
Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
5-HTP Kapsul 1 5-HTP (Griffonia simplicifolia seed - 51.03 mg) - 50 mg, Magnesium (Magnesium oxide - 43  mg) - 25 

mg, Vitamin B3 (Niacin) - 5 mg NE, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydochloride - 6.4 mg) - 5 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate Park Acre Enterprises Ltd (Holland & 

Barrett International Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Holland & Barrett 5-HTP (kapsul № 

120) 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:a)"İstifadə qaydası" və "Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq 

olaraq qeyd edilsin. 

b)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”na uyğun tərtib edilsin. 

Acidophilus with Bifidus Chewable Tablets (Blueberry 

flavour) / Acidophilus Bifidus ilə Çeynəmə Tabletlər 

(Qaragilə dadı ilə)

Çeynəmə tablet 1 Lactobacillus acidophilus - 22.5 mg, Bifidobacterium animalis supsb. lactis - 1.67 mg (providing: 1 

billion total viable cells)

Sorbitol, Fructooligosaccharides, Natural flavouring (Blueberry), 

Beetroot juice powder (Beetroot juice concentrate, Potato 

maltodextrin, Citric acid), Magnesium stearate, Silicon dioxide

Cultech Limited (Holland & Barrett 

International Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Acidophilus with Bifidus Chewable 

Tablets (Blueberry flavour) / Acidophilus Bifidus ilə Çeynəmə Tabletlər 

(Qaragilə dadı ilə) (Çeynəmə tablet, № 100) adlı məhsul bağırsaq 

mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Activline Vitamin C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C - 240 mg Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, İnulin, Flavouring, Starch, 

Sweetener sodium cyclamate, Sweetener sodium saccharin, Colour 

E110, Colour E122, Colour E132 

Dr.B.Scheffler Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan tablet, 

№20) adlı məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil
Adaçayı / Şalfey sorma tablet 1 x 20 Salvia officinalis folium dry extract - 65 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 48 mg, Sage essential oleum - 

11 mg

Sorbitol, Calcium stearate, Silicon dioxide, Sodium alginate, Citric acid, 

Sucralose

Evalar QSC Rusiya 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Adaçayı / Şalfey (sorma tablet № 20) 

adlı məhsul  C vitamininin əlavə mənbəyi kimi, boğazda qıcıqlanmanı 

aradan götürən, tənəffüsü və udqunmağı yüngülləşdirən vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq qeyd olunsun.
Additiva Jumbo-Mix toz 1 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 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Jumbo-Mix (toz, paket №10) 

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 1 Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler Nachf.GmbH&Co.KG Almaniya 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Additiva Rooibos-Mix+Vitamin C (toz, 

paket №10) adlı məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Adenofort Tablet 3 x 10 A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə  

      “Probion MMC” tərəfindən 19.11.2020-ci il tarixli məktuba cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “A Pharma Sağlık Ürünleri A.S” şirkətinin 

istehsalı olan Adenofort (tablet, №30) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, tabletin tərkibində 

Vitamin B6 -- 26.3%  (80.0 - 140.0%) inqredientinin miqdarı normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir. 

    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. 

 

Ad-minus Tablet 2 x 20 Fagopyrum esculentum (herb and flowers) - 225 mg, Fagopyrum esculentum and Gnaphalium 

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

10 mg

Starch, Maltodextrin, Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, 

Microcrystalline cellulose; tablet coating: Natural blue dye, 

Hydroxypropylmethylcellulose, Tvin-80/PEG, Titanium dioxide

Evalar QSC Rusiya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ad-minus (tablet № 40) adlı məhsul 

arterial təzyiqi normada saxlamaq üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Agemo Kapsul 5 x 10 Fish oil - 950 mg, Omega 3 - 608 mg, EPA - 304 mg, DHA - 219 mg Bovine gelatin, Deionized water, Glycerol (E 422), Orange flavour 

1207774, Tocopherol rich extract (E 306)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agemo (kapsul №50) adlı məhsul 

omeqa-3 polidoymamış 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.

Aksomed Kapsul 2 x 10 Cytidine - 5 - monophosphate disodium salt - 100 mg, Uridine - 5 - monophosphate disodium salt - 

100 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine) - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide, 

Gelatine, İron oxide, Titanium dioxide

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Aksomed (kapsul № 20) (Seriya nömrəsi: L055112; 

İstehsal tarixi: 30.11.2020; Son istifadə tarixi: 30.11.2023)adlı məhsul 

MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Aktigin kapsul (15 x 2) L-carnitine fumarate, equal to L-carnitine - 100 mg, Coated ascorbic acid (vitamin C) equal to vit C - 

90 mg, Creatine - 50 mg, Guarana (Paullinia cupana K.) seeds, d.e. 10% caffeine - 25 mg, Korean 

Ginseng (Panax Ginseng C.A. Meyer) root, d.e.12% ginsenosides - 20 mg, Cola (Cola nitida Schott. et 

Endl.) seeds, d.e.10% caffeine  - 20 mg, dl-α-tocopherol (vitamin E) acetate at 50%, equal to vitamin 

E - 5 mg, Eleutherococcus (Eleutherococcus senticosus Maxim) root, d.e. 5% saponins - 5 mg

Pullulan (shell), Silicon dioxide (anticaking agent), Magnesium salts of 

fatty acids (anticaking agent), Potassium chloride (gelling agent), 

Carrageenan (gelling agent), Copper complexes of chlorophyllins 

(colouring) 

ESİ S.p.A İtaliya 12.11.2018 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Aktigin (kapsul №30) adlı məhsulfiziki və 

zehni fəaliyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə 

istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır 

məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz 

tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal 

zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də 

olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker 

istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 

qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir

Aktiv Flora beybi / Active Flora baby oral damcı 5 ml Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 2x1011 - 833.33 mg (50% excess),  1x109 CFU per drop Olive oil, Vitamin C (as ascorbyl palmitate) Komarko Sp. z.o.o Polşa 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aktiv Flora beybi / Active Flora baby 

(oral damcı, 5 ml) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 

üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
AkvaTab-D3 (Vitamin D3) 1000 ME Tablet 2 Pharmacy Laboratories s.c Polşa 22.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         “Ambiens Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan 

Respublikasındaki Nümayəndəliyi ” şirkətinin 10.02.2020 -ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Polşanın “ Pharmacy Laboratories 

s.c ” şirkətinin istehsalı olan 002 seriyalı AkvaTab-D3 (Vitamin D3) 

1000 ME (tablet 60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi 

göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir.
Akvit İmmuno Tablet 1 Immune supporting complex (blend of lypopolysaccharides, lypopeptides) - 7 mg, Vitamin C (L-

ascorbic acid) - 80 mg, Niacin - 8 mg NE, Vitamin E (as α-tocopherol acetate) - 7 mg α-TE, 

Pantothenic acid - 3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.8 mg, Vitamin B1 (as Thiamin 

hydrochloride) - 0.6 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.6 mg, Beta-carotene - 0.5 mg, Vitamin A - 250 

mcg RE, Folic acid - 200 mcg, Vitamin K - 15 mcg, Biotin - 15 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 2.5 

mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.2 mcg, Zinc (as Zinc sulphate 14 mg) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Dibasic calcium phosphate dihydrate, Silicon 

dioxide, Magnesium stearate

Natstim Ltd Bolqarıstan 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Akvit İmmuno (tablet, № 30) adlı 

məhsul immun sistemini 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.

Alaqanqal Ekstraktı Tablet 1 x 20 Silybum marianum fructus dry extract (including flavolignans (silymarin) - 30 mg) - 62.5 mg Magnesium stearate or Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, 

Colloidal silicon dioxide

Evalar QSC Rusiya 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alaqanqal Ekstraktı (tablet № 20) 

adlı məhsul qaraciyərin funksional 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. 
Alfa Retin (LSO_35) Göz damcısı 10 ml Sodium hyaluronate 0.400%, Vitamin E-TPGS 0.002%, Alpha lipoic acid 0.002%, Sodium tetraborate, 

Boric acid, Glypogrimer, Deionized water

Ayrı qeyd edilməmişdir Omisan Farmaseutici S.r.l İtaliya 22.01.2021 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Alfa Retin (LSO_35) (göz damcısı, 10 ml) 

adlı məhsul göz guruluğu zamanı nəmləndirici təsir göstərən tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Alfa-Omega 369 Kapsul 3 x 10 α-Linolenic acid - 500 mg, Linoleic acid - 123 mg, Oleic acid - 140 mg, Linseed (Linum usitatissimum) 

oil - 100 mg

Glycerin, Gelatin, Deionized water DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 

Ürünleri 

Türkiyə 24.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alfa-Omega 369 (kapsul, №30) adlı 

məhsul omeqa 3-6-9 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Alinan Stoptoxin / Alinan Stoptoksin Şərbət 150 ml № 1 Milk thistle(Silybum marianum) seeds dry extract standartized in silymarin- 62, 50 mg; Choline 

bitartrate- 75  mg.

 purfied water, sugar, liquid sorbitol, xanthan gum, sodium benzoate, 

potassium sorbate, trans-anethol. 

Fiterman Pharma Rumıniya 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alinan Stoptoxin / Alinan 

Stoptoksin(şərbət, 150 ml) 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 dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)Məhsula dair kliniki sınaqların nəticələri təqdim olunduğu üçün 

göstərilən yaş həddi icazə verilib. 

        2)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Andol Forte toz 1 L-arginine – 500 mg, L-carnitine – 900 mg, Coenzym Q10 – 30 mg, Citric acid – 30 mg, Vitamin E (as 

tocopheryl acetate) – 15 mg, Zinc (as Zinc sulphate monohydrate) – 15 mg, Fructose – 5 g

Maltodextrin, Magnesium stearate, Orange flavour, Sucralose Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Andol Forte (saşe 10 ml №30) adlı 

məhsul orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Antivel Şərbət 100 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 2,8 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers  

liquid  extract – 1 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Antivel  (şərbət, 100 ml) 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:a)Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda 

çaşqınlıq yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün 

tərtib edilməsi zəruridir.  

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Aqua Maris Baby / Akva Maris Beybi Sprey 150 ml Sea water 27.0+/-3.0% Water Purified ad 100.00 Ayrı qeyd edilməmişdir Jadran-Galenski Laboratorij d.d Xorvatiya 22.01.2021 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Akva Maris Beybi 150 ml sprey" adlı 

məhsul burun boşluğunun yuyulması və təmizlənməsi üçün tövsiyyə 

olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.
Aragon-C Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (ascorbic acid) - 900 mg Citric acid, Tartaric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Orange flavor Pharmasade İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aragon-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.
Arganorm Tablet 2 x 15 L-Arginine - 500 mg; Zinc Gluconate (Zinc) - 106,06 mg Polyvinylprolidone, Polyvinylpolyprolidone, Microcrystalline Cellulose, 

Croscarmellose sodium, Fatty acid magnesium salts. 

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arganom(tablet  №  30) adlı  məhsul 

L-arginin və sinkin əlavə mənbəsi kimi reproduktiv funksiyanı 

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.
Armaviskon 1% İnyeksiya üçün məhlul 2 ml OOO "Qroteks" Rusiya 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
Armaviskon Forte 2,3% İnyeksiya üçün məhlul 3 ml OOO "Qroteks" Rusiya 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
Aromactiv Baby / Aromaktiv Bebi gel 20 q Dexpanthenol 75%-3.334%, Evoil Body BB-2%, Oat milk-2%, Polyplant Sensitive Skin-2%, Purified 

water-72.47%, Butylene glycol-10%, Morina Oil-2% ve s

Ayrıca qeyd edilməmişdir Aflofarm Farmacja Polska Sp. z.o.o. Polşa 18.12.2020 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş “Aromactiv Baby / Aromaktiv Bebi, xarici 

istifadə üçün gel, 20q”, adlı məhsul tərkibində olan Dexpanthenol 

maddəsi sayəsində dəriyə bərpaedici təsir göstərir. Bu maddə Dərman 

vasitələrinin dövlət reyestrinda var. Bu səbəblərdən bu məhsul  tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.

Arteasy Tablet 3 x 10 Glucosamine sulfate potassium chloride - 500 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, Undenatured Type II 

Collagen 66.7 mg (60 %) - 40 mg, Curcuma longa rhizome extract - 50 mg, Boswellia serrata 

gumresin extract - 50 mg, Methylsulphonylmethane - 50 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 15 mg, 

Manganese Sulphate Monohydrate (Manganese 1.7 mg) - 5.23 mg

Microcrystalline Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-

linked sodium carboxy methyl cellulose (E 468), Opadry Orange 

204A230000, Magnesium salts of fatty acids (E 470b), Deionized 

water, Ethanol

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Arteasy (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. 

Artex plus Tablet  1  pl. flakonda № 60 tablet Glucosamine sulphate -750mg; Chondroitin sulphate-350mg; Metilsuphonilmetanas(MSM)- 100mg; 

Boswellia serrata resin extract- 100mg;  Collagen Type II- 20mg; Hyaluronic acid -10mg.

Microcrystalline cellulose –E460 (i), Polyvinylpyrrolidone( E-1201), 

Cross-linked sodium carboxymethyll cellulose (E468), Magnesium salts 

of fatty acids(E470b), Silicon dioxide(E551)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 

Ltd.Şti

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artex plus(tablet № 60) adlı  məhsul 

dayaq-hərəkət siteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)Tərkib və istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin; 

2)"Həb" sözü "tablet" ilə əvəz olunsun. Belə ki, "həb" sözü "tablet" 

sözünün Azərbaycan dilinə tərcüməsi deyil.

Aselon Kapsul 4 x 15 Selenium (as Sodium selenite) - 110 mcg Maltodextrin, Gelatin, Silicon dioxide, Magnesium stearate CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aselon (kapsul №60) adlı məhsul 

selenin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Askorbin turşusu Evalar 100 mq Qlükoza ilə Tablet 5 x 12 Ascorbic acid - 100 mg Corn starch, Maltodextrin, Calcium stearate, Silica dioxide colloidal, 

Stearic acid, Aromatisator natural "Lemon" and "Orange", Glycose

Evalar QSC Rusiya 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askorbin turşusu Evalar 100 mq 

Qlükoza ilə  (tablet N 60) adlı  məhsul  C vitamininin  əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Askor-Zn məhlul-damcı 30 ml Vitamin C (as Ascorbic acid) - 100 mg, Zinc Picolinate - 23.81 mg, (eq.to 5 mg Zn) Deionised Water, Glycerine, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate A PHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 28.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Askor-Zn (məhlul 30 ml) adlı məhsul 

vitamin C və sinkin 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.
Aspermin toz 1 Fructose - 2000 mg, L-arginine -1000 mg, Acetyl-L- carnitine - 900 mg, Glutathione - 100 mg, 

Pausinystalia johimbe bark extract - 100 mg, Coenzyme Q10 - 40 mg, Zinc (as Zinc oxide - 25 mg) - 

20 mg , Selenium (as Sodium selenite - 0.11 mg) - 0.05016 mg, L-ascorbic acid -150 mg, Vitamin E 

(as D-alpha-tocopherol) - 30 mg, Vit B3 (as Niacinamide) -  20 mg, B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

2 mg, L-methylfolate acid - 0.4 mg, B12 (Cyanocobalamine) - 0.04 mg, Alpha-lipoic acid - 100 mg, 

Beta glucan - 0.006 mg

Citric acid monohydrate, starch, Tri calcium phosphate, Magnesium 

stearate, Sorbitol

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aspermin (saşe №30) adlı məhsul 

immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Balansfol Tablet 1 L-methylfolate - 400 mcg Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, Magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Balansfol (tablet, №50) 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.
BCAA Xpress toz 280 g L-Leucine-2500 mg, L-İsoleucine-1250 mg, L-Valine-1250 mg Flavor, Acidity regulator, Thickener, sucralose, Acesulfame K, 

Riboflavin, Sunset Yellow FCF

Scitec Nutrition ABŞ 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Atlant GYM MMC” şirkətinin 29.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, ABŞnın “ Scitec Nutrition” şirkətinin istehsalı olan 

8000084582 seriyalı BCAA Xpress (toz 280 q) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 

məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş 

normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.

Bekalin Kapsul 3 x 10 Beta glucan - 180 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bekalin (kapsul, № 30) adlı məhsul 

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Benax Kapsul 3 x 10 Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Melissa 

officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) leaf and flower extract - 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Benax (kapsul, № 30) adlı məhsul 

MSS-in 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.

Bestkalin Kapsul 3x10 Senna (Cassia angustifolia) leaf dry extract – 20 mg, Peppermint oil (Mentha piperita L. leaf) – 100 mg Gelatin, Cornstarch Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bestkalin (kapsul № 30) adlı məhsul  

qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Betaben Tablet 3 x 10 Beta glucan - 180 mg Magnesium stearate, Sorbitol Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betaben (tablet, № 30) adlı məhsul 

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Betacan-Zn toz 1 Beta-glucan – 550 mg, Zinc gluconate -  23 mg, Vitamin C – 100 mg, Vitamin B6 – 3 mg Silica, Fructose, Sucrester, Orange flavour BioDue S.p.A İtaliya 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betacan-Zn (toz saşe №20) adlı 

məhsul immun sistemini 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.
Betamun Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Beta-glucan-150 mg;Vitamin E(Tocopherols)-30 mg; Selenium-0,125 mg; Zinc oxide(eqv. 20 mg Zn)-

25 mg; Ascorbic acid-90 mg.

Guar gum 5500, Sodyum benzoate, Potassium sorbate, 

Glycerin(vegetable based), Deonized water, Xanthum gum.

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Betamun(daxilə qəbul üçün məhlul, 

150 ml) adlı  məhsul  immun sitemin 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.
Beybi Formul Mişki Multivitaminlər Çeynəmə Pastil 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) – 25 mg, Vitamin E (as Alpha tocopherol acetate)– 5 mg, Iodine (as 

Potassium iodide) – 30 mcg, Zinc (as Zinc citrate) – 3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) – 

1 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 2.5  mcg, Vitamin A  (as Retinol palmitate) - 0.4 mg, Vitamin 

B12 (as Cyanocobalamin 1%) - 0.5 mcg, Folic acid - 100 mcg, Biotin – 15 mcg, Cholin (as Choline 

bitartrate) - 5 mcg, Inositol - 5 mcg 

Starch Syrup, Sugar, Food gelatin 270 bloom, Food gelatin 240 bloom, 

Citric Acid, Concentrated Apple Juice, Concentrated Black Carrot Juice, 

Glazing Agent, Sugar color, Natural Dyes (Cartamus Extract, Β-

Carotene), Natural Flavors (Strawberries, Grape, Orange), Purified 

water

Evalar QSC Rusiya 29.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Beybi Formul Mişki Multivitaminlər 

(pastil, №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.

Bifidumbakterin Məhlul hazırlamaq üçün toz və 

ya məsaməli kütlə

2 x 5 Living microbial cells Bifidobacterium bifidum - not less than 5 x 10⁷ CFU Crystalline sugar, Sodium citrate, Dextran FZ BİOFARMA MMC Ukrayna 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən BİFİDUMBAKTERİN (flakon, məhlul hazırlamaq üçün 

toz və ya məsaməli kütlə №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını 

tənzimləmək 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.

Bifonk Şərbət 100 m l№ 1 Omega-3 -600 mg((EPA(eicosapentaenoic acid )- 108mg, DHA(docosahexaenoic acid)-72mg)); Biotin-

50 mcg; Zinc-4 mg; Folic acid-50 mcg;Vitamin D3- 5 mcg.  

deionized water, potassium sorbate, sucralose, glycerine, orange flavor Reform Pharma İlaç Kimya Gida 

Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bifonk(şərbət, 100 ml) adlı  məhsul  

Omeqa 3 kompleks ali yağ turşularını, sink, fol turşusu və D3 vitaminin  

əlavə mənbəyi 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,gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşmır  və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
Bio-Ferol Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

15 ml Vitamin D3 1.0 Mio / liquid - 50 mg / 50000 IU Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Glycerin, Sugar, 

Deionized water, Cremophor RH-40

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bio-Ferol (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Biofiton "Allergiyasız Həyat" Tablet 6 x 10 Herba Bidentis - 40 %, Flores Calendulae - 10 %, Herba Chelidonii - 10 %, Folia Plantaginis majoris - 

10 %, Radices Glycyrrhizae - 9 %, Radices Taraxaci - 9 %, Radices Bardanae - 9 %

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 

Carboxymethylcellulose

MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 26.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Allergiyasız Həyat" (tablet  

№ 60) adlı məhsul orqanizmdə allergik reaksiyalar zamanı tövsiyə 

olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 

"Chelidonium" bitkisi bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkibində 

istifadə üçün qadağa olunan dərman bitkiləri və onların emal məhsulları 

siyahısına daxildir (bax əlavə 2). 

Biofiton "Helmintostop" Tablet 6 x 10 Fructus Anethi  graveolentis– 22 %, Herba Artemisiae absinthii – 22%, Radices Taraxaci– 22 %, Flores 

Chamomilae – 21 %, Flores Tanaceti – 10 %

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 

Carboxymethylcellulose

MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 26.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Helmintostop" (tablet  

№60) adlı məhsul qurd invaziyaları zamanı tövsiyə olunan məhsul 

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 

"Herba Artemisiae absinthii" bitkiləri bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağa olunan dərman bitkiləri və 

onların emal  məhsulları siyahısına daxildir.

Biofiton "Mükəmməl Bədən" Tablet 6 x 10 Cortex Frangulae - 10%, Folia Sennae - 10%, Herba Bidentis - 10%, Herba Equiseti arvensis - 10%, 

Semena Xanthii spinosa - 10%, Folia Vitis idaeae - 10%, Folia Betulae - 10%, Herba Polygoni 

avicularis - 9%, Flores Sambuci nigrae - 9%, Radices Bardanae - 9%

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 

carboxymethylcellulose

MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 15.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Mükəmməl Bədən" (tablet  

№  60) adlı  məhsul çəkini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan 

vasitə  olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 

"Xanthium spinose" bitkisi bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

tərkibində istifadə üçün qadağa olunan dərman bitkiləri və onların emal  

məhsulları siyahısına daxildir (bax əlavə 2).  

Biofiton "Təmiz Damarlar" Tablet 6 x 10 Folia Betulae - 10 %, Folia Vitis idaeae - 10 %, Flores Fagopyri - 9 %, Fructus Rosae - 9 %, Folia 

Vincae minoris - 9 %, Cortex Frangulae - 6 %, Folia Pini - 6 %, Fructus Crataegi - 6 %, Rhizomata 

cum radicibus Leuzeae - 6 %, Herba Meliloti - 6 %, Semena Hippocastani - 5 %, Folia Mentha 

piperitae - 5 %, Herba Equiseti arvensis - 5 %, Styli cum stigmatis Zeae maydis - 5 %

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 

Carboxymethylcellulose

MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 26.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Təmiz Damarlar" (tablet  

№60) adlı məhsul orqanizmdə xolesterin səviyyəsinin normalaşdırılması 

və damar divarlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün vasitə olub, öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 

"Vinca minoris" və "Melilotus officinalis" bitkiləri bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağa olunan dərman 

bitkiləri və onların emal  məhsulları siyahısına daxildir (bax əlavə 2). 

Biofiton "Yaxşı Görmə" Tablet 6 x 10 Fructus Myrtilli – 14,0%, Flores Fagopyri – 14,0%, Herba Vincae minoris – 14,0%, Fructus Sorbi – 

9,0%, Herba Euphrasiae – 9,0%, Rhizomata Zingiberis – 8,0%, Folia Menthae piperiatae – 8,0%, 

Rhizomata cum radicibus Leuzeae – 7,0%, Flores Calendulae – 7,0%, Herba Meliloti – 7,0 %

Calcium stearate, Hydroxypropylmethylcellulose or 

carboxymethylcellulose

MMC "EYM" EİƏŞ" Ukrayna 15.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biofiton "Yaxşı Görmə" (tablet  №  

60) adlı  məhsul görmə orqanı funksiyalarının normalaşdırılması üçün 

tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan 

"Vinca minoris" və "Melilotus officinalis" bitkiləri bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin tərkibində istifadə üçün qadağa olunan dərman 

bitkiləri və onların emal  məhsulları siyahısına daxildir (bax əlavə 2). 

