73 mcg) – 30 mcg Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin 
B1 (as Thiamin hydrochloride) - 3 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2 mg, Vitamin 
B3 (as Nicotinic acid) - 20 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 6 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 (as 
Cyanocobalamin) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (as 

Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 20 
mg, Vitamin K2 (as Menaquinone-7) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide 18.7 mg) – 15 

mg

Sorbitol, Lactose, Microcrystalline cellulose, Sugar, Corn 
starch, Magnesium stearate, Gum arabic

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve 
Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. 

İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 17.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaDay 

maxi (tablet, № 30) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Vitamin B12 Tablet 1 Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.523 mg Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline 
Cellulose, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate IVC Nutrition Corporation Çin Xalq 

Respublikası 16.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 
B12 (tablet, №100) adlı məhsul B12 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

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

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 

aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən B12 vitamini gündəlik istehlak həddini (B12 

vitamini max. 6-9 mkg) aşır.

Vitamin B6 Tablet 1 Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 100 mg
Microcrystalline cellulose, Calcium carbonate, 
Magnesium stearate, Silica , Glazing agents, 

Hypromellose, Hydroxypropylcellulose, Glycerin

Park Acre Enterprises Ltd (for 
Holland & Barrett Retail 

Limited)
Böyük Britaniya 09.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 

B6 (tablet, №100) adlı məhsul B6 vitamininin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

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

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 

aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 
əsasən B6 vitamini gündəlik istehlak həddini (B6 vitamini 

max. 6 mq) aşır .

Vitamin B-Complex and B12 / 
Vitamin B-Kompleks və B12 Tablet 1

Brewer’s Yeast Powder - 50 mg, Riboflavin (vitamin B2) – 14,961 mg, Thiamine 
Hydrochloride – 10.93 mg, Papain (95% Papain, 5% Maltodextrin) - 10 mg, 

Nicotinamide – 4.569 mg, Cyanocobalamin – 0.037 mg

Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate DC, 
Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, 

Hypromellose, Glycerin

Park Acre Enterprises Ltd (for 
Holland & Barrett Retail 

Limited)
Böyük Britaniya 28.09.2020 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 

B-Complex and B12 (tablet №90) adlı məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 
tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii 
mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının 
aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in tələblərinə 

əsasən Riboflavin, Thiamine, Cyanocobalamin vitaminləri 
gündəlik istehlak həddini aşır .

Vitamin C 250 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 299.97 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 4.62 
mg

Citric acid, Sodium bicarbonate, Polyethylene glycol, 
Povidone (Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” 
and “Оrange, Sucralose, Anhydrous glucose (dextrose), 

Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 
C 250 mq (fışıldayan tablet №20) adlı məhsul C və B2 

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

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

Vitamin C 900 mq Fışıldayan tablet 1 Ascorbic acid - 840 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-phosphate sodium) - 5.95 mg

Citric acid, Sodium bicarbonate, Polyethylene glycol, 
Povidone (Polyvinylpyrrolidone), Natural aroma “Lemon” 
and “Оrange, Sucralose, Anhydrous glucose (dextrose), 

Sorbitol food

Evalar QSC Rusiya 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 
C 900 mq (fışıldayan tablet №20) adlı məhsul C və B2 

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

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



Vitamin C Okster Kapsul 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 600 mg
Loading agents: Hydrophilic pyrogenic silica, Corn 

starch, Mannitol, Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Aroma enhancer: Raspberry

S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 15.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 
C Okster (kapsul №30) adlı məhsul C vitamininin əlavə 

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

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

Qeyd:Təlimatda məhsulun tərkibində olan 
komponentlərin Azərbaycan dilində tərcümə ilə yanaşı 

beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi və "istifadə 
qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının əlavə edilməsi 

zəruridir.

Vitamin E-200 I.U / Vitamin E-
200 BV Kapsul 1 D-Alpha-Tocopherol 1000 IU/g (67% D-alpha tocopherol, 33% Sunflower oil) - 204 

mg

Soya bean oil, Modified Corn Starch IP Valid-IT, Glycerol 
BP MB, Carrageenan (Seagel Cap 101), Sodium 

Carbonate Anhydrous
EuroCaps Ltd Birləşmiş Krallıq 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin 

E-200 I.U / Vitamin E-200 BV (kapsul, №100) adlı 
məhsul E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

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

Vitawin Maxiwin C Plus Tablet 2 x 15

Vitamin C (L-ascorbic acid) - 500 mg, Zinc (Zinc sulfate monohydrate - 41 mg) - 15 
mg, Vitamin A (Retinyl palmitate - 6.65 mg) - 500 mcg RE, Copper (Copper 

gluconate - 7.14 mg) - 1000 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol - 10 mg) - 25 mcg, 
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride - 6.04 mg) - 5 mg, Selenium (Sodium 

selenate - 0.24 mg) - 100 mcg, Folic acid - 300 mcg, Vitamin B12 - 9 mcg, Iron 
(Ferrous fumarate - 31.25 mg) - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Maize 
starch, Stearic acid, Magnesium stearate, 

Croscarmellose, Silicone dioxide

Vivatinel Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti Türkiyə 08.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitawin 

Maxiwin C Plus  (tablet, №30) adlı məhsul vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd:Qabalaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 

komponentlərin həm beynəlxalq elmi adınının, həm 
Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi, 

istehsalçının ünvanının və B6 vitaminin ölçü vahidinin 
(mq) düzgün qeyd edilməsi, "Vitamin, mineral və 

mikroelement defisitinin müalicəsi və profilaktikası " 
ifadəsində "müalicə" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Xoledocvin Tablet -