Black Seed Oil yağ 125 ml № 1 Black Seed Oil-125 ml istifadə olunmamışdır Bilge İlaç A.Ş. Türkiyə 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Black Seed Oil (yağ, 125 ml) adlı 

məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq və orqanizmi 

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:1)Məhsulun əczaçılıq forması  və yaş həddi 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 olunsun

Blue Lab Whey 100% Premium Protein toz 908 q MINERALS:  Folic acid – 70 mcg, Vitamin B12 – 2.82 mcg, Biotin - 32.9 mcg, Chloride – 192 mg, 

Calcium – 148 mg, Phosphorus – 109 mg 

 

AMINO ACID PROFILE:  Alanine – 1.2 g, Arginine – 0.6 g, Aspartic acid – 2.6 g, Cystine – 0.3 g, 

Glutamine acid – 4 g, Glycine – 0.5 g, Histidine – 0.4 g, İsoleucine – 1.4 g, Leucine – 2.4 g, Lysine – 

2.1 g, Methionine – 0.4 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1.4 g, Serine – 1.2 g, Threonine – 1.6 g, 

Triptophan – 0.4 g, Tyrosine – 0.7 g, Valine – 1.3 g  

 

Whey protein concentrate (Emuls: sunflower lecithin) (Milk) – 16.472 g, Whey protein concentrate – 

10.2 g, Fat reduced cocoa powder – 2.108 g, Whey protein isolate (Emuls. : Sunflower lecithin) (Milk) 

– 2.04 g,  Inulin – 1.7 g, Flavor – 0.633 g, Sodium chloride – 0.310 g, Thickeners (Guar gum (E412) – 

0.221 g,  Xanthan gum (E415) – 0.080 g), Whey protein concentrate hydrolysate (Milk) – 0.170 g,  

Sweetener (Sucralose (E955) – 0.062 g), Tolerase™ L Lactase (Aspergillus oryzae)) – 0.004 g 

ayrıca göstərilməmişdir Aminolabs by Eurofood Belgium NV (for 

USN (UK) LTD)

Belçika 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blue Lab Whey 100% Premium 

Protein (toz 908 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Blue Lab Whey 100% Premium Protein toz 2 kq MINERALS:  Folic acid – 70 mcg, Vitamin B12 – 2.82 mcg, Biotin - 32.9 mcg, Chloride – 192 mg, 

Calcium – 148 mg, Phosphorus – 109 mg 

 

AMINO ACID PROFILE:  Alanine – 1.2 g, Arginine – 0.6 g, Aspartic acid – 2.6 g, Cystine – 0.3 g, 

Glutamine acid – 4 g, Glycine – 0.5 g, Histidine – 0.4 g, İsoleucine – 1.4 g, Leucine – 2.4 g, Lysine – 

2.1 g, Methionine – 0.4 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1.4 g, Serine – 1.2 g, Threonine – 1.6 g, 

Triptophan – 0.4 g, Tyrosine – 0.7 g, Valine – 1.3 g  

 

Whey protein concentrate (Emuls: sunflower lecithin) (Milk) – 16.472 g, Whey protein concentrate – 

10.2 g, Fat reduced cocoa powder – 2.108 g, Whey protein isolate (Emuls. : Sunflower lecithin) (Milk) 

– 2.04 g,  Inulin – 1.7 g, Flavor – 0.633 g, Sodium chloride – 0.310 g, Thickeners (Guar gum (E412) – 

0.221 g,  Xanthan gum (E415) – 0.080 g), Whey protein concentrate hydrolysate (Milk) – 0.170 g,  

Sweetener (Sucralose (E955) – 0.062 g), Tolerase™ L Lactase (Aspergillus oryzae)) – 0.004 g 

ayrıca göstərilməmişdir Aminolabs by Eurofood Belgium NV (for 

USN (UK) LTD)

Belçika 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Blue Lab Whey 100% Premium 

Protein (toz 2 kq) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu 

zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
B-Mix məhlul-damcı 50 ml Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) – 0.7 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 0.7 mg, Vitamin B3 (as 

Niacinamide) – 1.5 mg, Choline (as Choline chloride) – 1.2 mg,  Vitamin B5 (as Calcium D-

pantothenate) – 1.15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) – 0.6 mg, Vitamin B7 (biotin) – 20 

mcg, Vitamin B9 (as folic acid) – 130 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 1.2 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, Purified water, Glycerine, 

Xanthan gum

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 24.11.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən B-Mix (məhlul 50 ml) adlı məhsul 

kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Bone Depo Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

20 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU) Medium chain triglycerides oil, DL-alpha-tocopheryl acetate Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bone Depo (Daxilə qəbulu üçün 

məhlul-damcı, 20 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.

Bone Depo Tablet 1 Vitamin D (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU) Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Wheat starch, Sodium 

croscarmellose, Magnesium stearate, Silicon dioxide

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bone Depo (tablet №100) 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.
Bonlak Tablet 10 x 3 Calcium carbonate – 750 mg,  Magnesium sulpahte – 250 mg, Cholecalciferol – 0.02 mg, Zinc sulpahte 

– 5 mg

Microcrystalline cellulose, Maltodextrine, Tricalcium phosphate, 

Magnesium stearate

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 03.11.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bonlak (tablet №30) adlı məhsul 

kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Boralsan Oral Sprey Sprey məhlul 20 ml x 1 Licorice Root Extract-0,62 mg; Clove oil-0,372 mg; Mint oil-0,372 mg. Deonized water, Sorbitol,Honey aroma, Polysorbate-20, Sodium 

benzoate.

Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 07.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən BORALSAN (oral sprey məhlul, 20 ml) 

adlı məhsul ağız boşluğunun selikli qişasının aftoz yaralarının sağalması 

üçün  nəzərdə tutulmuş, bakterisid, antiseptik və iltihab əleyhinə malik 

olan vasitə olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsidir. 

Belə ki, adı çəkilən məhsul yerli təsirli  bakterisid, antiseptik və iltihab 

əleyhinə   farmakoloji təsirlərə malik olub, aftoz yaraların  sağalması 

üçün nəzərdə tutulub. Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurası 

tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli 

preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 

məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr"-in 

2.1.1. bəndinə əsasən" bioloji fəallığa malik qida əlavələri (BFMQƏ) - 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə bitki, heyvan, mineral 

mənşəli və ya kimyəvi yolla alınmış bioaktiv maddələr və onların 

komplekslərinin farmasevtik formada hazırlanaraq, gündəlik qəbuletmə 

dozası müəyyənləşdirilmiş məhsullar"-dır.  

Həmçinin ekspertiza zamanı   müəyyən olundu ki, qablaşdırma və 

istifadə üzrə təlimatdakı tərkib haqqında məlumatlar istehsalçının tərkib 

haqqında sənədlə  uyğunlaşmır. 

Borovaya Matka qurudulmuş saplaqlar və yarpaqlar Ot Yığıntısı 30 q Orthilia secunda herb - 30 g İstifadə edilməyib Evalar QSC Rusiya 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Borovaya Matka qurudulmuş 

saplaqlar və yarpaqlar (ot yığıntısı , 30 q № 1) adlı məhsul qadınlarda 

sidik – cinsiyyət sisteminin funksional vəziyyətini 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.
Brocsevin Kids Şərbət 150 ml Honey - 1 g, Thyme (Thymus vulgaris L.) g.e - 0.32 ml, Marshmallow (Althaea officinalis L.) g.e. - 0.6 

ml, Elderberry (Sambucus nigra L.) g.e. - 0.32 ml, Vitamin C (Ascorbic acid) - 35 mg

Water, Glycose syrup, Flavouring, Sodium benzoate, Potassium sorbate Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Brocsevin Kids (şərbət, 150 ml)(Seriya: 0269, 

istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2023) adlı məhsul 

tənəffüs yolları xəstəliklərində 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. 

Qeyd1:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə seriya nömrəsində dəyişiklik 

edildiyi üçün rəy nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

B-Vital Baby Şərbət 150 ml Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as 

Nicotinic acid) - 12 mg, Vitamin B5 (as Sodium D-pantothenate) - 4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

Hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B7 (as Biotin) - 100 mcg, Vitamin B8 (İnositol) - 1000 mg, Vitamin B9 

(Folic acid) - 160 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 2 mcg

Sugar, Sucralose, Saccharine, Glycerol E422, Linseed oil, Tutti-fruitti 

flavor, Citric acid E330, Xantham gum E412, Tween 80, Sodium 

benzoate E211, Deionized water

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən B-Vital Baby (şərbət, 150 ml) adlı 

məhsul 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.
CalciBest Tablet 1 Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), Zinc (as Zinc oxide) - 10 mg (12.44 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 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən CalciBest (tablet, №30) adlı məhsul 

D, K vitaminlərinin, Kalsium və Sink minerallarının əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Calcifar Tablet 3 x 10 Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg, Zinc (as Zinc oxide) - 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 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calcifar (tablet №30) adlı məhsul 

dayaq-hərəkət sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Calsium-Magnesium (Kalsiuym-Magnezium) tablet 1 Calsium-500 mg, Magnesium-250 mg Calcium carbonate,  calcium Gluconate,  Magnezium oksid,Magnezium 

glukonate, Anti caking agents, Stabilizer, Polyethylenqlycol, Savfflover 

povder ,Titanium dioksid, Cross-Linked Sodium Carboxy Methyl 

Cellulose

Scitec Nutrition ABŞ 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         “Atlant GYM MMC” şirkətinin 29.10.2018-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, ABŞnın “ Scitec Nutrition” şirkətinin istehsalı 

olan 8000055535 seriyalı Calsium-Magnesium (Kalsiuym-Magnezium) 

(tablet 100) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir.
Caltron-D Tablet 3 x 10 Calcium carbonate- 1000 mg;Magnesium-150 mg; Royal Laboratories Pakistan 12.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

   Merchandize International MMC şirkətinin  21.09.2020 il tarixli   

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Pakistanın  “Royal Laboratories” 

şirkətinin istehsalı olan CALTRON-D(tablet, № 30 )   adlı  məhsulun 

dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq 

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, ekspertizanın bir 

hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, 

məhsulun həcmi  təqdim olunan normativ sənədlərə uyğun deyil.    

Həmçinin  istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş tərkib haqqında 

sənəddə məhsulun tərkibi neçə tablet üçün olması və  istifadə olunan  

maddələrin  formaları haqqında məlumat təqdim edilmədiyi halda, 

istifadə üzrə təlimatda onlar haqqında verilmiş informasiya mənbəsi 

məlum deyil.  

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 

keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 

məqdsədəuyğun hesab olunmur. 

 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Calzin-D Tablet 1 Calcium carbonate (eq. 400 mg elemental Ca) – 1000 mg , Magnesium oxide (eq. 150 mg elemental 

Mg) – 249 mg , Zinc gluconate (eq. 5 mg elemental Zn) – 35 mg, Cholecalciferol ( eq. 5 mcg (200 IU) 

vitamin D3) - 2 mg 

Cellulose (E 460), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Croscarmellose 

sodium (E 468), Opadry II 85F18422 white, Magnesium stearate (E 

470 b), Silicon dioxide (E 551), Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Calzin-D (tablet №30) adlı məhsul D 

vitamini 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.
Cardimax Tablet 2 x 25 Magnesium bisglycinate – 6 mg, Magnesium carbonate – 438 mg, Flower extract from hawthorn (Extr. 

flores Crataegi laevigatae) – 24 mg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) – 1.2 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) – 1.5 mg

Cellulose, Polyvinylpyrrolidone, Polyethylene glycol, Magnesium 

stearate

Polski Lek S.A. Polşa 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cardimax (tablet № 50) adlı məhsul  

ürək-damar 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. 

Care Liver Kapsul 3 x 10 Glutathione - 100 mg, L - ornithine - 200 mg, L - aspartate - 100 mg, Silymarin - 140 mg, Cynara 

scolymus leaf dry extract - 200 mg

Bovine gelatin KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 05.02.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Care Liver (kapsul № 30) adlı məhsul 

qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq 

olaraq yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir.

Çaytikanı Yağı Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Hippophae rhamnoides oil  - 10 g (carotenoids  no less than 56 mg%) Refined vegetable oil Biolit MMC Rusiya 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 ml) 

(Seriya nömrəsi: 002; İstehsal tarixi: 12.11.2020; Son istifadə tarixi: 

12.05.2022)adlı məhsul yaraların sağalması, regenerasiya prosesini 

tezləşdirmək, mədənin selikli qişasının müdafiəsinə köməklik etmək, 

mədə şirəsinin turşuluğunun azaldılması 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. 

Clogen Forte toz 20 Glucosamine Sulfate - 1000 mg; Methylsulfonylmethane - 500 mg; Chondroitin Sulfate - 300 mg; 

Boswellia serrata gumresin extract - 150 mg; Hydrolyzed collagen - 100 mg; Zinc gluconate) 

(Zinc:10mg)) - 70,70 mg; Vitamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg; Stevia rebaudiana (Leaves) - 50 mg; 

Vitamin E (D-alpha-tocopherol) - 40 mg; Sodium Hyaluronate - 20 mg; Copper Sulphate (Copper: 

1mg) - 7,14 mg; Magnesium Oxide(Magnesium: 4 mg) - 6,60 mg; Manganese Sulfate (Manganese: 

2mg) - 5,48 mg; Folic acid - 0,40 mg;  Sodium selenite(Selenium: 012 mg)- 0,26 mg; Vitamin D(as 

Cholecalciferol)-0,01 mg; Vitamin B12(as Methylcobalamin)-0.01 mg.     

Flavouring, Citric acid. Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 12.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Clogen Forte (saşe  №  20) adlı  

məhsul artrit, osteoparoz  və artroz zamanı tövsiyə olunan vasitə  

olub,onun tərkibində olan B12 inqrediyentin dozası gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşdığı üçün,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki,Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.2014-cü il tarixində 

təsdiq olunmuş "Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid 

olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair 

metodiki tövsiyələr"-in tələblərinə əsasən BFMQƏ -nin   tərkibində   

B12 vitaminin  gündəlik dozası   onun gündəlik tələbatın miqdarından 3 

dəfə çox olmamalıdır(bax 6-cı bənd).  

Composor 08 Echina complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Fluid extract of Echinacea angustifolia D.C. - 2.85 mg, Propolis - 172 mg, Essential oil of Thymus 

vulgaris L. flowering tops - 15.64 mg

Glycerin Soria Natural S.A İspaniya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Composor 08 echina complex (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 50 ml - seriya nömrəsi: 0872; İstehsal tarixi: 01.07.2020; Son 

istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul immun sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Composor 08 Echina complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Fluid extract of Echinacea angustifolia D.C. - 2.85 mg, Propolis - 172 mg, Essential oil of Thymus 

vulgaris L. flowering tops - 15.64 mg

Glycerin Soria Natural S.A İspaniya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Composor 08 echina complex (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 50 ml - seriya nömrəsi: 0871; İstehsal tarixi: 01.07.2020; Son 

istifadə tarixi: 01.07.2023) adlı məhsul  immun sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Composor 24 Uva-ursi complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Fluid extract of Heather (Calluna vulgaris L. flowering tops) - 1107 mg, Fluid extract of Bearberry 

(Arctostaphylos uva-ursi Sprengel. leaves) - 1041 mg, Fluid extract of Birch (Betula Alba L. leaves) - 

954 mg, Essential oil of pine (Pinus sylvestris L. leaves) - 8.41 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 Uva-ursi complex 

(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml - seriya nömrəsi: 0199, istehsal tarixi: 

01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul sidik yollarının 

iltihabi-infeksion xəstəlikəri 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: Növbəti idxal zamanı məhsulun "istifadə sahəsi və göstərişlər 

bəndi"ndə "sidik-ifrazat sisteminin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi qeyd olunsun.

Composor 25 Lepidium complex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Fluid extract of Pepperworth (Lepidium latifolium L. leaves) - 1518 mg, Fluid extract of Bearberry 

(Arctostaphylos uva-ursi Sprengel, leaves) - 1119 mg, Solidago virga-aurea L. aerial parts - 74 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 Lepidium complex 

(daxilə qəbul üçün  məhlul, 50 ml - seriya nömrəsi: 0215, istehsal 

tarixi: 01.06.2020, son istifadə tarixi: 01.06.2023) adlı məhsul böyrək 

daşları ilə bağlı xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: Növbəti idxal zamanı məhsulun "istifadə sahəsi və göstərişlər 

bəndi"ndə "Böyrək daşları ilə müşayiət olunan hallarda köməkçi vasitə 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ" ifadəsi qeyd olunsun.

Crannoza Kapsul 3 x 10 Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract   - 250 mg, D-Mannose - 200 mg Sunflower seed oil, Beeswax White (E 901), Gelatin (Bovine gelatin), 

Glycerol (E 422), Deionized water, Iron oxide (red) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Crannoza (kapsul № 30) adlı məhsul 

sidik-ifrazat 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. 

Creatine Micronized Powder toz 500 q Creatine Monohydrate  - 5 g (of Which Creatine – 4.4 g) yoxdur Aminolabs by Eurofood Belgium NV (for 

USN (UK) LTD)

Belçika 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Creatine Micronized Powder (toz 500 

q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Damotu ekstraktı Evalar Tablet 2 x 25 Leonurus cardiaca dry extract - 56 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 0.3 mg Maltodextrin, Calcium stearate or Magnesium stearate, Silicon dioxide, 

Sugar

Evalar QSC Rusiya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu ekstraktı Evalar (tablet  

№50) 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. 
Damotu Forte Evalar Tablet 2 x 20 Extractum Leonurus cardiaca - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, Magnesium 

aspartate - 250 mg

Maltodextrin, Starch, Calcium stearate, Croscarmellose sodium, Silicon 

dioxide colloidal, Microcrystalline cellulose, Polyethylene glycol, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Titanium dioxide, Talc

Evalar QSC Rusiya 29.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Damotu Forte Evalar (tablet  №40) 

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. 

Deasedan Forte Kapsul 3 x 10 Passiflora Incarnata herb extract-100 mg, Melissa officinalis leaf extract- 100 g, Crataegus monogyna 

leaf and flower  dry extract (5:1)- 100 mg,Valeriana officinallis root extract 100 mg,Magnezium -14,4 

mg (as Magnesium carbonate -50 mg), Vitamin B6- 3 mg(as Pyrdoxine hydrochloride).

Magnesium Stearate, Microcrystallin Cellulose, Gelatine(capsula shell). KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

blisterdə olan bəzi kapsulalar çox quru olduqlarından, kapsula çatlamış 

və içərisindəki toz dağılmış vəziyyətdədir, ümumiyyətlə kapsulalar, çox 

quru və kövrəkdirlər, blisterdən çıxarmaq istədikdə qırılır və 

möhtəviyyatı dağılır.
Defaktor D Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (1 MIU/g) - 0.00263 g MCT oil Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Defaktor D ( daxilə qəbul üçün 

məhlul, 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.

Defromax jelatin kapsullar 3 x 10 Ferric III Ammonium citrate - 175 mg (eq. to 20 mg Iron), Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 120 mg, 

Folic acid - 0.3 mg, Cyanocobalamin - 3.7 mcg

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose Verteks MMC Ukrayna 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Defromax (jelatin kapsullar, № 30, 

Seriya nömrəsi: 11120; İstehsal tarixi: 30.11.2020; Son istifadə tarixi: 

01.12.2023) adlı məhsul dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd: a) İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun. 

b) Birinci rəydə a) qeydinin yazılmağına baxmayaraq riayət 

olunmamışdır.

Deful Forte daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deful Forte (daxilə qəbul üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı  məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Delabs Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

10 ml Vitamin D3 - 1250 mcg (50.000 IU), Vitamin E - 2 mg Flax seed oil, Olive oil CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delabs (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.

Delife 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 23.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Delife (məhlul 30 ml) adlı məhsul 

vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Desol-D3+ Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

5 ml x 4 flakon Vitamin D3 - 50000 IU Olive oil Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Desol-D3+ (daxilə qəbul üçün məhlul 

- damcı, 5 ml x 4 flakon) 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.

Devrin daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol - 100000 IU Sodium benzoate, Potassium sorbate, Deionize water Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Devrin ( daxilə qəbul üçün məhlul, 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:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

D-Large Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 - 1.125 mg (45000 IU) Potassium sorbate, Sodium benzoate, Deoinize water Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 29.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən D-Large ( daxilə qəbul üçün məhlul, 

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. 

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

Dihydroquercetin - 20 mg, Selenium - 125 mcg

Refined sunflower oil, Sunflower lecithin, Magnesium strearate, Yellow 

beeswax, Gelatin, Glycerine, Iron dioxide

Primea Limited Latviya 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Doraxin (kapsul № 30) (Seriya nömrəsi: L35519X; 

İstehsal tarixi: 28.10.2020; Son istifadə tarixi: 28.04.2023) adlı məhsul  

reproduktiv funksiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil

Eko-Bryu məhlul 100 ml Thymus vulgaris herb extract – 85 mg, Althaea officinalis root extract – 85 mg, Plantago lanceolata 

leaf extract – 45 mg, Zinc sulfate – 12.7 mg (eq. to 5.14 mg Zn)

Deionized water, Xanthan gum,  Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 

Glycerin

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 29.09.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Eko-Bryu (məhlul 100 ml) adlı məhsul  

prostat vəzinin iltihabi prosesləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.  

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda"Eko-Bryu aşağıda qeyd olunan xəstəlik və 

hallarda kompleks müalicənin tərkibində tövsiyə olunan BFMQƏ-dir" 

yazısı "Eko-Bryu aşağıda qeyd olunan xəstəlik və hallarda qidanı bioloji 

fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə  tövsiyə olunan  BFMQƏ" 

kimi əvəz olunsun;

Elasti-Q Tablet 3 x 10 Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate anhydrous) - 1000 mcg, İodine 

(as Potassium Iodide)  - 140 mcg, İron (as Iron (II) sulfate) - 17 mg, Calcium (as Calcium carbonate) - 

100 mg, Magnesium (as Magnesium carbonate)  - 150 mg, Selenium (as Sodium selenite) - 30 mcg, 

Natural carotenoids mix - 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 İU),  Vitamin E 

(D-alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, Vitamin K (as Menaquinone-7)  - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 

15 mg

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

Arabic, Magnesium stearate 

 

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elasti-Q (tablet №30) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Elaxen PDRN Xarici istifadə üçün gel 2.2 ml Hyaluronic Acid-2%, Niacinamide-0.1%ç Polydeoxyribonucleotide-0.00004%, Sodium Chloride-0.76%, 

Sodium phosphate monobasic dihydrate-0.078%, Sodium phosphate dibasic dihydrate-0.089%, 

Purified water-q.s.-100%

Ayrıca qeyd edilməmişdir BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 14.12.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş “Elaxen PDRN, xarici istifadə üçün gel, 

1x2.2ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Encegam / Enseqam Tablet 3 x 10 Gamma aminobutyric acid - 250 mg, L-glutamine - 50 mg, L-glycine - 75 mg, Magnesium (as 

Magnesium oxide-33 mg and Magnesium citrate-207 mg) - 30 mg,  Vitamin B6 - 0.5 mg, Folic acid - 

50 mcg

silicified microcrystalline cellulose, dibasic calcium phosphate 

dihydrate, magnesium stearate, polyvinylpyrrolidone, silicon dioxide

Natstim Ltd Bolqarıstan 18.01.2021 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Encegam / Enseqam (tablet, №30 ) 

adlı məhsul beyin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün  tövsiyə olunan 

məhsul olub,öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki, onun 1 tabletin tərkibində olan Gamma aminobutyric acid   

ingredientinin dozası(250 mg), onun dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozasına 

bərabərdir, tabletin üzərində bölgü xətti mövcud deyil və onu  düzgün 

bolüb 1/2 tabletdən qəbul etmək mümkün deyil

Enema Adult / Enema Böyüklər Üçün Rektal Birdəfəlik İmalə 6,75 g x 3 Turkuaz Sağlık Hızmetleri Medical 

temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. 

A.Ş.

Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Enema Baby / Enema Uşaqlar Üçün Rektal Birdəfəlik İmalə 2,25 g Turkuaz Sağlık Hızmetleri Medical 

temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. 

A.Ş.

Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Ərizəçi ("Sifarişçi”) ilə bağlanmış “Xidmət müqaviləsi”nin 2.2.3. və 3.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq müvafiq məhsulun ekspertizasına 

başlanılmadan tərəfimizdən prosesə xitam verilmişdir

Enkamega Kapsul 6 x 10 Fish oil - 1000 mg (EPA-180 mg, DHA-120 mg), Vitamin E (D-alpha tocopherol) - 5 mg Gelatin bovine, Glycerol, Purified water Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Enkamega (kapsul №60) adlı məhsul 

kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

 

Epadez Omega 3 1000 mq Kapsul 1 plastik flakonda № 60 kapsul Omega 3 Fish oil- 1000 mg, incluing Omega- 3 fatty acids-350 mg, EPA- 180 mg, DHA- 120 mg. Beef  gelatine,Glycerine-E422,Aqua Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 

Ltd.Şti

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epadez Omega 3 1000 mq(kapsul, № 

60) adlı  məhsul Omega-3, yağ turşularının 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.

Epam 11 Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Folia Cassiae - 510 mg, Royal jelly - 300 mg, Propolis - 210.6 mg, Rhizomata Bergeniae crassifoliae - 

60 mg, Folia Urticae dioicae - 60 mg, Styli cum stigmatis maidis - 60 mg, Folia Menthae piperitae - 60 

mg, Radices Taraxaci officinalis - 60 mg, Folia Plantaginis majoris - 60 mg, Glycyrrhiza glabra L. 

rhizomata et radices - 60 mg, Herba Achilleaea millefolii - 60 mg, Folium Salviae officinalis - 60 mg

Glycerin (E422), Ethyl alcohol, Potassium sorbate (E202), Water Qeonek-Sib MMC Rusiya 16.06.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epam 11 (daxilə qəbul üçün məhlul 

30 ml) adlı məhsul həzm sisteminin funksiyasını 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.  

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 zəruridir) 

b)"Əks göstərişlər" bəndinin rəyə uyğun qeyd edilməsi zəruridir.

Epepe aktiv Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

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 Industry S.R.L Rumıniya 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Epepe aktiv (Daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 50 

ml) (Seriya nömrəsi: 8941020, istehsal tarixi: 01.10.2020, son istifadə 

tarixi: 01.10.2023) adlı məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Epifizin plus Kapsul 3 x 20 Chondroitin sulfate - 400 mg, Collagen II type -  200 mg, Methylsulfonylmethane - 50 mg, Boswellia 

serrata resin extract - 50 mg, Harpagophytom procumbens root dry extract - 40 mg, Piperine - 5 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 07.01.2021 Müsbət  Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Epifizin plus (kapsul №60) adlı 

məhsul dayaq-hərəkət 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: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” na uyğun tərtib 

edilsin.
Ermak toz 9.8 q Lactobacillus Acidophilus-350 billion CFU , Lactobacillus Rhamnosus-200 billion CFU,Lactobacillus 

Bulgaricus-150 billion CFU , Lactobacillus Casei- 200 billion CFU, Streptococcus Thermophilus-200 

billion CFU , Bifidobacterium Lactis-150 billion CFU, Bifidobacterium Infantis-150 billion CFU, 

Fructooligosaccharides-100 mg

maltodextrin, isomalt, strawberry flavor. Reform Pharma İlaç Kimya Gida 

Kozmetik Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 

Türkiyə 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən ERMAK(saşe, 14) adlı  məhsul 

bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Evafit Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Calcium citrate – 400 mg, Magnesium sulfate – 100 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 200 IU, İnositol 

- 100 mg, Vitamin C - 100 mg

Potassium sorbate, Peppermint oleum, Xanthan gum, Guar gum, Citric 

acid monohydrate, Deionize water, Sodium bicarbonate, Sodium 

benzoate

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evafit (məhlul 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.
Evrikol Şərbət 100 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 2,8 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers  

liquid  extract – 1 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evrikol (şərbət, 100 ml) 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:a)Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda 

çaşqınlıq yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün 

tərtib edilməsi zəruridir.  

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Extrased Kapsul 1 Magnesium citrate (eq. to 29 mg Mg) - 256 mg, Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa 

officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus lupulus hop flower 

extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 3 mg

Bovine gelatin, Microcrystalline cellulose (E 460), Magnesium stearate 

(E 470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Extrased (kapsul, №30) adlı məhsul 

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ezomega Yumşaq jelatin kapsul 3 x 10 Total Omega-3 fatty acid – 1300 mg, Eicosapentaenoic acid (EPA) - 525 mg, Docosahexaenoic acid 

(DHA) - 475 mg, Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl acetate) - 100 IU

Natural Gelatin, Silicon dioxide Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ezomega (kapsul №30) adlı məhsul 

omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Faicol məhlul 50 ml Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale fruit essential oil - 400 mg, Olive oil - 100 mg, Mentha 

piperita leaves essential oil - 125 mg, Retinyl palmitate - 0.55 mg

Purified water, Potassium sorbate (E202) Saşera-Med MMC Rusiya 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Faicol (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 olunmasın zərurudir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Farmi-D3 Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

15 ml Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

 

      “Healty Life MMC” tərəfindən 30.07.2020-ci il tarixli məktuba cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti” şirkətinin istehsalı olan Farmi-D3  (daxilə qəbulu üçün məhlul-

damcı, 15 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, D vitamininin miqdari təyinatı zamanı vitamin D3 -- 

46,96%  (85 -- 115%) aşkar olunmuşdur ki, bu da normativ 

sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlmir . 

   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. 

Fat Metaboliser Tablet 1 Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract 4:1 (40% Polyphenols, max 10% Caffeine) - 31.5 mg, Uva 

Ursi (Arctostaphylos uva-ursi) leaf extract 8:1 (20% Arbutin) - 12.5  mg, L-Carnitine L-Tartrate (68.2% 

L-Carnitine, 31.8% L-Tartrate) - 5.1 mg, Kola Nut (Cola acuminata) seed extract 5:1 (max 10% 

Caffeine) - 5  mg, Capsicum (Capsicum annuum) fruit extract 8:1 - 2.6 mg, Pyridoxine Hydrochloride 

(81.4% Pyridoxine 1.25 mg) - 1.71 mg, Chromium Picolinate (12.18% Chromium 100 mcg) - 0.822 

mg

Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide, 

Magnesium Stearate, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerine, 

Hydroxypropylcellulose

Park Acre Enterprises Ltd (Holland & 

Barrett International Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fat Metaboliser (tablet, №120) adlı 

məhsul çəkini 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.

F-D400 Forte Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

20 ml KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 25.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Healty Life MMC” şirkətinin 26.11.2020-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 

445 seriyalı F-D400 Forte (məhlul 20 ml) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 

məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş 

normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.  

Məhlulun xarici görünüşü: qəhvəyi rəngli, qeyri-şəffaf, çöküntüsü olan, 

xarakterik qoxulu maye. ( NS-də mayenin rəngi sarımtıl rəngdən sarı 

rəngə qədər ola bilər kimi qeyd olunub və çöküntü barədə qeyd 

yoxdur.). Uyğun deyil. 

Məhlulun rəng və şəffaflığı: uyğun deyildir. 

Miqdari təyini: Vitamin D3 -- 35.18 % (85 -- 115 %) NS-də verilən 

limitlərə uyğun deyil, vitamin C -- aşkar olunmadı. 

         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. 

 

 

FeNorm Kapsul 6 x 10 Iron (II) fumarate (Iron - 32.8 mg) - 100 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 

3 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 80 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən FeNorm (kapsul №60) 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 dərman vasitəsi deyil. 

 

Ferapin Şərbət 200 ml №1 Royal jelly - 220 mg, Beetroot juice concentrate - 3400 mg, Vitamin A – 800 mkq, Vitamin E - 12 mg, 

Vitamin C - 80 mg.

Honey, Propolys extract, Sodium benzoat, Potassium sorbat, Water. Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 

Germany)

Sloveniya 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən FERAPİN (şərbət, 200 ml) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi:  11444 , istehsal tarixi:01.10.2020 , son 

istifadə tarixi: 01.10.2022)  qanyaranma prosesini yaxşılaşdıran, 

damarları möhkəmləndirən 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.

Ferlin Tablet 3 x 10 Iron (as Ferrous gluconate 235 mg) - 28.97 mg, Folic acid - 350 mcg, Cyanocobalamin - 4 mcg, 

Vitamin C - 60 mg

Hydroxypropylmethylcellulose, Sodium benzoate Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 

Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferlin (tablet, №30) adlı məhsul 

dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqredientlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil 

Qeyd: İstifadə qaydaları və doza rəyə uyğun olaraq yazılsın.

Ferlin Tablet 2 x 15 Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 

Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

 

     Fiziki şəxs İsmayılov Elcan Bəhruz oğlu tərəfindən 08.10.2020-ci il 

tarixli məktuba cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç 

Makina Kozmetik Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San ve 

Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan Ferlin (tablet, №30) adlı məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi 

ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil 

edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, tabletin orta 

çəkisi 1.0777 q (0.540 -- 0.660 q) normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlmir. Bundan başqa qutuda qeyd olunan kapsula yazısının 

üzərinə, üzərində tablet yazısı olan ensiz ağ vərəq yapışdırılmışdır. 

Diqqətlə baxdıqda vərəqi qutudan ayırmaqla, kapsula yazısını görmək 

olur. 

   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. 

Fermental Kapsul 1 x 15 Total gastro-protected living cells (lactobacillus Rhamnosus, lactobacillus Acidophilus, streptococcus 

Thermophilus, Bifidobacterium Bifidum, lactobacillus Bulgaricus) - 20 billion, Aloe (Aloe Barbadensis) 

leaves d.e. 200:1 - 20 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Riboflavin (vitamin B2) - 1,6 mg, Vitamin B1 - 1,4 mg, 

Cyanocobalamin (vitamin B12) at 0.1 % - 1 mcg

Food jelly (shell), Hydroxypropylmethylcellulose, Cellulose 

microcrystalline, Silicon dioxide (anticaking agent), Vegetable 

magnesium stearate (anticaking agent), Titanium dioxide (colouring)  

ESİ S.r.l. İtaliya 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fermental (kapsul № 15) (Seriya 

nömrəsi: W059A; İstehsal tarixi: 28.02.2020; Son istifadə tarixi: 

28.02.2022)adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Ferromax Tablet 3 x 10 Iron gluconate - 159 mg (eq. to 19 mg iron), Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 

2 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 30 mg

Magnesium stearate, Sorbitol KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferromax (tablet №30) adlı məhsul 

dəmir, fol turşusu və B12 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstehsalçının ünvanında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Ferrox Kapsul 2 x 15 İron fumarate – 121.58 mg (40 mg iron), Vitamin C – 30 mg, Folic acid – 200 mcg, Zinc sulphate 

monohydrate – 27.47 mg (10 mg Zinc), Cyanocobalamin – 1 mcg (vitamin B12)

Maltodextrin, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 17.04.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ferrox (kapsul №30) adlı məhsul 

müxtəlif defisitli anemiyalar 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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Fibrenal Tablet 4 x 15 Plantago ovata seed extract – 50 mg, Astragalus propinquus root extract – 85 mg, Taraxacum officinal 

root extract – 65 mg, Succinic acid – 30  mg, Serenoa repens fruit extract – 65 mg

Microcrystalline Cellulose, Maize starch, Croscarmellose sodium, 

Povidone, Colloidal silicon dioxide, Crospovidone, Purified talc, 

Magnesium Stearate

West-Coast Pharmaceuticals Works Ltd. Hindistan 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fibrenal (tablet № 60) adlı məhsul  

prostat vəzinin funksiyasını 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.  

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.

Fish, Flax, Borage Yumşaq gel kapsullar 1 Fish oil (Omega-3 fatty acids (EPA - 26.5% 106 mg, DHA - 17% 68 mg) - 200 mg) - 400 mg, Organic 

Flaxseed oil (Alpha Linolenic acid (ALA) - 45% 180 mg, Linoleic acid - 11% 44 mg, Oleic acid - 11% 

44 mg) - 400 mg, Borage seed oil (Linoleic acid - 35-42% 168 mg, Oleic acid - 14-20% 80 mg, 

Gamma Linolenic acid (GLA) - 19% 76 mg) - 400 mg, Vitamin E (as DL-AlphaTocopheryl acetate ) - 

3.3 mg α-TE (5 IU)

Capsule shell (Gelatin (E 441), Vegetable Glycerin (E 422), Mixed 

natural tocopherols (E 306)

Nature's Bounty İNK ABŞ 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fish, Flax, Borage (kapsul, №30) adlı 

məhsul omeqa 3-6-9 yağ turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fitium Kids Şərbət 150 ml Calcium (as Calcium Carbonate) - 500 mg, Magnesium (as Magnesium sulfate monohydrate) - 150 mg 

Zinc (as Zinc Sulfate) - 4 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 400 IU

Deionized water, Fructose, Xanthan gum, Glycerol, Saccharin, Orange 

flavor, Sodium Benzoate (E211)

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 28.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fitium Kids (şərbət 150 ml) adlı 

məhsul dayaq-hərəkət sistemi fəalyyətini 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.

Fito Somatotrop Kapsul 2 x 15 Collagen hydrolysate - 400 mg, Chromium picolinate(12% Chromium,eqv. to 2 mcg of Chromium)- 

0,01 mg, OKG (Ornithine alpha-ketoglutarate) - 5 mg, Niacin - 2 mg (10%), 

Dicalcium Phosphate, Magnesium Stearate, Gelatin(capsula shell) Alfa Vitamins Laboratories Inc ABŞ 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fito Somatotrop (kapsul, № 30) adlı  

məhsul böyüklərdə boyun  inkişafını stimullaşdırmaq üçün  qidanı 

bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Flaton Şərbət 100 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 2,8 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers  

liquid  extract – 1 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate 

 

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flaton (şərbət, 100 ml) 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:a)Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda 

çaşqınlıq yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün 

tərtib edilməsi zəruridir.  

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

FlexiForce Plus Kapsul 6 x 10 BioCell Collagen (Hudrolyzed collagen type II (min.60%), Chondroitin sulfate (min.20%), Hyaluronic 

acid (min10%)) - 300 mg, Rose hip (Rosa canina L.) fruit dry extract with 70% Vitamin C - 50 mg, 

Ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome dry extract with 5% gingerols - 3 mg, Black pepper (Piper 

nigrum) fruit extract with 10-15% piperin - 2 mg, Coenzyme Q10 (ubiquinone 10) - 0.2 mg

Magnesium salts of fatty aciids, Microcrystalline cellulose, Capsule 

compositon (Gelatin, Titanium dioxide, Iron oxide yellow)

Sensilab Ltd Sloveniya 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən FlexiForce Plus (kapsul, №60) adlı 

məhsul oynaq və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Folqamma Şərbət 200 ml Bion Corporation Ltd Böyük Britaniya 22.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır.

Fomenta plus Şərbət 100 ml Melissa officinalis leaf liquid extract - 4 ml, Lavandula angustifolia flower liquid extract - 4 ml, 

Chamomilla recutita flower liquid extract - 2 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 2 ml

Syrupus simplex (Purified water, Saccharosum), Sodium benzoate, 

Acidum citricum

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fomenta plus (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 dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda çaşqınlıq 

yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün tərtib 

edilməsi zəruridir. 

Forever Active HA / Forever Aktiv HA Kapsul 1 Injuv® Hyaluronic acid complex - 39. 3347 mg, Ginger (Zingiber officinale) root oil - 24.5866 mg, 

Turmeric (Curcuma longa) root powdered - 25.8778 mg

Soybean oil, Yellow Beeswax, Maltodextrin, Lecithin, Gelatin, Glycerin, 

Purified water, Zinc oxide

Soft Gel Tecnologies, Inc ABŞ 16.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Forever Active HA / Forever Aktiv HA (kapsul, № 60) 

(Seriya nömrəsi: 080420 , istehsal tarixi: 08.04.2020, son istifadə 

tarixi: 08.04.2024) 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 dərman vasitəsi deyil.  

Forever Aloe Bits N Peaches/ Şaftalılı Aloe Şirəsi məhlul 1000 ml №  1 Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g Fructose, Natural Peach Flavor, Citric Acid, Natural Peach Concentrate, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Bits N Peaches/ Şaftalılı 

Aloe Şirəsi (məhlul,1000 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:050720 , 

istehsal tarixi:05.07.2020 , son istifadə tarixi: 05.07.2024)  orqanizmi 

möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdim olunan nümünənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

mövcud deyildir; əks göstəricilər sonuncu dəfə verdiyimiz rəyə uyğun 

olaraq göstərilməmişdir.

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml № 1 Aloe Vera gel - 232.3099 g Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum, Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (qel,1000 ml) 

adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 280620 , istehsal tarixi: 28.06.2020, son 

istifadə tarixi: 28.06.2024)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdin olunan nümunənin üzərində əks göstəricilər onucu dəfə 

verdiyimiz ryə uyğun olaraq göstərilməmişdir

Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml №1 Aloe Vera gel - 232.3099 g Sorbitol, Ascorbic acid, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Xanthan gum, Tocopherol

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (qel,1000 ml) 

adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 221219 , istehsal tarixi: 22.12.2019, son 

istifadə tarixi: 22.12.2023)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdin olunan nümunənin üzərində əks göstəricilər onucu dəfə 

verdiyimiz ryə uyğun olaraq göstərilməmişdir



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Forever Aloe Vera gel məhlul 1000 ml № 1 Aloe Vera of America, Inc ABŞ 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Aloe Vera Gel (qel,1000 ml) 

adlı məhsul  (Seriya nömrəsi: 050120 , istehsal tarixi: 05.01.2020, son 

istifadə tarixi: 05.01.2024)  orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdin olunan nümunənin üzərində əks göstəricilər onucu dəfə 

verdiyimiz ryə uyğun olaraq göstərilməmişdir

Forever Freedom (Orange flavored Aloe Vera Juise)  / 

Forever Azadlıq Şirəsi( Portağal ətirli Aloe Vera şirəsi)

məhlul 1000 ml №1 Stabilized Aloe Vera Gel - 220.7374 g, Glucosamine Sulfate - 3.1050 g, Chondroitin Sulfate - 2.9063 g, 

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

Sorbitol, Təbii Portağal şirəsi ekstraktı, Fruktoza, Portağal 

Aromatizatoru, Limon Turşusu, Kalium Sorbat, Natrium Benzoat 

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Freedom (Orange flavored 

Aloe Vera Juise)  / Forever Azadlıq Şirəsi( Portağal ətirli Aloe Vera 

şirəsi) (məhlul,1000 ml) adlı məhsul (Seriya nömrəsi:260520 , istehsal 

tarixi:26.05.2020 , son istifadə tarixi: 26.05.2024)  orqanizmi 

möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdim olunan nümünənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

mövcud deyildir; əks göstəricilər sonuncu dəfə verdiyimiz rəyə uyğun 

olaraq göstərilməmişdir.

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 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Forever Garlic-Thyme (kapsul, № 100) (Seriya 

nömrəsi: 201020A , istehsal tarixi: 01.10.2020, son istifadə tarixi: 

01.10.2024) 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.

Forever Lite Ultra Chocolate toz 375 g № 1 Soy Protein Isolate - 19,536.57 mg (Phosphorus 143 mg), Dicalcium Phosphate - 860 mg (Calcium 

200 mg, Phosphorus 152 mg), Disodium Phosphate - 23.5 mg(Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 39 

mg (Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11.025 mg), Biotin - 19.50 

mg (Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12 mg (Vitamin B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 10.4 mg 

(Vitamin A 1,1 mg), Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 

mg), Potassium iodide - 5.25 mg (İodine 52,5 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), 

Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 

0,6 mg), Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 0,255 mg), Chromium chloride - 0.3138 mg (Chromium 60 

mcg), Folic acid - 0.3 mg (Vitamin B9 200 mcg), Cyanocobalamin - 0.27 mg (Vitamin B12 1,8 mcg), 

Sodium selenite - 0.1 mg (Selenium 35 mcg)

Natural Chocolate Flavor, Cocoa Powder, Fructose, 

Fructooligosaccharides, Guar Gum, Protease Blend (Aminogen), 

Safflower Oil, Soy Lecithin, Sucralose, Beta Carotene, Brewer's Yeast, 

Spirulina 

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever Lite Ultra Chocolate (toz, 375 

qr) adlı   məhsul  məhsul  (Seriya nömrəsi: 280720B , istehsal 

tarixi:28.07.2020 , son istifadə tarixi: 28.07.2022)   protein, vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi   idmançılar üşün 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  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 

tərkibə aid             sənədə əsasən); 

         2)Təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

mövcud deyildir. 

Forever Lite Ultra Vanillia toz 375 q №1 Soy Protein Isolate - 19,708.53 mg (Phosphorus 158 mg), Dicalcium Phosphate - 860 mg (Calcium 

200 mg, Phosphorus 137 mg), Disodium Phosphate - 50 mg(Phosphorus 5 mg), Ascorbic acid - 39 mg 

(Vitamin C 30 mg), D-alpha-tocopheryl acetate - 27.83 mg (Vitamin E 11.025 mg), Biotin - 19.50 mg 

(Vitamin B7 150 mcg), Niacinamide - 12 mg (Vitamin B3 10 mg), Vitamin A palmitate - 10.4 mg 

(Vitamin A 1,1 mg), Zinc oxide - 7.5 mg (Zinc 6 mg), D-calcium pantothenate - 5.75 mg (Vitamin B5 4 

mg), Potassium iodide - 5.25 mg (İodine 52,5 mcg), Cholecalciferol - 1.68 mg (Vitamin D3 3 mcg), 

Pyridoxine hydrochloride - 1.38 mg (Vitamin B6 1 mg), Thiamine hydrochloride - 0.83 mg (Vitamin B1 

0,6 mg), Riboflavin - 0.35 mg (Vitamin B2 0,255 mg), Chromium chloride - 0.3138 mg (Chromium 60 

mcg), Folic acid - 0.3 mg (Vitamin B9 200 mcg), Cyanocobalamin - 0.27 mg (Vitamin B12 1,8 mcg), 

Sodium selenite - 0.1 mg (Selenium – 35 mcg)

Fructose, Fructooligosaccharides, Natural Vanilla Flavor, Guar Gum, 

Protease Blend (Aminogen), Safflower Oil, Soy Lecithin, Sucralose, 

Beta Carotene, Brewer's Yeast, Spirulina 

Aloe Vera of America, Inc ABŞ 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasənForever Lite Ultra Vanillia (toz, 375 qr) 

adlı   məhsul   (Seriya nömrəsi:240720A , istehsal tarixi:24.07.2020 , 

son istifadə tarixi: 24.07.2022)  protein, vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi   idmançılar üşün 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:1))Rəydə göstərilən  tərkibdəki inqredientlərin məhsula daxilolma 

miqdarları, mötərizədə isə qida dəyərləri göstərilmişdir( istehsalçının 

tərkibə aid             sənədə əsasən). 

        2)Təqdim olunan nümunənin üzərində Azərbaycan dilində yazılar 

mövcud deyildir. 

 

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 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Forever Royal Jelly (tablet, № 60) (Seriya nömrəsi: 

150920B , istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə tarixi: 01.09.2024) 

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.

Forselen Kapsul 4 x 15 Selenium (as Sodium selenite) – 110 mcg Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide  

 

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forselen (kapsul №60) adlı məhsul 

selenin 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.
Gain Bolic 6000 toz 1000 q Carbohydrate-mix (maltodextrins, dextrose) - 80 g, Protein-mix (whey protein concentrate (from milk), 

micellar casein (from milk), ultrafilled egg protein) – 15.5 g, Creatine monohydrate – 1.5 g, Taurine – 

0.5 g

Flavourings, Medium-chain triglycerides oil, Citric acid, Sodium citrates, 

Malic acid, Gum arabic, Xanthan gum, Sodium carboxy methyl 

cellulose, Acesulfame K, Sucralose, Cyclamates ( for chocolate, 

strawberry, vanilla, banana and cookies cream flavours), Lecithins ( 

from soy), Carmines (for strawberry flavour), E 150c (for chocolate 

flavour)

Olimp Laboratories Sp. z.o.o Polşa 29.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Gain Bolic 6000 (toz 1000 q) (Seriya nömrəsi: 

01970920; İstehsal tarixi: 24.09.2020; Son istifadə tarixi: 23.09.2023) 

adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gamma Şərbət 100 ml Ocimum basilicum - 200 mg, Adhatoda vasica - 200 mg, Glycyrrhiza glabra - 200 mg, Piper nigrum - 

50 mg, Zingiber officinale - 50 mg, Piper longum - 50 mg, Terminalia bellirica - 100 mg, Piper cubeba - 

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

chloride - 5 mg

Sugar, Sorbitol, Menthol, Sodium benzoate, Propylene glycol, Xanthan 

gum, Basil flavour, Purified water

Ananta Medicare Ltd Hindistan 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gamma   (şərbət,100 ml) adlı məhsul 

tənəffüs yollarının funksiyalarının normallaşması və öskürəyi 

yüngünləşdirmək  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: Əvvəlki müraciətdə də olduğu kimi  məhsula dair kliniki 

sınaqların nəticələri  təqdim olunduğu üçün rəydə göstərilən yaş 

həddinin göstərilməsi mümkün hesab olunur.
GastriMax sorma tablet 1 x 12 Calcium carbonate – 820 mg, Magnesium carbonate  - 252 mg, Inulin – 105 mg Mannitol, Sucralose, Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone, Flavor, 

Magnesium stearate

Polski Lek S.A. Polşa 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən GastriMax (tablet №12) adlı məhsul 

həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: məhsul üçün "yerli antasid təsir göstərir" ifadəsini götürülməsi 

zəruridir. 

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibin rəyə (tərkibə aid 

sənədə) uyğun olaraq düzəldilməsi zərudir.

GastroBest sorma tablet 1 x 12 Calcium carbonate – 820 mg, Magnesium carbonate  - 252 mg, Inulin – 105 mg Mannitol, Sucralose, Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone, Flavor, 

Magnesium stearate

Polski Lek S.A. Polşa 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən GastroBest (tablet №12) adlı məhsul 

həzm sistemi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: məhsul üçün "yerli antasid təsir göstərir" ifadəsini götürülməsi 

zəruridir. 

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibin rəyə (tərkibə aid 

sənədə) uyğun olaraq düzəldilməsi zərudir.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Gematogen Vitamin C ilə plitka 40 q Albumin hemoglobin - 1.12 g, Ascorbic acid - 0.096 g Sugar, Whole condensed milk, Starch syrup, Natural flavoring Vanilla Sibirskoe Zdorovye 2000 MMC Rusiya 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gematogen Vitamin C ilə ( plitka, 40 

q) adlı məhsul   Dəmir və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ginkqo biloba Evalar Tablet 2 x 20 Ginkgo biloba dry extract (the amount of flavonol glycosides is not less than 22-27%) - 40 mg, Glycine 

- 25 mg

Colloidal silicon dioxide, Croscarmellose sodium, Calcium stearate, 

Microcrystalline cellulose, Tablet coat (Hydroxypropyolmethylcellulose, 

Titanium dioxide, Iron oxide brown, Iron oxide red, Polysorbate - 80, 

Polyethylene glycol, Purified water)

Evalar QSC Rusiya 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ginkqo biloba Evalar (tablet  №40) 

adlı məhsul beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.  

Qeyd:Tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) uyğun qeyd edilsin.