Boswellia gumresin ((Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) d.e. std. 65% boswellic 
acids - 125 mg, Fennel seeds ((Foeniculum vulgare Mill. var. dulce D.C.) d.e. std. 
0,9% essential oils) - 75 mg, Grapefruit seeds ((Citrus x paradise MACFAD) d.e. 
std. 50% bioflavonoids) - 70 mg, Pumpkin seeds ((Cucurbita maxima Duchesne) 
d.e. std. Drug/Extract 4:1) - 75 mg, Cinnamon leaf ((Cinnamomum zeylanicum 

Blume) essential oil) - 12,5 mg

Vegetable magnesium stearate, Silica, Glazing agents 
(Acetylated starch (E 1420), Talc (E 553b), Titanium 

dioxide (E 171), Shellac (E 904), Ammonium hydroxide 
(E 527), Glycerol (E 422)), Microcrystalline cellulose

Gricar Chemical SRL İtaliya 10.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən 

Xoledocvin (tablet №30) adlı məhsul  Həzm sisteminin 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

deyil.
Qeyd:Köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcümə 

ilə yanaşı beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi 
zəruridir.Bundan başqa "təyin olunur" ifadəsinin "tövsiyə 

olunur" ifadəsi ilə əvəz edilməsi zəruridir.

XY Men Kapsul 6 x 15

L-arginine - 150 mg, L-carnitine - 100 mg, Saw palmetto fruit dry extract - 60 mg, 
Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, Epimedium - 50 mg, Panax ginseng root 

dry extract - 50 mg, Vitamin C - 30 mg, Carob (Ceratonia siliqua) seed dry extract- 
30 mg, Vitamin E (Tocopheryl acetate) - 12 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 69.6647 

mg) - 10 mg, Lycopene (Solanum lycopersicum) - 10 mg, Selenium (as Sodium 
selenite) - 50 mcg, Folic acid - 400 mcg  

Gelatin, Silicon dioxide (E551), Maltodextrin CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 11.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən XY 
MEN (kapsul №90) adlı məhsul  kişilərdə reproduktiv 

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

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

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

deyil.

Zadeks D3 daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E (D-alpha 
tocopheryl acetate) - 2 mg Olive oil, Flax seed oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zadeks 
D3 (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı məhsul 

D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd: "Göstərişlər" bəndi, "Zadeks aşağıda qeyd olunan 
xəstəlik və hallarda qidanı vitaminlərlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.

Zesfased Şərbət 150 ml
Passiflora incarnate flower dry extract - 50 mg, Crataegus monogyna fruit extract - 
25 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Melissa officinalis leaf dry 

extract - 50 mg, Magnesium (as Magnesium citrate) - 42 mg

Raspberry flavor, Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionized water

SUNMED İlaç Kozmetik Gida 
İmalat San.Tic.LTD ŞTİ Türkiyə 16.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zesfased 

(şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

deyil.
Qeyd: a) Qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə 
uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə 

aid sənədə əsasən).
b)Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adla yanaşı 

Azərbaycan dilində tərcüm əsi qeyd edilsin.

c) "Aşağıdakı hallarda köməkçi vasitə kimi tövsiyə oluna 
bilər" ifadəsi, "Zesfased aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 
hallarda qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" ifadəsi ilə əvəz 

olunsun.



Zevitsel Kapsul 2 x 15 Selenium (as Selenium ascorbate) - 150 mcg, Vitamin E - 10 mg, Zinc (as Zinc 
oxide) - 15 mg Capsulac 60 (Lactose monohydrate) Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 24.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zevitsel 
(kapsul, № 30) adlı məhsul Selen, Sink və E vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "göstərişlər" bəndində qeyd 
edilən hallarda "qidanı vitamin və minerallarla 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ" 
yazısı qeyd edilsin.

Zink Godarov Kapsul 1 Zinc sulfate heptahydrate - 25 mg Microcrystalline cellulose, Gelatin, Caramel S.C.Laboratoarele Medica 
S.R.L Rumıniya 18.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zink 
Godarov (kapsul, № 30) adlı məhsul sink elementinin 

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

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

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

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

tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

Zintox Tablet 2 x 15

Ginger (Zingiber officinale) root powder - 250 mg, Blackcurrant (Ribes nigrum) fruit 
powder - 100 mg, Bilberry (Vaccinium myrtillus) leaves powder - 100 mg, Lemon 

balm (Melissa officinalis) leaves powder - 30 mg, Magnesium oxide - 100 mg, 
Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal silica, Magnesium 
stearate ValueMed Pharma SrL San-Marino 04.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zintox 

(tablet, №30) adlı  məhsul ürəkbulanma və qusma halları 
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:a) Qablaşma üzərində qeyd edilən istifadə 

qaydasının Azərbaycan dilində dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda və rəydə qeyd edilən istifadə 

qaydasına uyğun olaraq göstərilm əsi,

B)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi və "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və 
ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” 

yazısının göstərilməsi zəruridir.

Zistavit D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 20 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 200 IU (5 mcg) Tocopherol, Sunflower oil AD Medline Sağlık Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti Türkiyə 14.09.2020 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin  ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zistavit 

D3 ( daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 20 ml) adlı  məhsul  
D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

Qeyd1:Məhsulunun tərkibinin, istifadə qaydasının və "əks 
göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.
Qeyd2:İstehsalçının ünvanında dəyişiklik edildiyi üçün rəy 

dəyişdirilir.
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