Gliaton Forte Kapsul 2 x 10 Choline alfoscerate - 400 mg, Pantothenic acid ( Vitamin B5) - 5 mg Magnesium stearate (E470b), Silicon dioxide (E551), Capsule shell 

(Cellulose (E460), Iron oxide (E172), Titanium dioxide (E171))

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gliaton Forte(kapsul, №    20) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi: L029102 , istehsal tarixi: 01.10.2020, son 

istifadə tarixi: 01.10.2023)   beyin qan dövranını 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.
Glinat Tablet 1 Magnesium bisglycinate (eq.to Magnesium - 240 mg) - 1702.56 mg Cellulose (E 460), Talc (E 553), Magnesium stearate (E 470b), Silicon 

dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glinat (tablet  №60) adlı məhsul 

maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
G-Mix Şərbət 100 ml L-glyicine - 100 mg, Panthothenic acid - 15 mg, Vitamin B6 - 6 mg Xylitol, Sorbitol, Glycerol, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Citric acid, Flavouring banana, Water 

Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən G-Mix (şərbət 100 ml) adlı məhsul 

beynin 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.
Green Tex Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır

Grendecal Tablet 2 x 15 Calcium carbonate (eq. to 168.17 mg Calcium) - 420 mg, Magnesium oxide (eq. to 110 mg 

Magnesium) - 182.41 mg, Zinc sulfate monohydrate (eq. to 15 mg Zinc) - 41.175 mg, Sodium selenite 

(eq. to 45 mcg Selenium) - 0.098 mg, Cholecalciferol (eq. to 500 IU Vitamin D3) - 5 mg, Chromium 

picolinate (eq. to 9.94 mcg Chromium) - 0.08 mg, Boron citrate 5% (eq. to 150 mcg Bor) - 55.4 mg

Croscarmellose sodium, Polyninylpyrrolidone K30, Microcrystalline 

cellulose, Silicon dioxide

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Grendecal (tablet, №30) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Grenliv Kapsul 3 x 10 L-ornithine - 200 mg, Alpha lipoic acid - 100 mg, Milk thistle seed extract (standardized 50% 

Silymarin)(eq.to 18.75 mg Silymarin) - 37.5 mg, Sodium selenite (eq.to 100 mcg elemental Selenite) - 

0.219 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Vegetable capsule AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Grenliv (kapsul, №30) adlı  məhsul 

qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Healthy Kids Omega 3 Fish Oils with A,D,E & C Kapsul 1 Fish oil (EPA - 18 mg, DHA - 84 mg) - 200 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid - 39.43342 mg) - 30 mg, 

Vitamin E (D-alpha tocopherol 1000 IU/g IP - 2.2797 mg) - 1.5 mg, Vitamin A (Vitamin A palmitate 

1.7 MIU/g - 0.45103 mg) - 200 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol 1 MİU/g - 0.12 mg) - 2.5 mcg

Mannitol, Triglycerides medium chain, Sweet orange oil, Lemon oil, 

Silicon dioxide (Aerosil 300), Sucralose, Capsule shell (Glycerol, 

Gelatin, Sweet orange oil, Maize starch, Microcrystalline cellulose, 

Yellow iron oxide, White titanium dioxide, Sucralose, Red iron oxide)

EuroCaps Ltd (Holland & Barrett 

International Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Healthy Kids Omega 3 Fish Oils with 

A,D,E & C (kapsul, № 60) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və bəzi 

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: Məhsulun tərkibi, istifadə qaydası və əks göstərişlər bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Healthy Kids Vitamin C Çeynəmə Pastil 1 Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 30 mg, Zinc (as Zinc citrate) – 2 mg, Selenium (as selenium yeast) – 

11 mcg, Vitamin B6 – 0.3 mg

Glucose syrup, Sucrose, Gelatin, Water, Sorbitol, Natural flavouring, 

Vegetable carbon, Carnauba wax and vegetable oil, Carmine, Prufied 

water

Sirio Pharma Co. Ltd (Holland and 

Barrett International Limited üçün)

Çin Xalq Respublikası 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Healthy Kids Vitamin C (Çeynəmə 

pastil, №30) adlı məhsul vitamin C-nn 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.

Healthy Kids Vitamin D3 plus Calcium Çeynəmə Pastil 1 Calcium (as Calcium phosphate dibasic anhydrous) - 250 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol 0.1 million 

IU/g) - 5 mcg

Glucose syrup, Sucrose, Gelatin, Water, Sorbitol, Citric acid, Malic acid, 

Vanilla flavouring, Strawberry flavouring, Carnauba wax and vegetable 

oil, Carmine

Sirio Pharma Co. Ltd (Holland & Barrett 

International Limited üçün)

Çin Xalq Respublikası 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Healthy Kids Vitamin D3 plus Calcium 

(Çeynəmə pastil, №30) adlı məhsul kalsium və D3 vitamininin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Helix Plus Şərbət 150 ml Garlic (Allium sativum) bulb extract - 20 mg, Pumpkin(Cucurbita pepo)  seed extract - 8 mg, Syzygium 

aromaticum (Eugenia caryaphyllata) flower bud oil  - 8 mg, Tanacetum vulgare (Tanacetum 

parthenium) whole plant  extract- 8 mg

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

Hemo-ART Kapsul 1 Artichoke Extr. 2,5 % Cinarine 300 mg microcrystaline cellulose, magnesium stearate, silicium dioxide, 

gelatine, titanium dioxide 

Alifarm SA İspaniya 27.12.2018 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş Hemo-Art (kapsul, № 30) adlı məhsul 

tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında   

aktiv inqredientinin dozası aşağı olan və istifadə göstərişi eyni olan 

dərman vasitələri mövcuddur.(Hepabryu,Xofitol tablet).Həmçinin, 

məhsulun laboratoriya analizi zamanı xarici görünüşündə uyğunsuzluq 

aşkar edilmişdir.Laboratoriya analizi zamanı məhsulun ağ rəngli iki 

hissəli kapsul; tərkibi qəhvəyi rəngli bərkimiş kütlə olduğu (Normativ 

sənədlərdə  kapsulun tərkibi toz şəklindədir) aşkar edilmişdir.

Hepaşok Kapsul 3 x 10 Dry extract of artichoke (Cynara scolymus, leaves) - 201 mg, Dry extract of milk thistle (Silybum 

marianum, seeds) - 49.25 mg, Pollen - 125 mg

Silicon dioxide Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 

Germany)

Sloveniya 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Hepaşok (kapsul № 30) (Seriya nömrəsi: 11415; 

İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 01.04.2023) adlı məhsul  

qaraciyərin fəaliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Hepatrin Kapsul 4 x 15 Lipoid C-30 (Lecithin) - 180 mg, including Silymarin not less (Silybium marianum extract) - 40 mg, 

Cynara scolymus (Artichoke) extract - 90 mg, Vitamin E not less than (as α-tocopherol acetat 50% - 

10 mg TE, Vitamin B6 not less than (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 mg, Vitamin B1 not less than 

(as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 not less than (Riboflavin) - 1.8 mg

Magnesium stearate, Colloidal silica dioxide, Rice starch, Capsule shell 

(Titanium dioxide, Gelatin, Iron oxide)

Evalar QSC Rusiya 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatrin (kapsul № 60) adlı məhsul 

qaraciyərin və öd yollarının funksional 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. 
Hepatrin Kapsul 2 x 15 Lipoid C-30 (Lecithin) - 180 mg, including Silymarin not less (Silybium marianum extract) - 40 mg, 

Cynara scolymus (Artichoke) extract - 90 mg, Vitamin E not less than (as α-tocopherol acetat 50% - 

10 mg TE, Vitamin B6 not less than (as Pyridoxine hydrochloride) - 2.0 mg, Vitamin B1 not less than 

(as Thiamine hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 not less than (Riboflavin) - 1.8 mg

Magnesium stearate, Colloidal silica dioxide, Rice starch, Capsule shell 

(Titanium dioxide, Gelatin, Iron oxide)

Evalar QSC Rusiya 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepatrin (kapsul № 30) adlı məhsul 

qaraciyərin və öd yollarının funksional 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. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Hero King Şərbət 15 g Mübarek Doğal Ürünler Gida Sanayi və 

Ticaret Limited Şirkəti

Türkiyə 22.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır.

Himofin Plus Kapsul 2 x 10 Iron bisglycinate – 70 mg, Folic acid – 300 mcg, Vitamin B12 – 5 mcg, Zinc oxide – 10 mg Magnesium stearate, Dibasic Calcium Phosphate, Talc, Starch Royal Laboratories Pakistan 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Himofin Plus (kapsult №20) adlı 

məhsul dəmir və fol turşusunun əlavə mənbyi 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: tərkibin rəyə uyğun (tərkibə aid sənədə istinad olaraq) tərtib 

olunması zəruridir.
Holland & Barrett Folic Acid 400 mkg with Vitamin D 

10 mkg

Tablet 1 Folic Acid – 400 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 10 mcg Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate Park Acre Enterprises Ltd (Holland & 

Barrett International Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Holland & Barrett Folic Acid 400 mkg 

with Vitamin D 10 mkg  (tablet №90) adlı məhsul fol turşusu və 

vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
İdevit Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

10 ml Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 28.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Ren Farm MMC” şirkətinin 07.12.2020 -ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti. ” şirkətinin istehsalı olan 0001 seriyalı İdevit  (məhlul 10 

ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir.  

Miqdari təyini: vitamin D3 -- 20274.9 IU/10 ml  (50000 IU/10 ml)  

UYĞUN DEYİL  

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

 

İdune 1 ML (0.8%) iny/m 1.0 ML Hyaluronic Acid-0.8% Laboratories Genevrier Fransa 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
İdune 1 Ml (2.0%) iny/m 1 ML hyaluronic acid-2.0% Laboratories Genevrier Fransa 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
İdune 1 ML(1.6%) iny/m 1Ml 1.6 % Hyaluronic acid Laboratories Genevrier Fransa 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
İdune 1.5Ml (2.0%) inf/m 1.5ML Hualuronic acid-2.0% Laboratories Genevrier Fransa 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
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 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İlozar (mэhlul 10 ml) 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.
İmmon Tablet 3 x 10 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 

60 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmon (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini 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.
İmmun Aktiv Denk toz 1 Vitamin C - 260 mg, Acerola powder (Vitamin C - 40 mg) - 235.290 mg, Zinc oxide (Zinc - 10 mg) - 

12.447 mg, L - histidine - 50 mg, Sodium selenate ( Selenium - 50 mcg) - 0.122 mg

Raspberry flavour, Magnesium salts from fatty acids, Tricalcium 

phosphate, Sucralose, Neohesperidin 

Sunlife Produktions und 

Vertriebsgesellschaft 

mbh(C.Hedenkamp Gmbh&Co.KG)

Almaniya 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən İmmun Aktiv Denk (saşe, №20)(Seriya:24717, 

istehsal tarixi: 30.07.2020, son istifadə tarixi: 30.07.2023) adlı məhsul  

orqanizmin 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.

İmmunoksid Kapsul 3 x 10 Cynara scolumus leaf dry extract - 300 mg, Alpha lipoic acid(10%) - 50 mg, Ganoderma Lucidum dry 

extract – 36 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 50 mcg, DL-alpha tocopheryl acetate – 100 IU, 

Lentinula edodes dry extract - 10 mg 

Starch, Tricalcium phosphate, Magnesium stearate DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 

Ürünleri 

Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmunoksid (kapsul № 30) adlı 

məhsul  immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

İmmuno-VAQ Forte Tablet 3 x 10 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 

60 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmuno-VAQ Forte (tablet №30) adlı 

məhsul immun sistemini 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.

İmunofull Tablet 3 x 10 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 120 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) 

- 60 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Magnesium Stearate, Sorbitol KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunofull (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini 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 istifadə üzrə təlimatda tərkibin rəyə (tərkibə aid 

sənədə) uyğun olaraq düzəldilməsi zərudir.
İmunol Kapsul 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg, 1.3/1.6 Beta glucan - 50 mg Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Hydroxypropyl methyl 

cellulose, Magnesium salts of fatty acids

Nuvita İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunol (kapsul, №40) adlı məhsul 

immun sistemi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

İmunovin Tablet 3 x 10 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 

60 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunovin (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini 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.
İnsugen Kapsul 2 x 15 Gymnema sylvestre leaf ethanolic-water dry extract 4:1 standardized to 25% of  Gymnemic acid – 200 

mg (including gymnemic acid – 50 mg), White mulberry (Morus alba) leaves extract 4:1 – 100 mg, 

Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride - 1.22 mg) – 1 mg, Folic acid( as Pteroilomonoglutamin acid - 

0.206 mg) – 200 mcg, Chromium (as Chromium picolinate - 0.82 mg) – 100 mcg, Vitamin B12(as 

Cyanocobalmin 0,1% - 1.25 mg) – 1.25 mcg

Magnesium salts of fatty acids, Shell (Gelatine, Titanium dioxide, 

Yellow iron oxide, Red iron oxide)

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən İnsugen (kapsul № 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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
İronlink Kids (Ayronlink uşaqlar üçün) məhlul 10 x 8 ml Iron (AB-Fortis) (Iron - 10 mg) - 25 mg Water, Sodium carboxymethylcellulose, Potassium sorbate, Sucralose, 

Sweetish caramel liquid flavour, Sodium benzoate, Citric acid

Pharmalink S.L. İspaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ironlink Kids (Ayronlink uşaqlar 

üçün)(məhlul, 8 ml № 10 ml) (Seriya nömrəsi: 2001; İstehsal tarixi: 

01.09.2020; Son istifadə tarixi: 01.09.2023)adlı məhsul  dəmir 

inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Kalsiran Kapsul 1 Calcium (as Coral Calcium) - 185 mg, Magnesium (as Magnesium oxide and Magnesium citrate) - 28 

mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 5 mcg (200 IU), Vitamin C (Ascorbic acid) - 2.5 mg

Rice flour, Gelatine bovine (E 441), Silicon dioxide (E 551), Vegetable 

magnesium stearate (E 470b)

Nature's Bounty İNK ABŞ 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalsiran (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.
Kalzed Fışıldayan tablet 3 x 20 Calcium carbonate (elemental calcium) - 1250 mg (500 mg), Vitamin D3 - 11 mcg (440 IU) Sorbitol, Citric acid, Lemon flavour, Sodium bicarbonate, Sodium 

carbonate, Sucralose, Polyethylene glycol, Riboflavin

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kalzed (fışıldayan tablet, № 60) adlı 

məhsul D3 vitamini və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Karinor Kapsul 3 x 10 L-Carnitine-L-tartarate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 mg Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Colloidal silicon 

dioxide, Gelatin

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karinor (kapsul №30) adlı məhsul 

immun sistemini güclədirmək 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.
Karnizonat Kapsul 1 L-carnitine tartrate – 350 mg, Coenzyme Q10 (as Ubiquinone) – 90 mg, Vitamin E (as DL-alpha 

tocopherol acetate) – 40 mg.

Gelatin, Titanium S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Karnizonat (kapsul №30) adlı məhsul 

orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasını rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.
Kasper Şərbət 150 ml Aktif Farma Kimya Tic. Ltd. Şti Türkiyə Xitam verilən 

müraciətlər
Kislogon Daxilə qəbul üçün məhlul 50 ml Sodium chloride - 102 mg, Oxygen (stabilized, aerobic) - 600 mg, Aqua purified - 5298 mg Ayrıca qeyd edilməyib Fortex Nutraceuticals Ltd Bolqarıstan 29.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kislogon (daxilə qəbul üçün məhlul, 

50 ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası, immun sistemininn 

yaxşılaşdırılması 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.
Kn-Plus Kapsul 6 x 15 L-Arginine-150mg; L-Carnitine-100 mg;Horny Goad Weed(Epimrdium sp.)  Root Extract -100 mg;Saw 

Palmetto(Serenoa repens) Fruit Extract -60 mg; American Ginseng(Panax quinquefolius) Root Extract-

50 mg; Ginkgo(  Ginkgo biloba) Leaf  Extract- 40 mg; VitaminC(as L-Ascorbic Acid)-30 mg; 

Carob(Seratonia siliqua) Fruit Extract-30 mg; Zinc- 14 mg;Vitamin E(as DL-alpha tocopherly acetate)-

12 mg;Licopen-10 mg; Folic Acid(as Calcium methylfolate)-0,4 mg; Selenium(as L-selenometionin)- 

0,05 mg

Geltin(capsula shell),Modified starch,Magnesium salts of fatty acids (E 

470b)   Silicon dioxide

Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən KN - PLUS (kapsul ,№90 ) adlı  

məhsul kişi reproduktiv sisteminin  fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi 

ilə  qidanı vitamin,mineral və digər bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilməlidir.
Koliks10 Şərbət 100 ml Herba Flora MMC Azərbaycan 12.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

   Herba Flora MMC şirkətinin  17.09.2020 il tarixli   məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının  “Herba Flora MMC” 

şirkətinin istehsalı olan Koliks 10(şərbət, 100 ml )   adlı  məhsulun 

dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq 

ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki, ekspertizanın bir 

hissəsini təşkil edən laboratoriya sınaqları zamanı müəyyən olundu ki, 

məhsulun  xarici görünüşü, rəng və şəffaflığı  və ph göstəricisi təqdim 

olunan normativ sənədlərə uyğun deyil.    

Göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş məhsulun 

dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi mümkün deyildir. Hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi və 

keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 

məqdsədəuyğun hesab olunmur. 

Laksoren Kapsul 2 x 15 Senna (Cassia angustifolia, maltodextrins) leaves d.e. 7% Sennosides - 100 mg, Frangula (Rhamnus 

frangula L. maltodextrins) bark d.e. 8% Glucofrangulin - 100 mg, Aloe (Aloe vera L.  maltodextrins) 

dried juice d.e. 10% Barbaloin – 50 mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill.  maltodextrins) fruit d.e. 1% 

essential Oil - 25 mg, Mallow (Malva sylvestris L. maltodextrins) leaves d.e. 30% Polysaccharides - 25 

mg, Glycine - 10 mg, Vitamin B12 - 1.02 mcg (pure Vitamin B12 content 1.00 mcg)

Food gelatin (shell), Magnesium oxide, Magnesium salts of fatty acids, 

Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose

Erbozeta S.p.A (LOGUS PHARMA S.r.l 

üçün)

San-Marino 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Laksoren (kapsul № 30) (Seriya 

nömrəsi: T422; İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 

01.10.2023)adlı məhsul  qəbizlik zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 

müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Largovit kids Şərbət 120 ml Vitamin A-acetate, eq. to 2500 IU - 7.14 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 150 mg, Vitamin D3 eq. to 

400 IU - 4 mg, Vitamin E, 50 % eq. to 30 mg Vitamin E - 60 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 

hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavine) - 1.5 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 10 mg, 

Calcium pantothenate, eq. to 5 mg Vitamin B5 - 5.4 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 

mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.025 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.3 mg, Vitamin B12, 0.1% 

(Cyanocobalamin) eq. to 5 mcg Vitamin B12 - 5 mg, Zinc gluconate (eq. to 10 mg Zn) - 69.7 mg, 

Potassium iodide (eq. to 90 mcg) - 0.1 mg

Sorbitol solution 70%, Glycerine vegetable, Guar gum, Sodium 

benzoate, Propilenglycol, Banana flavour, Purified water

 Pharmex Rom Industry S.R.L Rumıniya 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Largovit kids (şərbət, 120 ml, Seriya 

nömrəsi: 10141020; İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 

01.10.2023) 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.

Lavien-L Kapsul 4 x 15 Alpha Lipoic acid - 50 mg, Ginkgo biloba leaf extract DER 4:1 - 40 mg, N-acetyl L-carnitine HCl - 125 

mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatin capsules size 

"00" white

Grand Medical Poland Sp. z o.o. Polşa 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lavien-L (kapsul, №60) adlı məhsul 

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Leen (Man) / Leen (Kişilər üçün) Kapsul 1 şüşə flakonda 45 kapsul Vitamin A (Retinol) - 500 İU, Vitamin C (Ascorbic acid) – 50 mg, Vitamin B1 (Thiamine)– 2,5 mg, 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 18 IU, Vitamin B2 (Riboflavin) – 2,5 mg, Vitamin B3 (Niacin) – 2,5 mg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine) – 2,5 mg, Vitamin B9 (Folic acid) – 400 mcg, Biotin (Biotin) – 150 mcg, 

Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 10 mg, Selen(Selenium as Sodium Selenite) - 150 mcg, Aloe vera leaf 

extr.– 37.5 mg, Urtica dioica leaf extr. – 37,5 mg, Equisetum arvense herbs extract – 37,5 mg, Zinc as 

Zinc oxide  – 20 mg.

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, Silicon dioxide.  Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Leen (Man) / Leen (Kişilər 

üçün)(kapsul  №  45) adlı  məhsul kişilərdə saç və dırnaq 

porblemlərində istifadə edilə biləcək, saç tökülməsinə qarşı və bəzi 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, həmçinin  immun sistemi 

möhkəmləndirmək və ümumi müqavimətini artırmaq 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.

Lentavit Forte D3 Daxilə qəbul üçün məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50 000 IU Olive oil Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti

Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lentavit Forte D3 (daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 15 ml) adlı  məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Lipo Lax VL İnyeksiya üçün məhlul 10 ml Phosphatidylcholine-<96.35%, Acetyl Hexapeptide-8-<1%, Sodium Deoxycholate-<0.15%, Carnitine-

<0.15%, Benzyl Alcohol-<0.15%, 1,2-Hexanediol-<2%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Koru Pharmaceuticals Co Ltd Cənubi Koreya 30.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Lipo Lax VL, İnyeksiya üçün məhlul, 

10x10 ml" adlı məhsul kosmetologiyada lipolitik təsir göstərən tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Liv-Aktiv Tablet 2 x 15 Artichoke (Cynara scolumus L., maltodextrins) leaves d.e. 5% Chloregenic acid - 150 mg, Milk thistle 

(Silybum marianum Gaertn.) fruits d.e. 80% Silymarin - 143.75 mg, L-Methionine - 150 mg, L-

Glutathione - 10 mg

Microcrystalline cellulose, Tricalcium phosphate, Vegetable Magnesium 

stearate, Maltodextrins, Coating agents: Hydroxypropylmethylcellulose, 

Microcrystalline cellulose, E171, E141, Gum arabic, Silicon dioxide

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

üçün)

San-Marino 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liv-Aktiv(tablet, №    30) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi:T420 , istehsal tarixi: 01.10.2020, son istifadə 

tarixi: 01.10.2023)  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.
Livaton Kapsul 2 x 15 L-ornithine-L-aspartate - 250 mg, Choline (Choline dihydrogen citrate - 144.46 mg) - 52 mg, L-

methionine - 40 mg, Inositol - 50 mg

Magnesium salts of fatty acids, Shell (Gelatine, Titanium dioxide) Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Livaton (kapsul № 30) adlı məhsul  

qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Lutein Omega 3 Kapsul 1 x 30 Fish oil (DHA - 200 mg, EPA - 40 mg) - 401 mg, Ascorbic acid - 80 mg, DL - alpha - tocopheryl acetate 

- 12 mg, Zinc oxide - 10 mg, Lutein 20% FloraGlo suspension of tagete flowers (Tagetes erecta L.) in 

safflower oil 10 mg, Zeaxanthin 14% FloraGlo suspension of tagete flowers (Tagetes erecta L.) in 

safflower oil 2 mg, Copper oxide - 1 mg

Gelatin, Glycerol, Yellow beewax, Rapersees lecithin, Red iron oxide, 

Black iron oxide

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən LUTEIN OMEGA 3 kapsul № 30 (Seriya nömrəsi: 

IA200056; İstehsal tarixi: 01.01.2019; Son istifadə tarixi: 01.01.2022) 

adlı məhsul  omeqa-3 yağ turşularının, vitamin, mineral və 

vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Magnised Forte Tablet 1 Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, Melissa officinalis leaf dry extract - 100 mg, Magnesium 

sulphate heptahydrate (eq.to 14.7 mg Magnesium) - 150 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) 

- 3 mg

Tri calcium phosphate, Magnesium salts of fatty acids Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnised forte (tablet, №30) adlı 

məhsul MSS-ni sakitləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Əks göstərişlər bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Malidens Tablet 2 x 15 Folic acid - 400 mcg Microcrystalline cellulose, Corn starch, Croscarmellose cellulose, 

Magnesium stearate, Ludipress (lactose, povidone, crospovidone)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Malidens (tablet, №30) adlı məhsul 

fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Marifish Şərbət 150 ml Fish oil - 1000 mg, EPA - 180 mg, DHA - 120 mg, Vitamin A (as Retinol acetate) - 1.5 mg, Vitamin E 

(as D-alpha-tocopherol acetate) - 15 mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 200 IU, Zinc (as Zinc citrate) 

- 5 mg

Sugar, Glycerol, Xanthan gum, Sodium saccharine, Sodium benzoate, 

Citric acid, BHT, Orange flavor, Deionized water

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Marifish (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 

omeqa 3 yağ turşuları, vitaminlər 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.

Masto-End Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

50 ml Rubus fruits (Rubus idaeusL.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 768 mg, White willow bark (Salix 

alba L.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 720 mg, Chaste tree fruits (Vitex agnus-castus L.) 

concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 540 mg, Feverfew aerial parts (Tanacetum parthenium (L.) Sch. 

Bip.) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 540 mg, Sage leaves (Salvia officinalis L.) d.e. E/D 1:4 - 540 

mg, Angelica sinensis root (Angelica sinensis Diels) concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 444 mg, 

California poppy (Eschscholtzia californica Cham) aerial parts concentrated glyceric ex. E/D: 4/1 - 444 

mg, Orthosiphon leaves (Orthosiphon stamineus Bent.) f.e. E/D: 4/1 - 312 mg, Brassica seeds 

(Brassica nigra (L.) Koch.) ex - 60 mg (Of which indole-3-carbinol 24 mg)

Glucose syrup, Sucrester, Aroma, Citric acid, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Water

Gricar Chemical S.R.L. İtaliya 28.01.2021 Müsbət  Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Masto- end(daxilə qəbulu üçün  

məhlul-damcı, 50 ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 0164 , istehsal 

tarixi: 01.10.2020, son istifadə tarixi: 01.10.2023)mastopatiya, 

menstruasiya önü sindrom, menstrual tsiklin pozulması və miomalar 

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.

Max Ultralac Kapsul 1 x 10 Bifidobacterium bifidum HA-132 - 0.25 mlrd, Bifidobacterium breve HA-129 - 0.5 mlrd, Bifidobacterium 

longum HA-135 - 0.25 mlrd, Lactobacillus acidophilus HA-122 -  1.0 mlrd, Lactobacillus casei HA-108 - 

1.0 mlrd, Lactobacillus helveticus HA-128 - 0.25 mlrd, Lactobacillus plantarum HA-119 - 0.5 mlrd, 

Lactobacillus rhamnosus HA-111 - 0.75 mlrd, Lactococcus lactis ssp lactis HA-136 - 0.25 mlrd, 

Streptococcus thermophilus HA-110 - 0.25 mlrd, Fibregum (soluble fibre from acacia) - 40 mg, Inulin - 

40 mg

Glucose, Bovine gelatin, Sodium ascorbate, Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide, Monosodium glutamate, Inositol, Titanium 

dioxide

Zaklady Farmaceutyczne Colfarm S.A Polşa 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Max Ultralac (kapsul № 10) 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 dərman vasitəsi deyil.

Maxiday Tablet 3 x 10 Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Iodine (as Potassium iodide 366 mcg) - 140 mcg, Natural 

mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (as Thiamine 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 Cyanocoblamine) - 6 mcg, Vitamin C (as 

Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (D-alpha-tocopherol 

acetate) - 20 mg, Vitamin K (as Menaquinone) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 12 mg

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

arabic, Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maxiday (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.

Melased Şərbət 100 ml Melissa officinalis leaf liquid extract - 4 ml, Lavandula angustifolia flower liquid extract - 4 ml, 

Chamomilla recutita flower liquid extract - 2 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 2 ml

Syrupus simplex (Purified water, Saccharosum), Sodium benzoate, 

Acidum citricum

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melased (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 dərman vasitəsi deyil. 

Melasom plus Kapsul 1 x 30 L-Tryptophan - 200 mg, L-Glycine - 50 mg, Passion flower dry extract (Passiflora incarnata) - 15 mg, 

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 4.11 mg) – 5 mg, Riboflavin - 5 mg, Melatonin - 1 mg, 

Magnesium citrate – 50 mg, Calcium carbonate – 25 mg

Fatty acids diglyceryde, Dicalcium phosphate, Talcum, Magnesium salts 

of fatty acids, Silicon dioxide, Hydroxypropyl methyl cellulose

Plameca Plantas Medicinales y 

Complementos Alimenticios S.A.

İspaniya 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melasom plus (kapsul № 30) (Seriya 

nömrəsi: 305199; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son istifadə tarixi: 

01.09.2023) adlı məhsul  yuxunu 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. 

Melenor Kapsul 3 x 10 Fish oil (Omega 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ) - 369.565 mg, Ferrous fumarate (Iron - 

17 mg) - 51.72 mg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 50 mg, Zinc sulphate monohydrate (Zinc - 10 mg) - 

27.45 mg, Vitamin B3 (Niacinamide) - 16 mg, Calcium-D-pantothenate (Vitamin B5 - 6 mg) - 6.522 

mg, Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 2.5 mcg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 1.8 mg) - 

2.188 mg, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 - 1.4 mg) - 1.873 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.4 

mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.4 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol - 0.2 mg) - 5 mcg, Potassium iodide 

(Iodine - 150 mcg) - 0.196 mg, Sodium selenite (Selenium - 55 mcg) - 0.12 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 

0.035 mg

Gelatin (bovine gelatin), Deionized water, Sunflower seed oil, Glycerin 

(E 422), Lemon peel oil, Silicon dioxide (E 551), Beeswax white (E 

901), Tocopherol-rich extract (E 306), Iron oxide (red) (E 172), Iron 

oxide (black) (E 172)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melenor (kapsul, №30) adlı məhsul 

omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının 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 dərman vasitəsi deyil. 

Melimax Tablet 3 x 10 Vitamin E (as D-alpha-tocopherol acetate) - 25 mg, Betaglucan - 75 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 

60 mg, Selenium (as Sodium selenite) – 25 mcg, Zinc (as Zinc oxide) - 7.5 mg

Sorbitol, Magnesium stearate Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melimax (tablet №30) adlı məhsul 

immun sistemini 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.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Menoton Kapsul 1plastik flakonun içərisində 60 kapsul Shatavari(Aparagus racemosus) Root Powder-250 mg, Shatavari(Aparagus racemosus) Root Dried 

Extract-250 mg.

HPMC(capsula shell) Brawn Cosmetics & Herbal Pvt.Ltd Hindistan 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən MENOTON(kapsul,500 mg № 60) adlı  

məhsul qadınların sağlamlığını dəstəkləmək 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)Məhsulun laktasiya dövründə istiadəsinə dair  məlumat 

müvafiq protokolların təqdimatı olmadığı üçün, yalnız həkim məsləhəti 

ilə mümkündür; 

          2)Saxlanılma şəraiti rəyə uyğun olaraq göstərilsin; 

          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.

Mersolakt Şərbət 200 ml Lactulose - 5000 mg, Plum fruit conc.juice - 75 mg, Chamomillae flower glycerol extract - 100 mg, 

Peppermint leaf glycerol extract - 0.2 mg

Deionized water, Potassium sorbate, Sodium benzoate Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Mersolakt  (şərbət, 200 ml) adlı  

məhsul qəbizlik 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.
Mesofiller Global inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-2.0% 1.4 Butanediol Diglycidil Ether, Aqua f.i, Physiological Solution (Sodium 

Chloride), Sodium Hydroxide

Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 03.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Mesofiller Global, inyeksiya üçün gel, 

1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Mesofiller İntense inyeksiya üçün gel 1 ml Sodium Hyaluronate-2.5% 1.4 Butanediol Diglycidil Ether, Aqua f.i, Physiological Solution (Sodium 

Chloride), Sodium Hydroxide

Mesoestetic Pharma Group S.L. İspaniya 03.02.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Mesofiller İntense, inyeksiya üçün gel, 

1x1.0 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Meto stop Şərbət 100 ml Brawn Cosmetics & Herbal Pvt.Ltd Hindistan 30.12.2020 Xitam verilən 

müraciətlər
MiAmOr Kapsul 3 x 10 Phospholipids from soybeans – 100 mg, L-ornithine L-aspartate - 100 mg, Milk thistle seed extract 

(min. 70% silymarin) (Silybum marianum) – 85.71 mg, S-adenosyl L-methionine - 60 mg, Alpha lipoic 

acid - 50 mg, L-arginine - 40 mg, L-glutamine - 40 mg, Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 25 

mg, L-cysteine hydrochloride - 21.5 mg, Dandelion root extract (Taraxacum officinale) - 20 mg

Magnesium stearate (magnesium salts of fatty acids), Titanium 

dioxide, Azorubine, Quinoline Yellow, Ponceau 4R, cochineal red

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 29.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən MiAmOr (kapsul № 30) adlı məhsul  

qaraciyətin 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. 

Miksflor Şərbət 100 ml Melissa officinalis leaf liquid extract - 4 ml, Lavandula angustifolia flower liquid extract - 4 ml, 

Chamomilla recutita flower liquid extract - 2 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 2 ml

Syrupus simplex (Purified water, Saccharosum), Sodium benzoate, 

Acidum citricum

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Miksflor (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 dərman vasitəsi deyil. 

Minovit Tablet 2 x 15 Pyridoxine  hydrochloride(Vitamin B6) -  1.70 mg; Thiamine  hydrochloride( Vitamin B1) - 1.47 mg; 

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 5 mcg.

Magnesium salts of fatty acids; Silicon Dioxide; Microcrystalline 

Cellulose; Polyvinylpyrrolidone  K30.

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Minovit(tablet  №  30) adlı  məhsul 

B1, B6, B12 vitaminlərin  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: 1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin, istehsalçının trkib 

haqqında təqim etdiyi sənədə uyğun olaraq; 

         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. 

 

Mixo Deep Plus inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross linked hyaluronic acid-24mg/ml, Lidocaine HCL-3mg/ml, Phosphate-buffered saline-q.s. Ayrıca qeyd edilməmişdir BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 21.12.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mixo Deep Plus, inyeksiya üçün gel, 

1x1.1 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 

Mixo Light Plus inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross linked hyaluronic acid-20mg/ml, Lidocaine HCL-3mg/ml, Phosphate-buffered saline-q.s. Ayrıca qeyd edilməmişdir BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 21.12.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mixo Light Plus, inyeksiya üçün gel, 

1x1.1 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 

Mixo Volume Plus inyeksiya üçün gel 1.1 ml Cross linked hyaluronic acid-24mg/ml, Lidocaine HCL-3mg/ml, Phosphate-buffered saline-q.s. Ayrıca qeyd edilməmişdir BioPlus Co.,Ltd Cənubi Koreya 21.12.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş “Mixo Volume Plus, inyeksiya üçün gel, 

1x1.1 ml”, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə, adlı məhsul 

kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 

MSM+C tablet №.15 Methylsulfonylmethane 750 mg, Vitamin C  30 mg. microcrystalline cellulose, silicon dioxide, croscarmellose sodium, 

magnesium stearate, hypromellose, l-tartaric acid,polyvinyl alcohol, 

talc

MedPharma, spol.s.r.o Çex respublikası 16.11.2018 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş MSM+c (tablet, №30) adlı məhsul dayaq- 

hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə 

əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "xüsusi 

xəbərdarlıqlar və ehtiyyat tədbirləri" bölməsində "12 yaşdan kiçik 

uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür" ifadəsinin "14 yaşdan kiçik 

uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür" yazısı ilə əvəz olunması zəruri 

hesab olunur.
Multivit Şərbət 150 ml Met Line Gida Kozmetik İlaç Medikal  

Ve İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti

Türkiyə 22.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Muscle Fuel Anabolic toz 4 kq Maltodextrin - 33.914 %, Whey protein concentrate - 23.326 %, Soy protein isolate - 18.000 %, 

Dextrose - 3.950 %, Cocoa powder - 3.600 %, Creatine monohydrate - 3.334 %, Fructose - 3.000 %, 

Flavor - 2.059 %, Thickeners -1.433 % ( Guar gum, Xanthan gum), Starch - 1.000 %, L-Glycine - 

0.750 %, Shortening powder - 0.711 %, HMB Ca-salt - 0.700 %, Beta-alanine - 0.667 %, BCAA 

powder 2:1:1 - 0.666 %, Tri Calcium Phosphate - 0.613 %, Magnesium lactate - 0.503 %, Tri-

Potassium citrate - 0.269 %, Stabilisator  - 0.261 % (Cellulose gum), Sodium chloride - 0.256 %, 

Taurine - 0.250 %, Sweeteners - 0.232 %, (Acesulfame K (E950), Sucralose (E955)), L-Glutamine - 

0.195 %, Avena sativa - 0.067 %, Milk protein isolate - 0.067 %, Vitamines - 0.066 % (per 100 g: 

Vitamin A – 150 mcg, Vitamin D – 0.8 mcg, Vitamin E – 3.2 mg, Vitamin C – 31 mg, Vitamin B1 – 0.9 

mg, Vitamin B2 – 1 mg, Vitamin B3  - 9.1 mg, Vitamin B6  - 0.8 mg, Folic acid – 100 mcg, Vitamin 

B12 – 0.4 mcg, Biotin – 7.4 mcg, Pantothenic acid – 1.9 mg), Calcium caseinate - 0.033 %, Glutamine 

peptide - 0.033 %, Egg albumin - 0.033 %, Anti-caking agent - 0.007 % (Silicium dioxide), Zinc 

bisglycinate - 0.005 %, Tolerase™ - 0.001 % 

 

Minerals Per 100 g: potassium – 284 mg, Calcium – 478 mg, Phosphorus – 253 mg, Magnesium – 79 

mg, Iron - 3.4 mg, Zinc – 1.7 mg, Copper – 0.1 mg  

 

Amino Acid Profile Per 100 g:  Alanine - 1.292 g, Arginine - 1.536 g, Aspartic acid - 3.294 g, Cystine - 

0.671 g, Glutamic acid - 5.374 g, Glycine - 1.624 g, Histidine - 0.757 g, Tryptophan - 0.503 g, 

Isoleucine - 1.600 g, Leucine - 3.063 g, Lysine - 2.235 g, Methionine - 0.511 g, Phenylalanine - 1.232 

g, Proline - 1.651 g, Serine - 1.647 g, Threonine - 1.418 g, Tyrosine - 0.965 g, Valine - 1.667 g 

ayrıca göstəilməmişdir Aminolabs by Eurofood Belgium NV (for 

USN (UK) LTD)

Belçika 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muscle Fuel Anabolic (toz 4 kq)) adlı 

məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Muttarin Tablet 3 x 10 Gamma - aminobutyric acid (Gaba) - 125 mg, Glutamine - 100 mg, Glycine - 75 mg, Vitamin B6 (as 

Pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Magnesium (as Magnesium hydroxide) - 23 mg

Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Magnesium stearate (E 470b), 

Microcrystalline cellulose (E 460i), Crosslinked sodium carboxy methyl 

cellulose (E 468)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 

Ltd.Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Muttarin (tablet № 30) adlı məhsul 

beyin 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 dərman vasitəsi deyil.  

Qeyd:İstifadə qaydası rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

Nano D3 Sprey 20 ml Vitamin D3 1 Mio / liquid - 2.4 mg / 2400 IU (Each puff contains 400 IU) DL-alpha tocopherol, Banana flavor, Safflower oil A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nano D3 (daxilə qəbul üçün məhlul - 

sprey, 20 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: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda dozalar düzgün qeyd 

edilsin (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş tərkibə dair sənədə 

əsasən).

Nano D3 Tablet 15 x 4 Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 25 mcg Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone K30, Magnesium salts of 

fatty acids, Siliucon dioxide

A Pharma Sağlık Ürünleri A.S Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nano D3 (tablet №60) 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.
Nanopar məhlul 150 ml Pumpkin seed extract (Cucurbita pepo) – 75 mg,  Garlic extratc (Allium sativum) – 50 mg, Grapefruit 

extract (Citrus paradisi) – 40 mg

Strawberry aroma, Potassium sorbate, Xanthan gum, Sorbitol, 

Deionized water

Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik 

Bitkisel və Tarım Ürünleri Gıda Turizm 

İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanopar (məhlul 150 ml) adlı məhsul  

qurd invaziyaları zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Natural-B complex Tablet 2 x 20 Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) - 5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 5 mg, Vitamin B3 (as 

Niacinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (as Calcium-D-pantothenate) - 15 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 5 mg, Biotin - 100 mcg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 9 

mcg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Natural-B complex (tablet, №30) adlı 

məhsul Natural-B complex 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.

NBL Probiotic Gold toz 2 x 10 Fructooligosaccharide (Fibre, 90%) - 562.5 mg, Polydextrose (Fibre, 74%) - 400.325 mg, L-ascorbic 

acid (Vitamin C 100%) - 75 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) - 7.5 mg α-TE, Streptococcus 

thermophilus - 8.2 x 10⁸ CFU, Lactobacillus acidophilus - 4.3 x 10⁸ CFU, Lactobacillus rhamnosus - 4.3 

x 10⁸ CFU, Bifidobacterium longum - 4.3 x 10⁸ CFU, Bifidobacterium bifidum - 4.3 x 10⁸ CFU, Dry 

Vitamin A - 600.6 mcg RE, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6, 82%) - 1.9844 mg, Thiamine 

hydrochloride (Vitamin B1,78%) - 1.404 mg, Riboflavin (Vitamin B2, 100%) - 1.6 mg

Lactulose, Orange taste powder, Orange flavour, Milk flavour, 

Magnesium salts of fatty acids, Soy

Cell Biotech Co.Ltd. Cənubi Koreya 30.06.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən NBL Probiotic Gold (saşe, №20) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək və 

immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd1:a)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda məhsulun tərkibinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 

b) Məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının 

qeyd edilməsi, 

c) "İstifadə qaydası" bəndində yaş həddinin qeyd edilməsi zəruridir. 

Qeyd2:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun istehsalçısında 

texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy dəyişdirilir.

Neceniol 800 / Neuractive toz 5 qr Alpha lipoic acid - 800 mg, Acetyl-L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 25 mg Maltodextrine, Xanthan gum, Xylitiol, Flavour, Silicon dioxide, Sucrose 

esters of fatty acids, Steviol glycosides, Sucralose

Erbozeta S.p.A San-Marino 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır

Nefroles Daxilə qəbul üçün məhlul 100 ml Lespedaza (Lespedaza capitata Michx.) herb f.e. - 750 mg, Star anise (Illicium verum Hook. F.) seeds 

d.e. - 5 mg

Water, Alcohol, Potassium sorbate Specchiasol S.r.l İtaliya 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefroles(daxilə qəbul üçün məhlul, 

100 ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda  "məhsulun xüsusiyyətləri" bəndində 

"diuretik" və "antiazotemik" yazılar ləğv olunsn. Belə ki, BFMQƏ-lər 

farmakoloji xüsusiyyətlərə malik ola bilməz. 
Nefrolit Tablet 1 şüşə fl.içərisində 30 tablet Parsley(Petroselinum crispum) seed dry extract- 86.2 mg , Common bean (Phaseolus vulgaris) 

pericrpium dry extract - 78 mg, Silver bich(Betula pendula) leaf dry extract- 86.2 mg, Common myrtle( 

Myrtus communis) fruit dry extract - 26 mg, Potassium citrate - 30 mg(eqv. to 3,9 mg Potassium), 

Sodium citrate - 30 mg (eqv. to 8 mg Sodium).

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, Magnesium salts of fatty acids Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nefrolit(tablet № 30) adlı məhsul 

sidik- ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ 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.
Nemelin Kapsul 1 Magnesium citrate (eq. to 29 mg Mg) - 256 mg, Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa 

officinalis leaf extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus lupulus flower 

extract - 50 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 3 mg

Bovine gelatin (capsule shell), Microcrystalline cellulose (E460), 

Magnesium stearate (E470b)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nemelin (kapsul, №30) adlı məhsul 

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nervocol Complex Tablet 2 x 15 L - tryptophan - 40 mg, Niacin - 9.6 mg, Vitamin B1 - 0.979 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B2 - 

1.05 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Hop (Humuli lupuli cone aqueous extract 4:1) cone extract - 50 mg, 

Lemon balm (Herb Melissa officinalis aqueous extract 7:1 polyphenols 8%) extract - 225 mg, Rhodiola 

rosea (Root of Rhodiola rosea aqueous extract 5:1 polyphenols 45%) extract - 50 mg, Crocus sativus 

(Stamens Crocus sativus L.aqueous extract 4:1) extract - 20 mg

Microcrystalline cellulose, Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose, 

Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium salts of fatty 

acids,Titanium dioxide, Silicon dioxide, Polyethylene glycol, Copper 

complex of chlorophyllin, Polyvinylpyrrolidone, Stearic acid, Fatty acids 

Acacia gum, Copper complex of chlorophyllin

Colfarm S.A Polşa 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nervocol Complex (tablet, № 30) adlı 

məhsul MSS - nin fəalıyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
NesVit-C Fışıldayan tablet 1 plastk flakonda 20 fış. tab Vitamin C - 900 mg Citric acid, Sodium bicarbonate, Sorbitol, Polyethylene glycol, Beta-

carotene, Aspartame, Acesulfame K, Sodium cyclamate, Sodium 

saccharin, Polyvinylpyrrolidone, Flavors 

Polski Lek S.A. Polşa 08.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən NesVit-C(fışıldayan tablet  N 20) adlı  

məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub 

,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Neurovef Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (Magnesium - 100 mg) - 881.91 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 - 5 mg) - 

6 mg

Starch, Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Microcrystalline cellulose (E 

460), Opadry white, Croscarmellose sodium (E 468), Magnesium 

stearate (E 470b), Silicon dioxide (E 551), Ethyl alcohol, Deionized 

water 

Ethyl alcohol, Deionized water

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neurovef (tablet, №30) adlı məhsul 

maqnezium və B6 vitamininin 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.

Nevrolex Tablet 2 x 15 Calcium carbonate - 190 mg (eq. to 76 mg Calcium), Valeriana officinalis root dry extract - 100 mg, 

Magnesium oxide - 59.83 mg (eq. to 35.9 mg Magnesium), Melissa officinalis leaves dry extract - 50 

mg, Humulus lupulus flower extract - 50 mg, L-glutamine - 50 mg, Vitamin B5 - 2.505 mg, Vitamin B2 

- 0.682 mg, Vitamin B1 - 0.6015 mg, Vitamin A - 0.33 mg, Vitamin B6 - 0.1836 mg, Folic acid - 

0.1005 mg, Biotin - 0.055 mg, Vitamin B12 - 0.000815 mg 

 

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, Polivinylpyrrolidone, 

Polivinylpolipyrrolidone, Croscarmellose sodium, Magnesium salts of 

fatty acids

Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. 

Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 29.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevrolex (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 dərman vasitəsi deyil.

Neyro-EP Tablet 3 x 10 Magnesium carbonate – 800 mg, L-tryptophan - 350 mg, St. John's Wort herb and flower extract 

(Hypericum perforatum L.) - 150 mg, Glycine - 100 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 6 

mg

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, Silicon dioxide, Magnesium 

stearate

Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyro-EP (kapsul № 30) adlı məhsul  

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Neyronos Şərbət 100 ml Melissa officinalis leaf liquid extract - 4 ml, Lavandula angustifolia flower liquid extract - 4 ml, 

Chamomilla recutita flower liquid extract - 2 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 2 ml

Syrupus simplex (Purified water, Saccharosum), Sodium benzoate, 

Acidum citricum

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neyronos (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 dərman vasitəsi deyil. 

Niplex Tablet 3 x 10 Passion flower (Passiflora incarnata L.) herb dry extract - 150 mg, Hawthorn (Crataegus monogyna) 

leaf and flower dry extract - 150 mg, Melissa (Melissa officinalis) leaf dry extract - 100 mg, Magnesium 

(as Magnesium lactate dehydrate 589 mg) - 60 mg, Vitamin B6 ( as Pyridoxine Hydrochloride) - 3 mg

Magnesium stearate (vegetable), Microcrystalline cellulose, 

Maltodextrin, Silicon dioxide, PEG-6000

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Niplex (tablet № 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. 

Nonstress Kids Daxilə qəbul üçün məhlul 150 ml Tilia cordata flowers dry extract-200 mg; Matricaria recutita flowers dry extract- 200 mg; Lavandula 

angustifolia flowers dry extract- 200 mg, vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)- 2 mg; Magnesium 

hydroxide- 11, 99 mg (eqv. 5 mg Magnesium).

glycerin(vegetable based), carob syrup, potassium sorbate, sodium 

benzoate, deonized water.

DSZ Doğal Sağlık Gıda ve Kozmetik 

Ürünleri 

Türkiyə 25.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nonstress Kids (daxilə qəbul üçün 

məhlul, 150 ml) adlı  məhsul uşaqlarda mərkəzi sinir sistemin 

fəaliyyətini yaxşlaçdıran 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.

NormaFol Tablet 2 x 15 Folic acid (( 6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt)) - 400 mcg Ludipress, Microcrystalline cellulose(E 460), Corn starch, 

Croscarmellose sodium (E 468), Magnesium stearate (E 470b)   

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən NormaFol (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.
Normavit Şərbət 200 ml Vitamin A (as Retinol acetate) - 1500 IU, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B3 

(as Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1.5 mg, Vitamin B7 (as D-biotin) - 50 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 150 mcg, Vitamin 

B12 (as Methylcobalamin) - 2 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 300 IU, Vitamin E (as DL-alpha 

tocopherol acetate) - 22 IU, Zinc (as Zinc gluconate) - 10 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 100 mcg, 

Magnesium (as anhydrous Magnesium carbonate) - 100 mg, Selenium (as Selenomethionine) - 50 

mcg, Copper (as Copper carbonate) - 0.8 mg 

Sucralose, Xanthan gum, Glycerol, Caramel flavor, Citric acid, 

Potassium sorbat, Deionized Water

GH YILDIZ İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ 

TİCARET LTD.ŞTİ.

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Normavit (şərbət, 200 ml) adlı 

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

NovaCal-D Fışıldayan tablet 3 x 20 Calcium carbonate (Elemental calcium) - 1250 mg (500 mg), Vitamin D3 - 13.75 mcg Sorbitol, Sodium carbonate, Sodium bicarbonate, Citric acid, Lemon 

flavor, Polyethylene glycol, Sucralose, Riboflavin

CosmoActive İlaç A.Ş. Türkiyə 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən NovaCal-D (fışıldayan tablet № 60) 

adlı məhsul D3 vitamini və kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Novophane Kapsul 3 x 20 Cystine - 200 mg, Methionine - 200 mg, Arginine - 10 mg, Vitamin C - 60 mg, Vitamin E - 10 mg ET, 

Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Biotin - 450 mcg, 

İron - 12.5 mg, Zinc - 10 mg, Magnesium - 57 mg, Copper - 0.15 mg, Horsetail ectract - 50 mg

Bulking agent: Dicalcium phosphate, Mono and diglycerides of fatty 

acids, Plant-based capsule: Hypromellose, Sodium copper chlorophyllin

 PHYTEO LABORATOIRE (ACM 

Laboratoire Dermatologique üçün)

Fransa 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novophane (kapsul № 60) adlı 

məhsul saç və dırnaqların möhkəmləndirilməsi üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun olaraq göstərilsin; 

b) Bitki mənşəli inqredientin adı Azərbaycan dilində düzgün verilsin-Çöl 

qatırquyruğu və elmi adı da(Equisetum arvense) təqdim olunsun; 

c)"Müalicə müddəti" yazısı ləğv edilsin.

Nuclaton Kapsul 3 x 10 Citicoline - 400 mg, Cytidine monophosphate - 100 mg, Uridine monophosphate- 100 mg, Ginkgo 

biloba leaf extract – 20 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nuclaton (kapsul № 30) adlı məhsul  

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Nutricomp Standart Neutral məhlul 500 ml Fat (Saturated fatty acids - 0.98 g, MCT - 0.5 g, Monounsturated fatty acids - 0.54 g, Polyunsaturated 

fatty acids - 1.6 g, Omega-3 fatty acids (EPA - 0.03 g, DHA - 0.02 g) - 0.26 g) - 3.3 g, Carbohydrates 

(Sugar - 0.44 g, Lactose - 0.005 g) - 14 g, Protein - 3.8 g, Salt - 0.25 g, Na - 100 mg, K - 150 mg, Ca - 

75 mg, Mg - 20 mg, P - 65 mg, Cl - 100 mg, Fe - 1.2 mg, Zn - 1.2 mg, Cu - 150 mcg, I - 13 mcg, Cr - 

7 mcg, F - 0.10 mg, Mn - 0.20 mg, Mo -10 mcg, Se - 7 mcg, Vitamin A - 90 mcg, Vitamin D - 1 mcg, 

Vitamin E - 1.5 mg, Vitamin K - 7 mcg, Vitamin B1 - 0.2 mg, Vitamin B2 - 0.2 mg, Vitamin B6 - 0.2 

mg, Vitamin B12 - 0.3 mcg, Vitamin C - 10 mg, Niacin - 1.8 mg, Folic acid - 30 mcg, Pantothenic acid - 

0.60 mg, Biotin - 5.0 mcg, Choline - 30 mg, Beta-carotene - 0.10 mg

Water, Maltodextrine Nutrichem Diät Pharma GmbH  (for 

B.Braun Melsungen AG)

Almaniya 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən NUTRİCOMP STANDART (məhlul, 500 ml) adlı 

məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Nutrigen Growmega Şərbət 200 ml Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 200 mcg, Calcium (as Calcium chloride 6 hydrate) - 120 mg, 

Phosphorous (Monosodium phosphate) - 120 mg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 5 mcg (200 IU), 

Vitamin K (Phytomenadione) - 30 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 90 mcg, Zinc (Zinc sulphate 

monohydrate) - 3 mg, L-Arginine - 200 mg, Fish oil - 400 mg

Aqua, Sorbitan monostearate, Sucralose, Tri-sodium citrate dihydrate, 

Xanthan gum, Citric acid, Orange flavour, Carboxymethyl cellulose

Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 

Ltd.Şti

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Growmega (şərbət, 200 ml) 

adlı məhsul omeqa yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin. 

b)Qablaşma və təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na 

uyğun tərtib edilsin. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Nutrigen Omega Şərbət 200 ml Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 300 mcg (1000 IU), Vitamin D (Cholecalciferol) - 5 mcg (200 IU), 

Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 6 mg, Vitamin K (Phytomenadione) - 30 mcg, Selenium 

(as Sodium selenite) - 20 mcg, Iodine (as Potassium iodide) - 90 mcg, Fish oil - 1600 mg, Omega 6 

(Virgin olive oil) - 300 mg

Vanilla flavour, Strawberry flavour, Saccharine Vivatinel Kozmofarmasötik San.Tic. 

Ltd.Şti

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrigen Omega (şərbət, 200 ml) adlı 

məhsul omeqa yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)İstifadə qaydası rəyə uyğun qeyd edilsin. 

b)Qablaşma və təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na 

uyğun tərtib edilsin. 

Nutrolin Kapsul 2 x 10 Lactobacillus Acidophilus – 100 mg, Lactobacillus delbrueckii bulgaricus – 10 mg, Lactobacillus 

Rhamnosus – 100 mg, Saccharomyces Boulardii – 50 mg, Inulin – 150 mg

Iron oxide black, Titanium dioxide, Gelatin (bovine), Magnesium 

stearate, Aerosil 200PH 

Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nutrolin (kapsul № 20) adlı məhsul  

bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək mıəqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 
Obatin Kapsul 3 x 10 Gamma-aminobutyric acid - 150 mg, Glycine - 50 mg, Inositol-  40 mg, Ginkgo biloba leaves dry 

extract-  30 mg, L-5 hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed extract)-30 mg 

Talc, Silicon dioxide,Corn strach, Magnesium stearate, Microcrystalline 

cellulose, Gelatin

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən OBATİN(kapsul, № 30) adlı  məhsul 

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Ərizəçinin 14.01.2021 il tarixli müraciətinə əsasən kapsulların 

sayında texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti 

ilə, rəy dəyişdirilmişdir.

Omega 3 Natura Kapsul 3 x 20 Fish oil - 500 mg (EPA 18%, DHA 12%), Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) - 5 mg Bovine gelatine, Glycerin Zaklady Farmaceutyczne Colfarm S.A Polşa 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omega 3 Natura (kapsul №60) adlı 

məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Omegor Vitality 1000 Kapsul 2 x 15 Fish oil concentrated - 1000 mg (Total Omega-3 - 900 mg, EPA - 535 mg, DHA - 268 mg), Vitamin E 

(d-α-tocopherol 1000 IU/g) - 10 mg

Halal Bovine gelatin, Vegetable glycerol Catalent SpA / EuroCaps Ltd İtaliya 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omegor Vitality 1000 (kapsul 

№30)(Seriya nömrəsi: 2005039 , istehsal tarixi: 01.05.2020, son 

istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və E 

vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Omeqapin / Omegapin Şərbət 190 ml Fish oil omega-3 polyunsatured fatty acid (EPA - 54 mg, DHA - 234 mg) - 600 mg, Folic acid - 50 mcg, 

Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 5 mg, Vitamin A - 0.4 mg, Vitamin D - 5 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg

Honey, Natural aroma, Pear juice concentrate, Lemon juice 

concentrate, Polysorbat 20, Water

Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 

Germany)

Sloveniya 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omeqapin / Omegapin (şərbət, 190 

ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının və vitaminlərin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Omuvit Tablet 2 x 15 Marigold flower extract (lat. Calendula officinalis L.) - 50 mg (lutein – 5 mg,  zeaxanthin – 1 mg), 

Bilberry berries extract (lat. Vaccinium myrtillus L.) - 30 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 80 mg 

Sorbitol, Magnesium stearate, Talc Vitar s.r.o Çex respublikası 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Omuvit (kapsul № 30) adlı məhsul  

gözün görmə qabilyətini 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

Optigold Tablet 3 x 10 Taurine - 400 mg, Crocus sativus stigma extract - 20 mg, Euphrasia officinalis herb extract - 10 mg, 

Vaccinium myrtillus fruit extract - 200 mg, Lutein - 8 mg, L-arginine - 7 mg, Zeaxanthin - 3 mg

Microcrystalline celulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Optigold (tablet № 30) adlı məhsul 

gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Oralsan Sprey 20 ml Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır

Orsafer Kapsul 2 x 15 Iron (as Iron fumarate )– 19.2 mg, Folic acid (as pteroylmonoglutamic acid) – 250 mcg, Vitamin C (as 

L-ascorbic acid) – 100 mg, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) – 5 mcg

Magnesium salts of fatty acids, Gelatine, Red iron oxide, Titanium 

dioxide

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orsafer (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 dərman vasitəsi deyil. 

 

Orthomol Arthroplus / Ortomol Artroplus Toz / Kapsul 1 saşe - toz 15 q və 1 paket - 2 kapsul Powder arthroplus: Bovine collagen hydrolysate – 2500 mg, Calcium – 200 mg (as Calcium lactate 

1480 mg), Glucosamine sulphate – 1100 mg (as D-Glucosamine sulphate 2NaCl 1100 mg, D-

Glucosamine sulphate 2 KCl 298 mg), Vitamin C – 475 mg (as Ascorbic acid 546 mg), Chondrotin 

sulphate – 400 mg (as Chondrotin sulphate 444 mg), Vitamin E – 120 mg (DL-alpha-tocopherol 

acetate 50 % 354 mg, Mixed tocopherols 56 mg), Vitamin A – 708 mcg (as Beta carotene 1%, Retinyl 

acetate 325 5.2 mg), Magnesium – 100 mg (as Magnesium carbonate light 200 mg, Magnesium 

carbonate heavy 190 mg), Citrus bioflavonoids – 50 mg (as Citrus bioflavonoids 45% 111 mg), L-

cysteine – 100 mg (as N-acetyl-L-cysteine 100 mg), Zinc – 10 mg (as Zinc gluconate 74 mg), Niacin – 

30 mg (as Niacinamide 33 mg), Pantothenic acid – 18 mg (as Calcium D-pantothenate 22 mg), Biotin 

– 150 mcg, Lutein – 800 mcg, Hyaluronic acid – 10 mg, Selenium – 50 mcg (as Sodium selenate 1 % 

12  mg), Vitamin B12 – 9 mcg (as Cyanocobalamin 1% 9.9 mg), Vitamin D – 15 mcg, Vitamin B6  - 5 

mg (as Pyridoxin HCl 6.7 mg), Lycopene – 200 mcg, Vitamin B2 – 5 mg (as Riboflavin 5.5 mg), 

Vitamin B1  - 4 mg (as Thiamin mononitrate 5.4 mg), Folic acid – 400 mcg, Manganese – 1 mg (as 

Manganese sulphate 3.1 mg), Copper – 0.5 mg (as Cupric sulfate 2 mg), Vitamin K – 60 mcg, 

Molybdenum – 50 mcg (Sodium molybdate 10 % 1.3 mg)  

Capsule omega-lecithin: Fish oil – 1001 mg (DHA 110 mg, EPA 500 mg, omega-3 fatty acids 850 mg), 

Hyaluronic acid 40 mg ( as Sodium hyaluronate 50 mg) 

Powder arthroplus: Glucose, Maltodextrin, Malic acid, Citric acid, 

Orange flavor, Acesulfame K 

Capsule omega-lecithin: Bovine gelatin, Glycerol, Silion dioxide, Water, 

Soy lecithin, Iron oxide red

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Arthroplus / Ortomol 

Artroplus (Toz / kapsul, № 30) adlı məhsul sümük və qığırdaq 

toxumasının 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. 

Orthomol Flavon m / Ortomol Flavon m Kapsul 1 paket - 3 kapsul Capsule Flavon M (FM-03-04) composition:Fish oil 18/ 12 TG ( DHA - 23 mg, EPA - 37 mg, Omega-3 

fatty acids - 70 mg) - 233 mg Vitamin C (Ascorbic acid - 220 mg) - 200 mg , Conjugated linoleic acid 

(Safflower oil - 140 mg) - 100 mg, Isoflavones (Soy extract - 125 mg) - 50 mg, Zinc (Zinc gluconate - 

77 mg) - 10 mg, Vitamin E (DL- alpha-tocopheryl acetate - 45 mg, Mixed tocopherols - 33 mg ) - 35 

mg α-TE, Citrus bioflavonoids - 18 mg, Anthocyanins (Elderberry extract) - 6 mg, Carotene-rich palm 

oil consentrate (Beta-carotene. Lycopene - 600 mcg, Vitamin A - 333 mcg) - 16 mg, Lycopene 

(Lycopene 6% - 10 mg) - 600 mcg, Polyphenol (Rich grape extract) - 6 mg, Lutein (Lutein 5% - 4 mg) 

- 200 mcg, Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid - 0.54 mg) - 400 mcg, Selenium (Sodium Selenate - 

0.17 mg) - 70 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin - 0.01 mg) - 9 mcg.Capsule Granatapfel (GA-03-02) 

composition: Ellagic acid (Pomegranate extract - 250 mg) - 100 mg, Pumpkin seed oil - 100 mg, 

Lignans (Linseed extract - 50 mg) - 10 mg, Lycopene (Lycopene 6 % - 23 mg) -1400 mcg, Vitamin D 

(Cholecalciferol - 0.8 mg) - 15 mcg (600 IU)

Capsule Flavon M (FM-03-04) composition:Gelatin, Glycerol, Soy oil, 

Soy oil ( partly hydrogenated), Water, Soy lecithin, Iron oxide yellow, 

Iron oxide red, Iron oxide black.Capsule Granatapfel (GA-03-02) 

composition:Sunflower oil,Gelatin, Glycerol, Coconut oil, Sunflower 

lecithin, Iron oxide red, Iron oxyde black, Water

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Flavon m / Ortomol Flavon 

m (kapsul, paket № 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.\ 

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Orthomol i-Care / Ortomol i-Care Toz / Kapsul toz saşedə 14 q və kapsul paketdə 2 ədəd Capsule Ingwer IN-03-02: Fish oil concentrate - 648 mg (DHA 130 mg, EPA 194 mg, Omega-3 fatty 

acids 388 mg), Ginger (Zingiber officinale) extract - 300 mg, Green tea (Camellia sinensis) extract - 

100 mg, Curcuma (Curcuma longa) extract - 100 mg, Broccoli (Brassica oleracea) - 100 mg, 

Pomegranate (Punica granatum) extract - 50 mg Powder i-care: Vitamin C - 310 mg (as Ascorbic acid 

357 mg), Magnesium - 100 mg (as Magnesium carbonate 350 mg), Zinc - 10 mg (as Zinc gluconate 74 

mg), Lycopene - 2 mg (as Lycopene 3% 67 mg), Vitamin E - 20 mg (as DL-alpha-tocopherylacetate 66 

mg), Oligomeric proanthocyanidins - 10 mg (from Grape seed extract 37 mg), Selenium - 100 mcg (as 

Sodium selenate 1% 24 mg), (Lutein - 1 mg(as Lutein 5%), Niacin - 18 mg (as Niacinamide 19 mg), 

Citrus bioflavanoids - 5 mg (as Citrus bioflavanoids 45% 11 mg), Vitamin A - 750 mcg (as Retinyl 

acetate 325 8.6 mg), Pantothenic acid - 6 mg (as Calcium-D-pantothenate 7.7 mg), Vitamin B12 - 6 

mcg (as Cyanocobalamin 1% 6.7 mg), Vitamin D - 15 mcg (600 IU) (as Cholecalciferol 100,000 6.7 

mg), Manganese - 2 mg (as Manganese sulphate 6.2 mg), Vitamin B6 - 4.2 mg (as Pyridoxine 

hydrochloride 5.6 mg), Biotin - 50 mcg (as Biotin 1% 5.5 mg), Vitamin B1 - 2.8 mg (as Thiamin 

mononitrate 3.9 mg), Vitamin B2 - 3.5 mg (as Riboflavin 3.9 mg), Folic acid - 300 mcg (as Folic acid 

10% 3.4 mg), Chromium - 30 mcg (as Chromium III chloride 5%) - 3.1 mg, Copper - 0.5 mg (as 

Cupric sulphate 1.9 mg), Molybdenum - 60 mcg (as Sodium molybdate 10% 1.5 mg), Vitamin K - 60 

mcg (as Vitamin K1 5% 1.3 mg)

Capsule Ingwer IN-03-02: Bovine gelatin, Glycerol, Coconut oil, 

Glycerol monostearate, Soy lecithins, Water, Iron oxide yellow, Iron 

oxide black 

Powder i-care: Sucrose, Maltodextrin, Citric acid, Orange flavor, Red 

beet juice concentrate, Blood orange, Coconut oil

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol i-Care / Ortomol i-Care 

(Toz / kapsul, № 30) adlı məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Orthomol İmmun Pro / Ortomol İmmun Pro Toz / Kapsul 15 q toz və kapsul 2 blister Powder composition:Inulin (from Cichorium intybus) - 2000 mg,  Vitamin C (L-ascorbic acid- 345 mg) - 

300 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopherylacetate - 118 mg, Mixed tocopherols - 56 mg) - 36 mg alpa-

TE, Zinc (Zinc gluconate - 52 mg) - 7 mg, Citrus bioflavonoids (Bioflavonoid-rich citrus fruit extract - 

44 mg) - 20 mg, Vitamin A (Beta-carotene - 44 mg, Retinyl acetate - 8.6 mg) - 1.417 mcg RE, Niacin 

(Nicotinamide - 39 mg) - 35 mg NE, Pantothenic acid (Calcium D-pantothenate - 22 mg) - 18 mg, 

Biotin (D-Biotin - 17 mg) - 150 mcg, Lutein (Lutein-rich extract from Tagetes erecta - 16 mg) - 800 

mcg, Selenium (Sodium selenate - 7.2 mg) - 30 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol - 6.9 mg) - 15 mcg 

(600 IU), Iron (Ferrous sulphate - 6.8 mg) - 2.2 mg, Lycopene (Lycopene from Solanum lycopersicum 

emulsifier soy lecithins - 6.7 mg) - 200 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine - 6.6 mg) - 6 mcg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride - 4.8 mg) - 3.6 mg, Vitamin B1 (Thiamine mononitrate - 4.1 mg) 

- 3 mg, Vitamin B2 - 3.6 mg, Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid - 3.4 mg) - 300 mcg, Chromium 

(Chromium (III) chloride - 3.1 mg) - 30 mcg, Copper (Cupric sulphate - 1.9 mg) - 0.5 mg, Manganese 

(Manganese sulphate - 1.5 mg) - 0.5 mg, Vitamin K (Phylloquinone - 1.3 mg) - 60 mcg, Molybdenum 

(Sodium molybdate - 1.3 mg) - 50 mcg.Capsule composition: (Bifidobacterium lactis culture - 25 mg, 

Bifidobacterium infantis culture - 4 mg, Bifidobacterium longum culture - 2 mg, Lactobacillus 

plantarum culture - 2 mg, Lactobacillus rhamnosus culture - 1 mg) - 2 x 10⁹ CFU

Powder composition:Glucose, Maltodextrin, Orange fruit powder, Citric 

acid, Gum arabic, Orange flavour, Blood orange, Sodium saccharin. 

Capsule composition:Maize starch, Hydroxypropylmethylcellulose, 

Gellan gum, Magnesium salts of fatty acids, Silicon dioxide

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol İmmun Pro / Ortomol 

İmmun Pro (toz/kapsul № 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:Məhsulun "istifadə qaydasında" rəyə müvafiq olaraq yaş həddi 

göstərilsin.

Orthomol Junior C Plus Chewable tablets (Mandarin, 

Orange & Wild Berry) / Ortomol Junior C Plus Çeynəmə 

Tablet (Mandarin, portağal və Meşə Giləmeyvəsi)

Çeynəmə tablet 1 paket x 3 tablet Calcium (as Calcium phosphate) – 120 mg, Magnesium (as Magnesium carbonat) – 60 mg, Vitamin C 

(as Ascorbic acid) – 200 mg, Vitamin E (as D-alpha -tocopheryl succinate, mixed tocopherols) -  36 mg 

alpha –TE, Niacin (as Niacinamide) – 18 mg NE, Iron (as Ferrous fumarate) – 6 mg, Pantothenic acid 

(as Calcium -D-pantothenate) – 12 mg, Lycopene – 200 mcg, Zinc (as Zinc citrate) – 3 mg, Vitamin A 

(as Beta-carotene, Retynil acetate) – 300 mcg RE, Chromium (as Chromium chloride) – 10 mcg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg(400 IU), Lutein – 800 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 1.8 mg, Manganese (as Manganese sulphate) – 0.75 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 

2.1 mg, Vitamin B1 (As Thiamin hydrochloride) – 1.2 mg, Vitamin K (as Vitamin K1 5%) – 50 mcg, 

Copper (as Copper carbonate) – 0.5 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 5mcg, Folic acid – 200 

mcg, Biotin – 100 mcg, Iodine (as Potassium iodide) – 50 mcg, Molybdenum (as Sodium molybdate) – 

20 mcg, Selenium (as Sodium selenite) – 10 mcg

Sorbit, Xylit, Maltodextrine, Citric acid, Silicon dioxide, Calcium 

stearate, Sucralose, Orange flavour, Mandarin flavour, Blood orange 

flavour,  Acesulfam K.  

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Junior C Plus Chewable 

tablets (Mandarin, Orange & Wild Berry) / Ortomol Junior C Plus 

Çeynəmə Tablet (Mandarin, portağal və Meşə Giləmeyvəsi) ( paket 

№14) adlı məhsul kalsiumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Orthomol Junior C Plus Chewable Tablets (Wild Berry) 

/ Ortomol Junior C Plus Çeynəmə Tabletlər (Meşə 

Giləmeyvəsi)

Çeynəmə tablet 1 paket x 3 tablet Calcium (as Calcium phosphate) – 120 mg, Magnesium (as Magnesium carbonat) – 60 mg, Vitamin C 

(as Ascorbic acid) – 200 mg, Vitamin E (as D-alpha -tocopheryl succinate, mixed tocopherols) -  36 mg 

alpha –TE, Niacin (as Niacinamide) – 18 mg NE, Iron (as Ferrous fumarate) – 6 mg, Pantothenic acid 

(as Calcium -D-pantothenate) – 12 mg, Lycopene – 200 mcg, Zinc (as Zinc citrate) – 3 mg, Vitamin A 

(as Beta-carotene, Retynil acetate) – 300 mcg RE, Chromium (as Chromium chloride) – 10 mcg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) – 10 mcg(400 IU), Lutein – 800 mcg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) – 1.8 mg, Manganese (as Manganese sulphate) – 0.75 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 

2.1 mg, Vitamin B1 (As Thiamin hydrochloride) – 1.2 mg, Vitamin K (as Vitamin K1 5%) – 50 mcg, 

Copper (as Copper carbonate) – 0.5 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) – 5mcg, Folic acid – 200 

mcg, Biotin – 100 mcg, Iodine (as Potassium iodide) – 50 mcg, Molybdenum (as Sodium molybdate) – 

20 mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 10 mcg

Sorbit, Xylit, Maltodextrine, Beetroot powder, Citric acid, Silicon 

dioxide, Calcium stearate, Wildberry flavour, Sucralose, Acesulfame K . 

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Junior C Plus Chewable 

Tablets (Wild Berry) / Ortomol Junior C Plus Çeynəmə Tabletlər (Meşə 

Giləmeyvəsi) ( paket №30) adlı məhsul kalsiumun əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Orthomol Junior Omega Plus Toffees / Ortomol Junior 

Omega Plus İris

İris 1 MEG-3 DHA powder fish oil concentrate ((Omega -3 fatty acids (DHA - 300 mg, EPA - 50 mg) - 380 

mg)) - 2276 mg,  Magnesium (Magnesium citrate - 992 mg) - 110 mg,  Borage oil (Gamma -linolenic 

acid (GLA) - 15 mg) - 165 mg Vitamin C (Ascorbic acid - 76 mg) - 50 mg, Vitamin E (DL-alpha -

Tocopherylacetate 50% - 40 mg) - 10 mg alpha-TE, Zinc (Zinc citrate - 34 mg) - 10 mg, Iron (Ferric 

saccharate - 6.8 mg) - 2.3 mg, Niacin (Niacinamide - 6.7 mg) - 6 mg NE, Vitamin B6 (Pyridoxin HCl - 

4.4 mg) - 3 mg, Biotin (Biotin 1% - 1.9 mg) - 15 mcg, Thiamin  (Vitamin B1) (Thiamine Hydrochloride - 

1.9 mg) - 0.6 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin 0.1% - 1.2 mg) - 1 mcg, Vitamin B2 (Riboflavin - 

0.84 mg) - 0.7 mg, Folic acid - 100 mcg

Isomalt, Maltitol syrup, Polydextrose, Orange flavour, Colouring 

concentrate from carrot and apple, Soy lecithin, Palm oil, Citric acid, 

Lemon flavour, Glycerol, Carrageenan, Pineapple flavour, Sucralose, 

Rosemary extract, Sunflower oil  

 

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Junior Omega Plus Toffees 

/ Ortomol Junior Omega Plus İris (iris, paket № 30) adlı məhsul omeqa-

3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Orthomol Natal / Ortomol Natal Toz / kapsul 1 saşe-14 q, 1 paket-2 kapsul və 1 blister Powder 86204-00 composition:Calcium (Calcium lactate gluconate - 2200 mg, Calcium lactate - 400 

mg, Calcium carbonate - 295 mg), Magnesium (Magnesium citrate - 430 mg, Magnesium carbonate - 

429 mg) - 180 mg, Vitamin C (Ascorbic acid - 127 mg) - 110 mg, Niacinamide - 40 mg, Pantothenic 

acid (Calcium D-pantothenate - 23 mg) - 18 mg, Biotin (Biotin1% - 17 mg) - 150 mcg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin 0.1% - 10 mg) - 9 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol 100.000 - 6.7 mg) - 15 mcg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride - 6.7 mg) - 5 mg, Folic acid (as Folic acid 10% - 5.8 mg) - 500 

mcg, Thiamin (Thiamine hydrochloride - 4.3 mg) - 3 mg, Riboflavin - 3.5 mg, Iodine (Potassium iodide 

10% - 1.9 mg) - 150 mcg, Vitamin K (Vitamin K1 5% - 1.3 mg) - 60 mcg.Capsule NA-03-04 

composition: Fish oil concentrate TG xx/50 (DHA - 300 mg, EPA - 40 mg, Omega-3-fatty acids - 360 

mg) - 600 mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate - 55 mg) - 36 mg, Zinc (Zinc gluconate - 39 

mg) - 5 mg, Iron (Ferrous fumarate - 16 mg) - 5 mg, Vitamin A (Beta-carotene 30% - 7.9 mg) - 330 

mcg, Selenium (Sodium selenate 1% - 7 mg) - 30 mcg, Copper (Cupric sulphate - 2.5 mg) - 1 mg, 

Chromium (Chromium-(III)-chloride - 0.29 mg) - 60 mcg, Molybdenum (Sodium molybdate - 0.19 mg) 

- 80 mcg.Capsule PB-07-NL composition: Probiotic cultures (Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum) - 25 mg (3 x 10⁹)

Powder 86204-00 composition: Sucrose, Citric acid, Maltodextrin, 

Glucose, Sodium carbonates, Orange flavour, Beta-carotene1%, 

Orange fruit powder, Medium chain triglycerides (Coconut or 

Palmkernel).Capsule NA-03-04 composition: Gelatin, Glycerol, Bees 

wax, Water, Soy lecithin, D-xylose, Iron oxide brown, Iron oxide 

red.Capsule PB-07-NL composition: Maize starch, HPMC, Magnesium 

stearate

Orthomol Pharmazeutische Vertriebs 

GmbH

Almaniya 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Orthomol Natal / Ortomol Natal 

(toz/kapsul № 30) adlı məhsul hamiləlikdən öncə, hamiləlik və 

laktasiya dövründə 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:Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki rəydə məhsulun "istehsal tarixi və 

yararlılıq müddətində" dəyişiklik edildiyi üçün rəy tarixi və nömrəsi 

saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Osmodrop Oftalmoloji məhlul 8 ml (Mannitol ) 10,00 q 

Qliserol (Glycerol) 2,00 q 

Dinatrium fosfat  (Disodium phosphate) 0,40 q 

Mononatrium fosfat (Monosodium phosphate) 0,15 q 

Natrium xlorid  (Sodium chloride) 0,06 q 

EDTA dinatrium duzu (EDTA disodium salt) 0,05 q 

Hialuron turşusunun natrium duzu (Hyaluronic acid sodium salt) 0,05 q 

Kalium hidroksid (Potassium hydroxide) 0,016 q 

Təmizlənmiş su (Purified water) q.s. 100 % 

Ayrı geyd edilməmişdir İtaldevice srl İtaliya 22.01.2021 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Osmodrop (oftalmoloji məhlul, 8 ml) adlı 

məhsul quru göz sindromunun profilaktikasında tövsiyyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Osteosan Kapsul 3 x 10 Calcium citrate - 500 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 5 mcg, Menaquinone (Vitamin K2 - ) - 20 mcg, 

İpriflavone - 200 mg

Amaranth seed powder, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 14.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteosan (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. 

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

təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” na uyğun tərtib 

edilsin.\ 

b)Qablaşmada istifadə qaydası rəyə və təlimata uyğun qeyd edilsin. 

c)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Ostimol Şərbət 150 ml Calcium citrate - 400 mg (Calcium - 95 mg), Magnesium hydroxide - 250 mg (Magnesium - 100 mg), 

Phosphorus - 50 mg, Vitamin D3 - 200 IU

Deionized Water, Potassium sorbate, Sucralose, Lemon flavor Aktif Farma Kimya Tic. Ltd. Şti Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ostimol (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 

kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Otacı Herbal HOT toz 12 q x 12 Ginger root powder - 240 mg, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 60 mg Saccharose, Ginger flavor, Orange flavor, Sodium bicarbonate, 

Cinnamon flavor, Menthol flavor, Lemon flavor, Citric acid anhydride, 

Tricalcium phosphate, Sunset yellow 

Kurtsan Ilacları A.Ş Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal HOT (saşe, № 12 - 

seriya nömrəsi: 221124, istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə tarixi: 

01.11.2022) adlı məhsul soyuqdəymə və qripin simptomlarını 

yüngünləşdirmək üçün tovsiyə 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.

Otacı Pastisin Çocuk sorma tablet 2 x 12 Ascorbic acid (Vitamin C) - 7.5 mg Isomalt, Menthol, Mixed fruit flavor, Glyceryl monostearate, Citric acid, 

Mint oil, Carmoisine Edicol, Sunset yellow

Kurtsan İlaçları A.Ş Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Pastisin Çocuk (sorma tablet, 

№ 24, Seriya nömrəsi: 231114, istehsal tarixi: 01.11.2020, son istifadə 

tarixi: 01.11.2023) adlı məhsul C vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Papinul məhlul 4 ml Arctium lappa root juice-0.2ml, Allium sativum bud extract-0.2ml, Propolisi extract-0.2ml, Diatomeae 

extract-0.2ml, Capsicum annuum fruit extract-0.1ml, Helianthus tuberosus tuber extract-0.1ml, 

Vaccimium vitis-idaea leaf extract0-0.1ml, Citrus paradisi seed extract-0.1ml, Cordyceps extract-0.1ml 

və s.

Ayrıca qeyd edilməmişdir. Saşera-Med MMC Rusiya 29.12.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş “Papinul, məhlul şüşə flakonda, 10x4.0 

ml”  adlı məhsul papillomavirus və ziyillərin aradan qaldırılması üçün 

tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.
Pçelavit Şərbət 190 ml Vitamin C - 21.6 mg, Niacin B3 - 6.4 mg, Pantothenic acid - 2.4 mg, Vitamin B6 - 0.7 mg, Vitamin B2 - 

0.6 mg, Vitamin B12 - 0.66 mcg, Vitamin B1 - 0.5 mg, Vitamin A - 400 mcg, Vitamin D - 5 mcg

Honey, Oligofructose, Orange juice concentrate, Pear juice 

concentrate, Flavor, Natural flavors, Rosemary extract, Water 

Medex d.o.o (for Jenzen Pharma, 

Germany)

Sloveniya 18.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit (şərbət,  190 ml) 

adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 11445 , istehsal tarixi: 01.10.2020, son 

istifadə tarixi: 01.10.2022)  bəzi vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 

kimi, immun sistemini möhkəmləndirən 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.

Pelagon İmmuno Kapsul 2 x 15 Vitamin C (L-askorbin turşusu) (L-ascorbic acid) - 541.2336mg, pure Vitamin C - 500 mg; Echinacea 

purpurea (L.) Moench aerial parts and flowers d.e. tit 4% in total polyphenols- 500 mg; Pelagon P70® 

(Pelargonium sidoides DC, root dry extract)- 90 mg.

food gelatin;  E 171; silicon dioxide; magnesium salts of fatty acids. Erbozeta S.P.A. (Pharmaluce S.r.l. 

üçün)

San-Marino 20.11.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pelagon İmmuno(kapsul, № 30) 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:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Periksen Tablet 10x2 Valeriana officinalis root extract - 110 mg, Passiflora incarnata flowers dry extract - 80 mg,  Humulus 

lupulus flowers dry extract - 90 mg

Natural gelatin, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Periksen (kapsul № 20) 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: "Humulus lupulus" bitkisi "Adi mayasarmaşığı" kimi tərcümə 

olunmalıdır.

Phyto paris dırnağ və saç üçün (Phytophanere) kapsul 120 Vit C-25 mq. Vit E-10 mq. Vit B2-1.6 mq. Vit B8-150 mkq. Vit B5-6 mq. Zink-10 mq. y-Orizanol-5 mq. 

y Linolenic Acid-6.8 mq. EPA-3.2 mq.DHA-2.2 mq. borage seed oil-37.78 mq. Levure-10 mq. Huile de 

poisson-20 mq

Ales groupe-Laboratoires Phytosolba Fransa 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“ Compas International” şirkətinin 17.10.2018-ci il tarixli məktubuna 

cavab olaraq bildiririk ki, Fransanın “ Ales groupe-Laboratoires 

Phytosolba” şirkətinin istehsalı olan G09411 seriyalı Phyto paris dırnağ 

və saç üçün (Phytophanere) (kapsul 120) adlı məhsulun dərman 

vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən 

laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş 

məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş 

normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.

Phytodigest / Fitodigest Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Fennel (Foeniculum vulgare) extract - 2 g, Star anise (Illicium verum) extract - 1 g, Gentian (Gentiana 

lutea) extract - 1 g, Ginger (Zingiber officinale) extract - 1 g, Fructo - oligosaccharides - 1.5 g, 

Deshydrated papaya (Carica papaya) - 660 mg, Fructose - 500 mg, Lemon (Citrus limon) essential oil - 

1.25 mg, Dill (Anethum graveolens) - 1.25 mg, Juniper (Juniperus communis) essential oil - 1.25 mg, 

Peppermint (Mentha piperita) - 1.25 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 0.25 mg

Concentrated lemon juice, Lemon flavour, Mint flavour, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Water

Les 3 Chenes Fransa 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Phytodigest / Fitodigest (Daxilə qəbul üçün məhlul, 

200 ml) (Seriya nömrəsi: 2025102/3 , istehsal tarixi: 01.09.2020, son 

istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı məhsul mədə-bağırsaq 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. 

Phytodigest / Fitodigest Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Fennel (Foeniculum vulgare) extract - 2 g, Star anise (Illicium verum) extract - 1 g, Gentian (Gentiana 

lutea) extract - 1 g, Ginger (Zingiber officinale) extract - 1 g, Fructo - oligosaccharides - 1.5 g, 

Deshydrated papaya (Carica papaya) - 660 mg, Fructose - 500 mg, Lemon (Citrus limon) essential oil - 

1.25 mg, Dill (Anethum graveolens) - 1.25 mg, Juniper (Juniperus communis) essential oil - 1.25 mg, 

Peppermint (Mentha piperita) - 1.25 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 0.25 mg

Concentrated lemon juice, Lemon flavour, Mint flavour, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Water

Les 3 Chenes Fransa 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Phytodigest / Fitodigest (Daxilə qəbul üçün məhlul, 

200 ml) (Seriya nömrəsi: 2025102/2 , istehsal tarixi: 01.09.2020, son 

istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı məhsul mədə-bağırsaq 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. 

Phytodigest / Fitodigest Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Fennel (Foeniculum vulgare) extract - 2 g, Star anise (Illicium verum) extract - 1 g, Gentian (Gentiana 

lutea) extract - 1 g, Ginger (Zingiber officinale) extract - 1 g, Fructo - oligosaccharides - 1.5 g, 

Deshydrated papaya (Carica papaya) - 660 mg, Fructose - 500 mg, Lemon (Citrus limon) essential oil - 

1.25 mg, Dill (Anethum graveolens) - 1.25 mg, Juniper (Juniperus communis) essential oil - 1.25 mg, 

Peppermint (Mentha piperita) - 1.25 mg, Rosemary (Rosmarinus officinalis) - 0.25 mg

Concentrated lemon juice, Lemon flavour, Mint flavour, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Water

Les 3 Chenes Fransa 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Phytodigest / Fitodigest (Daxilə qəbul üçün məhlul, 

200 ml) (Seriya nömrəsi: 2025102/1 , istehsal tarixi: 01.09.2020, son 

istifadə tarixi: 01.09.2024) adlı məhsul mədə-bağırsaq 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. 

Pikonat Kapsul 90 Chromium picolinate (eq. to 200 mcg Chromium) - 1609 mcg Maltodextrin, Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose (E464), Silicon 

dioxide (E 551)

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Türkiyə 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pikonat (kapsul, №90) adlı məhsul 

xrom mikroelementinin 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.
Platovit Daxilə qəbul üçün məhlul 200 ml Vitamin A (as Retinol) - 1000 IU;Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) - 1 mg;Vitamin B2 (as 

Riboflavin)- 1 mg;Vitamin B3 (as Niacinamide) - 2,5 mg;Vitamin B5 (as D- calcium pantothenate) - 

0,25 mg;Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1 mg;Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 0.001 

mg;Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 10 mg;Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 100 IU;Vitamin E (as D-

alpha-tocopherol) - 0.75 mg;Zinc (as Zinc sulphate heptahydrate-1 mg) - 0.23 mg;L-carnitine - 150 

mg.

potassium sorbate, Sodium benzoate, Blackberry aroma, Xanthan gum, 

Deionized water.

Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Platovit (daxilə qəbul üçün məhlul, 

200 ml) adlı  məhsul bəzi vitamin, mineral və vitaminəbənzər 

maddələrin əlavə mənbəsi 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. 

 

Plenux Tablet 3 x 10 Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper gluconate - 1000 mcg, Iodine (Sodium Iodate) - 140 

mcg, Iron sulfate - 17 mg, Calcium carbonate - 100 mg, Magnesium sulfate - 150 mg, Selenium (as 

Sodium selenite) - 30 mcg, Natural mixed carotenoids - 2 mg, Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) - 3 

mg, Vitamin B2 (Riboflavin 5 phosphate sodium) - 2 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 20 mg, Vitamin 

B5 (Calcium D-pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) - 6 mg, Vitamin B12 

(Cyanocobalamin)  - 6 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 70 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg 

(400 IU), Vitamin E (DL-alpha Tocopheryl acetate) - 20 mg, Vitamin K (Menaquinone) - 40 mcg, Zinc 

sulphate - 15 mg

Sorbitol, Starch, Polyvinyl pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide, Talc, 

Polyethylene glycol, Magnesium stearate, Silicon dioxide

Maximum Sağlık Ürünleri San ve Tic Ltd 

Şti

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Plenux (tablet, №30) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda tərkib rəyə (tərkibə aid sənədə) müvafiq olaraq qeyd edilsin.   



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Pozitax (Pozitaks) Şərbət 130 q Fructus Rosae - 200 mg (tərkibində provitamin A (beta-karotin), efir yağları), Bioflavonoids (P vitamini) 

- 25 mg

Sugar Vitaminı İSC Ukrayna 18.04.2019 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pozitax /Pozitaks(şərbət, 130 qr) adlı 

məhsul immun siistemini möhkəmləndirən və  vitamin mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan preparat olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsidir. Belə ki,“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun14-1.2. maddəsində  göstərilib ki, bioloji 

fəallığa malik qida əlavələri dərman vasitəsi ilə eyni tərkibli ola bilməz. 

Bunu nəzərə alaraq bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Dərman 

Vasitələrinin Dövlət Reyestrində yuxarıda adı çəkilən məhsul  ilə eyni 

tərkibli olan "Xolosas" adlı    dərman vasitəsi mövcuddur.  

 

Premax Tablet 2 x 20 L-Methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg (433 mcg as L-Methylfolate calcium salt) Magnesium stearate, Sorbitol Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Premax  (tablet №40) 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.
Probiotic drops+Vitamin D (probiotik damcı+vitamin D) damcı 10 ml Vitamin D3-400 IU. Lactobacillus-1 milyard. Rhamnosus GG Mommys BLİSS ABŞ 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“ Sarte MMC” şirkətinin 26.09.2018-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 

bildiririk ki, ABŞnin “ Mommys BLİSS” şirkətinin istehsalı olan 18002 

seriyalı Probiotic drops+Vitamin D (probiotik damcı+vitamin D) (məhlul 

10 ml) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. 

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 

müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər 

istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir.
Prokal D Şərbət 200 ml Calcium citrate malate (eq. to 60 mg Ca) - 250 mg, Calcium lactate (eq. to 20.3 mg Ca) - 116 mg, 

Magnesium citrate (eq. to 10 mg Mg) - 75 mg, Viamin D3/Cholecalciferol (eq. to 100 IU Vitamin D3) - 

1 mg, Zinc Gluconate (eq. to 2.5 mg Zn) - 17.43 mg

Sorbitol solution 70% (E 420), Glycerin vegetable (E 422), Potassium 

sorbate (E 202), Fructose (E 1200), Orange flavour, Purified water

 Pharmex Rom İndustry S.R.L Rumıniya 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prokal D (şərbət, 200 ml) adlı məhsul 

Mg, Ca, Zn mineralların və D3 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Prolife Şərbət 100 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 2,8 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers  

liquid  extract – 1 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolife (şərbət, 100 ml) 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:a)Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda 

çaşqınlıq yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün 

tərtib edilməsi zəruridir.  

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Prolux baby Şərbət 100 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 2,8 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers  

liquid  extract – 1 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prolux baby (şərbət, 100 ml) 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:a)Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda 

çaşqınlıq yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün 

tərtib edilməsi zəruridir.  

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Propol-R sprey sprey 20 ML Propolisin sulu məhlulu - 0.32 ml, 12%-li propolis ekstraktı - 0.025 g, Galangin flavonoidi - 3 mg, 

Nanənin efir yağı - 0.45 mg

Destillə olunmuş su, Qliserin ESİ S.p.A İtaliya 19.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər
Protein 21% Premium Bar Çiyələk dadı ilə Baton 35 q ART Müasir Elmi Texnologiyalar MMC Rusiya 17.06.2020 Müsbət qida məhsulu kimi  yekun rəy verilib(məktub şəklində)

Protein 21% Premium Bar Şokolad dadı ilə Baton 35 q ART Müasir Elmi Texnologiyalar MMC Rusiya 17.06.2020 Müsbət qida məhsulu kimi  yekun rəy verilib(məktub şəklində)

Qayten Tablet 1 Gamma aminobutyric acid (GABA) - 150 mg, Glycine - 100 mg, Inositol - 100 mg, Passiflora incarnata 

herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract - 100 mg, Humulus lupulus flower extract - 45 

mg, Vitamin B3 (Niacin) - 20 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 5 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qayten (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 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 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Qematogen Vitamin Plyus (baton, 40 q) (Seriya 

nömrəsi: 0211120 , istehsal tarixi: 18.11.2020, son istifadə tarixi: 

18.11.2022) 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.

Qırmızı kök kökümsov və köklərlə birlikdə Çay 30 q Hedysarum neglectum rhizomes and roots - 30 g İstifadə edilməyib Evalar QSC Rusiya 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Qırmızı Kök, Kökümsov köklərlə 

birlikdə (çay, 30 q № 1) adlı məhsul kişilərdə sidik-cinsiyyət sisteminin 

funksional vəziyyətini 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.

Quick Sleep-Sueno Rapid / Kvik Slip-Sueno Rapid məhlul 10 ml Melatonin - 1 mg, Bitter orange (Citrus aurantium ssp amara) essential oil - 50 mcg Water, Polysorbate 80, Glycerin, Citric acid, Potassium sorbate, 

Sucralose, Sodium benzoate, Mix of natural tocopherols

Farmalink S.L İspaniya 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Quick Sleep-Sueno Rapid / Kvik Slip-Sueno Rapid 

(məhlul, 10 ml) (Seriya nömrəsi: 2001 , istehsal tarixi: 01.09.2020, son 

istifadə tarixi: 01.03.2023) adlı məhsul yuxu prosesini 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. 

RefluWard Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 20 Sodium Alginate - 500 mg, Calcium Carbonate - 266.66 mg, Sodium Bicarbonate - 150 mg, Opuntia 

ficus-indica Mill. (Prickly Pear) cladodes dry extract - 52 mg, Olea europea L. (Olive) leaves dry extract 

tit. at 3,7% in Polyphenols - 38 mg, Total Poliphenols (coming from Olive and Prickly Pear) - 6 mg, 

Glycyrrhiza glabra L. (Licorice) root dry extract tit. at 3% in Glycyrrhetic Acid - 30 mg, Mentha x 

piperita L. (Mint) leaves dry extract 1:4 - 30 mg, Actinidia chinensis Planch. (Kiwi) fruit dry extract 

16000 CDU/g in Actinidin - 20 mg

Vegetable Glycerine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Flavouring Revi Pharma Srl İtaliya 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən RefluWard(saşe 10 ml № 20) adlı 

məhsul (Seriya nömrəsi: MAO1060, istehsal tarixi:01.06.2020 , son 

istifadə tarixi: 01.06.2023)  həzm proseini 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. 

Renocran toz - Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit extract - 250 mg, Blueberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract – 

25 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 25 mg

Glucose, Citric acid, Sucralose, Aerosil, Cranberry flavor Royal Laboratories Pakistan 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Renocran  (toz,saşedə № 10) adlı 

məhsul  böyrək və sidik yolları 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. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Rinafos Forte Kapsul 3 x 10 Essential phospholipids- 300 mg(in the form of liquid soy lecithin-500 mg);Vitamin E ( as Tocopheryl 

acetate) -2 mg.

gelatin, glycerin(E 422), purified water,yellow  iron oxide(E172), 

sodium benzoate(E 211), titanium dioxide(E171), black iron 

oxide(E172), red iron oxide(E172)

Minskinterkaps UT Belarus 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən RİNAFOS FORTE(kapsul,№ 30) 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 dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Növbətli idaxal zamanı istehsalçının tərkib haqqında sənəddə 

məhsulun tərkibi neçə kapsul üçün göstərilməsi qeyd olunsun. 

Ritmı Zdorovya Kapsul 4 x 15 Morning complex composition: Vitamin premix N33802/1 (Vitamin A - 1 mg, Vitamin D3 - 2.7 mcg, 

Vitamin E - 8.4 mg, Vitamin K1 - 72 mcg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin B2 - 1.53 mg, Vitamin B6 - 1.9 

mg, Vitamin B12 - 3.23 mcg, Vitamin C - 106 mg, Nicotinamide - 14.7 mg, Folic acid - 0.23 mg, 

Vitamin B5 - 5.23 mg, Biotin - 120 mcg) - 250.2 mg, Redivivo® (Lycopene) 10% CWS/S-TG 

(Lycopene - 4 mg) - 40.05 mg, Eleutherococcus senticosus root dry extract (Eleutherosides  B+E - 

0.28 mg) - 35.1 mg, Thea chinensis leaf dry extract - 35.1 mg, Beta - carotine 20% (Beta - carotine - 

4.95 mg) - 24.75 mg, DL-alpha-tocopheryl actate (Vitamin E - 11 mg) - 22.05 mg, Para - amino 

benzoic acid - 16.2 mg, Coenzyme Q10 - 11.25 mg, "Lavitol"(Dihydroquercetin - 8.7 mg) - 9.9 mg, 

Vitamin D3 100 SD/S (Vitamin D3 - 10.5 mcg) - 4.185 mg, Vitamin A acetate (Vitamin A - 0.14 mg) - 

0.9 mg, Folic acid - 0.315 mg. Night complex composition:Mineral premix CustoMix minerals (Copper - 

0.73 mg, İodine - 87 mcg, Iron - 10.7 mg, Manganese - 0.67 mg, Selenium - 37 mcg, Zinc - 6.3 mg) - 

111.205 mg, Salvia officinalis leaves dry extract - 55.575 mg, Valeriana officinalis root dry extract - 

53.75 mg, Equisetum arvense herb dry extract - 53.75 mg, Lalmin Mo 2000 (Molybdenum - 75 mcg) - 

37.625 mg, Scutellaria baicalensis root dry extract (Baicalin - 3.3 mg) - 33.325 mg, Fucus thallus dry 

extract (İodine - 30 mcg) - 30.1 mg, Zinc citrate (Zinc - 6.7 mg) - 21.5 mg, Lalmin Se 2000 (Selenium - 

43 mcg) - 21.5 mg, Manganese asparaginate (Manganese - 1.33 mg) - 10 mg, Chromium picolinate 

(Chrome - 200 mcg) - 1.67 mg

Gelatin, Inositol Muasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmı Zdorovya (kapsul № 60) adlı 

məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək məqsədi ilə tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Ritmo-Son Premium Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml № 1 Matricariae florum extractum siccum- 3,2 mg; Melissae folii extractum siccum- 2,0 mg; Melatonin-1 mg Fructosum,Glycerolum,Saporem,Acidum citricum, Kalii sorbas, Aqua 

purificati

Verteks MMC Ukrayna 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ritmo-Son Premium(daxilə qəbul 

üçün məhlul, 30 ml) adlı  məhsul yuxunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  

qidanı bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin 

 

Rotafer Kids Şərbət 150 ml Vitamin mineral complex (Premix) (Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) - 4 mg, Vitamin B2 (riboflavin) 

- 1 mg, Vitamin B3 (nicotinamide) - 8 mg, Vitamin B5 (calcium D-pantothenate) - 2 mg, Vitamin B6 

(pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Folic acid - 150 mcg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) - 5 mcg, 

Vitamin C (ascorbic acid) - 10 mg,  Iron (as iron L-lactate) - 7 mg, Zinc (as zinc gluconate) - 5 mg, 

Copper (as copper gluconate) - 0.25 mg, Manganese (as manganese gluconate) - 0.25 mg, Iodine (as 

potassium iodate) - 40 mcg, Dextrin - q.s) - 0.14 g, Calcium glycerophosphate - 10 mg, Lysine 

hydrochloride - 40 mg, Herbal malt extract (10:1) - 500 mg

Potassium sorbate, Glycerol, Sorbitol, Maltitol, Honey flavour, 

Sucralose, Orange flavour, Purified water

Farmamag Ambalaj Sanayi və Ticaret 

A.Ş

Türkiyə 21.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

AR-nın NK-in 10 iyul 2018-ci tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“BFMQƏ-nin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın 3.12.1. və 3.12.2. 

yarımbəndlərini əsas tutaraq ekspertiza başa çatdırılmadan 

tərəfimizdən xitam verilməklə proses dayandırılmışdır

Sabelnik çay/Bataqlıq gördəvər çayı Çay 50 q Purple marshlocks(Comarum palustre) rhizomes and roots-50 g. istifadə olunmayıb Evalar QSC Rusiya 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasənSabelnik çay/Bataqlıq gördəvər 

çayı(çay, 50 qr) adlı  məhsul dayaq –hərəkət sistemin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərlsin.
Salcovit/Salkovit Tablet 2 x 15 Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper (as Copper (II) sulfate anhydrous - 2.51 mg) - 1000 

mcg, Iodine (as Potassium ıodide - 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 Thiamine 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 Cyanocoblamine) - 6 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 70 

mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 10 mcg (400 IU), Vitamin E (D-alpha-tocopherol acetate) - 20 mg, 

Vitamin K (as Menaquinone) - 40 mcg, Zinc (as Zinc oxide - 18.7 mg) - 15 mg

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

arabic, Magnesium stearate

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Salcovit/Salkovit ( tablet, № 30) adlı  

məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

S-Devit Daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol)(1 g/1000.000 IU) - 0.18 mg, Vitamin E (alpha -Tocopheryl acetate) - 

0.0032 mg

Olive oil Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən S-Devit (daxilə qəbul üçün məhlul, 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:"Əks göstərişlər" bəndi rəyə müvafiq olaraq qeyd edilsin.

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 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedabest(kapsul,№ 30) adlı  məhsul 

(Seriya nömrəsi: 313/033, istehsal tarixi: 10.11.2020, son istifadə 

tarixi: 01.11.2022)  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 dərman vasitəsi deyil.

Sedikum Şərbət 150 ml № 1 Linden (Tilia platyphyllos scopoli) inflorescens d.e., 1% flavonoids tot. in rutine - 125 mg, Chamomile 

(Matricaria Chamomilla L. (Chamomilla recutita L. Rauschert)) inflorescens 0.3% apigenin - 125 mg, 

Eschscholzia (Eschscholtzia californica Cham.) herb d.e., 0.2 % protopine - 125 mg, Griffonia 

(Griffonia simplicifolia) seed d.e., 10%  5-HTP - 25 mg

Fructose, Linden honey, Plum juice, Citric Acid, Potassium sorbate, 

Orange essential oil, Demineralized water

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

üçün)

San-Marino 21.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən SEDİKUM(şərbət, 150 ml) adlı  

məhsul (Seriya nömrəsi: T410 , istehsal tarixi: 01.10.2020, son istifadə 

tarixi: 01.10.2023)  MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Selen 100 mkq Vitamir Tablet 1 x 30 Selenomethionine – 50 mg (Selenium – 100 mcg) Lactose, Polyvinylpyrrolidone, Stearic Acid, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Polyethylene glycol, Titanium dioxide, colorant 

“Annatto”

Kvadrat-S MMC Rusiya 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş  hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Selen 100 mkq Vitamir tablet №30, (Seriya nömrəsi: 

011120; İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 01.10.2023) 

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 plus Zinc Tablet 1 Zinc Gluconate – 129 mg (Zinc 15 mg), Vitamin C 96-98% (HydroxyPropylMethylCellulose 2-4%) – 

104 mg (Vitamin C 90 mg), L-Selenomethionine 1.25% (Dicalcium Phosphate 98.75%) – 22.5 mg 

(Selenium 100 mcg), Natural Vitamin E Powder (d-Alpha Tocopherol) – 13 mg (15 IU vitamin E TE), 

Vitamin A325 Acetate 13% (maltodextrin 35%, dextrin 30%, starch 20%, DL-Alpha Tocopherol 2%) – 

10 mg (2500 IU vitamin A RE), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride 2.2 mg) – 1.6 mg

Calcium Carbonate 94-95% (Maltodextrin 5-6%), Microcrystalline 

Cellulose, Stearic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, 

HydroxyPropylMethylCellulose, Glycerine, Carnauba Wax

Bee Health Limited (for Holland & 

Barret International Limited)

Birləşmiş Krallıq 07.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenium Plus Zinc (tablet, № 90) 

adlı məhsul sink və selen əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.
Seloxid / Seloksid Tablet 1 Vitamin C (as Ascorbic acid) – 200 mg, Lutein – 5 mg, Zinc (as Zinc oxide) – 25 mg, Vitamin E (as DL-

alpha-tocopheryl acetate) – 60 mg, Vitamin A (as Retinyl acetate) – 2 mg, Selenium (as Sodium 

selenite) – 100 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium salts of fatty acids, Silicon 

dioxide

Plameca Plantas Medicinales y 

Complementos Alimenticios,S.A

İspaniya 28.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seloxid (tablet №30) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil. 

 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Senex Forte Kapsul 6 x 10 Alisa İlaç Gıda Kozmetik San. Tic. Ltd. 

Şti

Türkiyə 11.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

         “Aylan Pharma MMC” şirkətinin 05.11.2020-ci il tarixli 

məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Alisa İlaç Gıda 

Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan SS 00407 seriyalı 

Senex Forte (kapsul №60) adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza 

keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi 

göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir.  

Orta çəkisi: 759.82 mq  (780-980 mq) Uyğun deyil, tərkibi: 635.34 mq 

(660-860 mq) Uyğun deyil 

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və 

keyfiyyəti   baxımından  onun istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmur. 

 

 

Senoflam Kapsul 3x10 Vitex agnus-castus fruit powder-325 mg; Glycine max seed dry extract-30 mg starch, tricalcium phosphate, magnesium stearate Ensa MNS GİDA Takviyeleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən SENOFLAM(kapsul, № 30) adlı 

qadınlarda qanda xolesterinin miqdarını azaltmaq məqsədi ilə,  post- və 

predmenstrual simptomlar zamanı qidanı bioloji fəal maddələrlə 

zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Serramaks Forte Kapsul 2 x 10 Trypsin - 10 mg (360 EAU), Chymotrypsin - 2 mg (300 EAU), Serratiopeptidaza - 60 mg (120000 IU/g) Calcium stearate, Microcrystalline cellulose, Lactose, Sorbitol, Gelatin Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Serramaks Forte (kapsul № 20) 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. 

Simecol Damcı 30 ml Simethicone usp-7,50%, Retinyl Palmitate-0,24%, Tocopheryl acetate-0,30%, Ubiquinone-0,10%, 

Silica-1,50%, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil-90,36%

Ayrı qeyd edilməmişdir SIIT srl İtaliya 21.01.2021 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Simecol, oral damcı , 30ml" adlı məhsul 

körpələrdə, uşaqlarda və böyüklərdə yaranan dispeptik pozğunluqlar, 

mədə-bağırsaq meteorizmi, aerofaqiyanın müalicəsində bağırsaq 

peristaltikasını normallaşdırmaq üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyyə 

olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil. 
Simflor Kapsul 2 x 10 Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus parasei, 

Lactobacillus rhamosus – total amount of live cells not less than 2.5 milliards n.c.u (CFU), İnulin - 50 

mg

Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Gelatine Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Simflor (kapsul  №20) adlı məhsul 

bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

SingaVit Tablet 1 Vitamin A (as Retinyl palmitate) - 0.45 mg, Vitamin B1 (as Thiamin mononitrate) - 1 mg, Vitamin B2 

(Riboflavin) - 1 mg, Vitamin B3 (as Niacinamide) - 14 mg, Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate) - 5 

mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) - 1.3 mg, Vitamin B9 (Folic acid) - 0.15 mg, Vitamin B12 (as 

Cyanocobalamin) - 2.4 mcg, Vitamin C (as Ascorbic acid)  -80 mg, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 10 

mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopherol acetate) - 6.7 mg, Biotin (as D-biotin) - 30 mcg, Vitamin K (as 

Phytonadione) - 25 mcg, Calcium gluconate - 120 mg, Magnesium oxide - 80 mg, Ferrous fumarate - 8 

mg, Potassium iodide - 0.1 mg, Cupric oxide - 1 mg, Chromium chloride - 25 mcg, Manganese sulfate - 

1.8 mg, Sodium molybdate - 0.045 mg, Sodium selenate - 0.05 mg, Zinc oxide - 8 mg, Potassium 

chloride - 23.2 mg, Calcium phosphate - 0.1 mg, Borates - 0.05 mg 

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, Silicon dioxide, Magnesium 

stearate

Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən SingaVit (tablet, №30) adlı məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına 

görə dərman vasitəsi deyil.

Sistonef Kapsul 3 x 10 Cranberry(Vaccinium oxycoccos) fruit extract-250 mg;Solidago virgaurea herb powder-60 mg; 

Potassium citrate-19 mg; Sodium  citrate-16 mg; Vitamin B6(as Pyridoxine hydrochloride)-5 mg; Folic 

acid-200 mcg.

Magnesium stearate,Microcrystalline Cellulose, Gelatin. 

 

KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistonef(kapsul,№ 30 ) adlı  məhsul 

sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq  üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 

edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd1: Qəbul qaydaları və saxlanma şəraiti rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin. 

Qeyd2: İstehsalçının ünvanında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.

Slinat Şərbət 100 ml Melissa officinalis leaf liquid extract - 4 ml, Lavandula angustifolia flower liquid extract - 4 ml, 

Chamomilla recutita flower liquid extract - 2 ml, Tilia cordata flower liquid extract - 2 ml

Syrupus simplex (Purified water, Saccharosum), Sodium benzoate, 

Acidum citricum

"Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Slinat (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 dərman vasitəsi deyil. 

Solukar Daxilə qəbul üçün məhlul 10 ml x 10 L - carnitine base (L - carnitine content - 650 mg ) - 670.15 mg, Acetyl L-carnitine (L - carnitine 

content - 350 mg ) - 522.4 mg, Vitamin B9 (Folic acid - 400 mcg) - 426.5 mg

Fructose, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Peach flavour, 

Sucralose, Demineralized water

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

üçün)

San-Marino 25.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Solukar (Daxilə qəbul üçün suspensiya, 10 ml x 10 ) 

(Seriya nömrəsi: T397, istehsal tarixi: 01.10.2020, son istifadə tarixi: 

01.10.2023) adlı məhsul metabolik prossesləri tənzimləmək məqsədilə 

tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Spektrum Prenatal Tablet 1flakonda  30 tablet itamin A - 5000 IU,  Vitamin E (as-dl-Alpha Tocopherol acetate) - 30 IU, Ascorbic acid - 60 mg, Folic 

acid - 400 mcg, Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) - 1.5 mg, Vitamin B2 ( as Riboflavin) - 1.7 mg, 

Vitamin B3  (as Niacin) - 20 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, Vitamin B12 - 6 

mcg, Vitamin D (Cholecalciferol) - 400 IU, Biotin - 30 mcg, Vitamin K1 - 25 mcg, Pantothenic acid - 10 

mg, Calcium – 162 mg, Iodine - 150 mcg, Iron - 18 mg, Magnesium - 100 mg, Copper  -2 mg, Zinc - 

15 mg, Manganese - 2.5 mg, Chromium - 25 mcg, Molybdenum - 25 mcg, Selenium - 25 mcg, 

Potassium - 40 mg, Nickel - 5 mcg, Tin - 10 mcg, Silicon dioxide - 10 mcg, Vanadium - 10 mcg, 

Phosphorous - 109 mg

Mycrocrystalline cellulose, Stearic acid, Magnesium stearate, 

Croscarmellose sodium, Silica, Calcium phosphate, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Propylene glycol, Triacetin, Titanium dioxide

CJ Labs Inc. ABŞ 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Spektrum tablet №30 (Seriya nömrəsi: 8399; 

İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 01.10.2023) 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.

Spermabest Kapsul 4 x 15 Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) – 1 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1 mg, 

Vitamin B12 (as cyanocobalamin) – 2.5 mcg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) – 50 mg, Vitamin E (as DL-

alpha tocopheryl acetate) – 50 mg, Folic acid (as pteroylmonoglutamic acid) – 100 mcg, L arginine – 

100 mg, L carnitine (as L carnitine tartrate) – 100 mg, Zinc (as Zinc oxide) – 10 mg, Selenium (as 

sodium selenite) – 25 mcg.

Magnesium salts of fatty acids, Gelatine, Yellow iron oxide, Titanium 

dioxide, Indigotine 

Symbiofarm Sp. z.o.o Polşa 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spermabest (kapsul №60) adlı 

məhsul kişilərdə cinsiyyət sistemini möhkəmləndirmək məqsədilə 

tövsiyyə 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. 

 

Strepsore Boğaz üçün sprey 50 ml Salviae officinalis folia 0.034%, Calendulae officinalis flores 0.034%, Extractum flores et fructus rosae 

0.1%, Arctium lappa radix 0.034%, Methylenum coeruleum 1%

Propylene glycol, Polyethylene glycol-40, Potassium iodide, Sorbitol, 

Aspartame, Purified water 

Beauty and Health Ltd Ukrayna 22.01.2021 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore (boğaz üçün sprey 50ml) adlı 

məhsul ağız boşluğunun selikli qişasının infeksiya – iltihab xəstəlikləri 

zamanı profilaktika üçün və tədbirlər kompleksində tövsiyə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Stresonat Kapsul 3 x 10 Valerian root powder (Valeriana officinalis) – 100 mg, Passion flower powder (Passiflora incarnata) – 

50 mg, Lemon balm leaves powder (Melissa officinalis) – 40 mg

Gelatin, Dye/Caramel S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 22.01.2021 Xitam verilən 

müraciətlər

“Jala Pharma MMC” şirkətinin 09.12.2020-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Rumıniyain “S.C.Laboratoarele Medica S.R.L” 

şirkətinin istehsalı olan 58 seriyalı Stresonat (kapsul№30) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 

təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir.  

Orta çəkisi: 256.4mq ; tərkibi: 178.9mq ( 240.30 - 293.70mq ) UYĞUN 

DEYİLDİR.. 

         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 

Stressnol Kapsul 1 x 15 Magnesium oxide (Magnesium 60% - 90 mg) - 150 mg, L-Tryptophan - 100 mg, Valeriana (Valeriana 

officinalis) root dry extract 4:1 - 60 mg, Cocoa (Teobroma cacao) seeds dry extract (6% Theobromine) 

- 50 mg, Hops strobile (Humulus lupulus) dry extract 4:1 - 30 mg

Inulin, Magnesium stearate, Gelatin Lotos Pharma Ltd. Latviya 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stressnol (kapsul № 15) 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.

Sunrise C-Vit 999 Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (L-ascorbic acid) - 900 mg Sodium carbonate, Polyethylene glycol, Polyvinylpyrrolidone K -30, 

Sorbitol, Orange flavor, Citric acid, Maltodextrin, Tartaric acid, 

Sucralose, Potassium sorbate, Beta-carotene

Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sunrise C-Vit 999 (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. 

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının 

təqdim etdiyi tərkibə dair sənədə əsasən) göstərilsin.

Super Volos Activ / Super Hair Aktiv Kapsul 5 x 10 Calcium carbonate - 100 mg, Dicalcium phosphate - 85 mg, Saccharomyces cerevisiae - 50 mg, Zinc 

aspartate - 26.6 mg, Methionine - 25 mg, Cystine - 25 mg,  Ferrous fumarate - 18 mg, Manganese 

aspartate - 7 mg, Copper aspartate - 3.7 mg, Vitmain B6  - 1.5 mg, Folic acid - 0.15 mg

Calcium stearate, Lactose, Sorbitol, Starch, Microcrystalline cellulose Elit-Farm MMC Ukrayna 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Super Volos Activ / Super Hair Aktiv (kapsul, №50) 

(Seriya nömrəsi: 11120 1123 , istehsal tarixi: 16.11.2020, son istifadə 

tarixi: 16.11.2022) adlı məhsul saçın möhkəmləndirilməsi üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Activlife Kapsul 1 Vitamin А (as Vitamin А Acetate) – 1000 IU, Vitamin С – 110 mg,  Vitamin D – 400 IU, Vitamin Е (as 

Vitamin Е Acetate) – 18 IU, Vitamin К2 – 25 mcg, Thiamin (as Thiamin HCI) – 1.5 mg,  Riboflavin – 

1.7 mg,  Niacin – 20 mg,  Vitamin В6 (as Pyridoxine HCI) – 2 mg,  Folic Acid – 400 mcg,  Vitamin В12 

(as Cyanocobalamin) – 6 mcg, Biotin – 50 mcg, Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) – 10 

mg, Calcium (as Calcium carbonate & Calcium Hydrogen Phosphate) – 87 mg, lron (as Ferrous 

Fumarate) – 2.8 mg, Phosphorus (as Calcium Hydrogen Phosphate) – 10 mg, lodine (as Potassium 

lodide) – 15 mcg,  Magnesium (as Magnesium Oxide) – 40 mg, Zinc (as Zinc Oxide) – 2 mg, Selenium 

(as Sodium Selenite) – 5.5 mcg, Copper (as Соррег Gluconate) – 0.5 mg, Manganase (as Manganase 

Sulfate)  – 0.5 mg, Chromium (as Chromium Picolinate)  – 4 mcg, Molybdenum (as Sodium Molybdate) 

– 5 mcg, Potassium (as Potassium chloride) – 30 mg, Guarana extract (caffeine 10 %) – 20 mg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose, 

Ethylcellulose, PVP-K30, Corn Starch & lac

Gelpell AG İsveçrə 13.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Activelife (kapsul №30) 

adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Calcium+Vitamin D3 Fışıldayan tablet 1 Calcium (Calcium carbonate) - 500 mg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 7.5 mcg Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, Maltodextrin IT 19, 

Isomalt DC 101, Aspartame, Orange flavouring 10950-31, Beta 

carotene 1% CWS/M., Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 24.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Calcium+Vitamin D3 

(tablet №20) adlı məhsul kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin 

dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz 

tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

 

Swiss Energy Collagen Fışıldayan tablet 1 Collagen (Hydrolized fish collagen) - 500 mg Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, Isomalt 101 DC, 

Maltodextrin, Sucralose, Beet root, Strawberry M- 58114, Raspberry 

10721- 31, Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 24.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Collagen (tablet №20) 

adlı məhsul dərinin ümumi vəziyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Healthy Growth Çeynəmə Pastil 1 Vitamin A (as Retinyl acetate) - 600 mcg, Vitamin D (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin E (as dl-

alpha tocopherol acetate) - 5.4 mg, Vitamin C (as L-ascorbic acid) - 36 mg, Thiamine (as Thiamine 

mononitrate) - 0.5 mg, Riboflavin (Vitamin B2) - 0.63 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 

0.63 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.125 mcg, Biotin - 75 mcg, Iodine (as Potassium iodide) 

- 67.5 mcg

Maltitol, Sucralose, Bovine gelatine, Water, Citric acid, Flavourings, 

Anthocyanins, Carotenes, Curcumin, Carnauba wax

Domaco Dr. med. Aufdermaur AG İsveçrə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Healthy Growth 

(çeynəmə pastil, №60) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Swiss Energy Herbs  Honey Sorma Pastil 20 Honey- 88 mg; 20 soft extracts (camomile(Matricaria chamomilla) flower, calendula/marigold 

(Calendula officinalis) flower,primrose(Primulae veris) flower, cornflower (Centaurea cyanus) flower 

with calyx, mullein/cotton(Verbascum phlomoides) flower, mallow (Malvae silvestris) flower, 

mifoil/yarrow (Achillea millefolium) flower, Elder(Sambucus nigra) flower, Lindenflower/limetree 

blossom(Tiliae cordata)  flower; peppermint (Mentha piperita) leaves, Ribwort/plntain (Plantago 

lanceloata) leaves, Blackberry(Rubus fruticosus) leaves, sage( Salviae officinalis) leaves, Balm 

mint(Melissa officinalis) leaves, Eucalyptus (Eucalyptus globulus) leaves; Thyme(Thymus vulgaris) 

herb, iceland moss(Cetraria islandica) moss, licorice(Glycyrrhiza glabra) root; star anise(Anisum 

stellatum) fruit, fennel(Foeniculum vulgare) fruit) – 25 mg.

sugar, glycose syrup, sulphite ammonia caramel,flovourings, citric acid. Domaco Dr. med. Aufdermaur AG İsveçrə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Swiss Energy Herbs  Honey(sorma 

pastil, №20 ) adlı  məhsul boğaz ağrısı zamanı tövsiyyə 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.

Swiss Energy Herbs Eucalyptus & Menthol Sorma Pastil 12 Honey-38 mg, 20 soft extracts (camomile(Matricaria chamomilla) flower, calendula/marigold 

(Calendula officinalis) flower,primrose(Primulae veris) flower, cornflower (Centaurea cyanus) flower 

with calyx, mullein/cotton(Verbascum phlomoides) flower, mallow (Malvae silvestris) flower, 

mifoil/yarrow (Achillea millefolium) flower, Elder(Sambucus nigra) flower, Lindenflower/limetree 

blossom(Tiliae cordata)  flower; peppermint (Mentha piperita) leaves, Ribwort/plntain (Plantago 

lanceloata) leaves, Blackberry(Rubus fruticosus) leaves, sage( Salviae officinalis) leaves, Balm 

mint(Melissa officinalis) leaves, Eucalyptus (Eucalyptus globulus) leaves; Thyme(Thymus vulgaris) 

herb, iceland moss(Cetraria islandica) moss, licorice(Glycyrrhiza glabra) root; star anise(Anisum 

stellatum) fruit, fennel(Foeniculum vulgare) fruit) – 4.1 mg.

sugar, glycose syrup, menthol, natural flavouring, nettle-spinach 

extract, mint oil, eucalyptus oil, flavouring.

Domaco Dr. med. Aufdermaur AG İsveçrə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Herbs Eucalyptus & 

Menthol (sorma pastil, №12 ) adlı  məhsul boğaz ağrısı zamanı 

tövsiyyə 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.

Swiss Energy Herbs Sage Sorma Pastil 20 Sage extract-37 mg; 20 soft extracts (camomile(Matricaria chamomilla) flower, calendula/marigold 

(Calendula officinalis) flower,primrose(Primulae veris) flower, cornflower (Centaurea cyanus) flower 

with calyx, mullein/cotton(Verbascum phlomoides) flower, mallow (Malvae silvestris) flower, 

mifoil/yarrow (Achillea millefolium) flower, Elder(Sambucus nigra) flower, Lindenflower/limetree 

blossom(Tiliae cordata)  flower; peppermint (Mentha piperita) leaves, Ribwort/plntain (Plantago 

lanceloata) leaves, Blackberry(Rubus fruticosus) leaves, sage( Salviae officinalis) leaves, Balm 

mint(Melissa officinalis) leaves, Eucalyptus (Eucalyptus globulus) leaves; Thyme(Thymus vulgaris) 

herb, iceland moss(Cetraria islandica) moss, licorice(Glycyrrhiza glabra) root; star anise(Anisum 

stellatum) fruit, fennel(Foeniculum vulgare) fruit) – 8,9 mg.

sugar,glycose syrup, citric acid, flavourings, balm mint extract Domaco Dr. med. Aufdermaur AG İsveçrə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Herbs Sage(sorma 

pastil, №20 ) adlı  məhsul boğaz ağrısı zamanı tövsiyyə 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.

Swiss Energy Magnesium + B Complex Fışıldayan tablet 1 Magnesium (as Magnesium sulfate x H2O) - 150 mg, Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride) -  0.7 

mg, Vitamin B2 (as Riboflavine 5- phosphate sodium) - 0.8 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 1 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) - 0.5 mcg

Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, Aspartame, 

Tangerine flavoring DF 20817, Dextrose anhydrous, Sorbitol (Neosorb 

P30/60), Apocarotenal 1% CWS, Polyethylene glycol (PEG 6000)

Kendy Ltd Bolqarıstan 24.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Magnesium + B 

Complex  (tablet №20) adlı məhsul maqnezium və B qrup 

vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Symbiotic + Kapsul 1 x 10 Saccharomyces cerevisae var. boulardi DCM 27112 – 2.5 x 10⁹ CFU, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 

53103 – 6 x 10⁹ CFU, Inulin - 50 mg

Crystalline glucose, Capsule (Hydroxypropyl methylcellulose, 

Color:Titanium dioxide)

Sensilab Ltd Sloveniya 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Symbiotic +  (kapsul № 10) adlı 

məhsul bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Synchrovitals IV / Sinxrovital IV Kapsul 1 Complex 1 composition:Taurine (Including active taurine - 233 mg) - 236.7 mg, Milk thistle (Silybum 

marianum) fruits extract (Including flavolignans calculating as silibin - 35.6 mg) - 118.8 mg, Artichoke 

(Cynara scolymus) leaves extract - 94.5 mg.Complex 2 composition: Taurine (Including actice taurine - 

480 mg) - 487.8 mg, St.Johns wort (Hypericum perforatum) herb dry extract (Hypericin - 0.17 mg) - 

56.1 mg, Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) root dry extract (Including flavonoids - 50 mg) - 56.1 

mg

Gelatin Muasir Sağlamlıq Laboratoriyası MMC Rusiya 15.10.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Synchrovitals IV / Sinxrovital IV 

(kapsul  №60) adlı məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd:a)Məhsulun tərkibində olan komponentlərin Azərbaycan dilində 

tərcüməsi ilə yanaşı beynəlxalq elmi adı qeyd edilsin. 

b)"Flavanqlikanlar" yazısı "flavoliqnanlar silibinə hesablanmış" yazısı ilə 

əvəz edilsin.
Teen Omega 3 Fish Oils with A,D,E & C Kapsul 1 Fish oil (EPA - 18 mg, DHA - 84 mg) - 200 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid - 39.43342 mg) - 30 mg, 

Vitamin E (D-alpha tocopherol 1000 IU/g IP - 2.2797 mg) - 1.5 mg, Vitamin A (Vitamin A palmitate 

1.7 MIU/g - 0.45103 mg) - 200 mcg, Vitamin D (Cholecalciferol 1 MİU/g - 0.12 mg) - 2.5 mcg

Mannitol, Triglycerides medium chain, Sweet orange oil, Lemon oil, 

Silicon dioxide (Aerosil 300), Sucralose, Capsule shell (Glycerol, 

Gelatin, Sweet orange oil, Maize starch, Microcrystalline cellulose, 

Yellow iron oxide, White titanium dioxide, Sucralose, Red iron oxide)

EuroCaps Ltd (Holland & Barrett 

International Limited üçün)

Birləşmiş Krallıq 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Teen Omega 3 Fish Oils with A,D,E & 

C  (kapsul, № 30) adlı məhsul omeqa-3 yağ turşularının və bəzi 

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd: Məhsulun tərkibi, istifadə qaydası və əks göstərişlər bəndi rəyə 

müvafiq olaraq qeyd edilsin.
Temzo Kids Şərbət 150 ml Fish oil - 250 mg, L-arginine - 50 mg, Lysine - 100 mg, L-carnitine - 150 mg, GABA - 50 mg, 

Cholecalciferol (eq. to 200 IU Vitamin D3) - 2 mg, Calcium carbonate (eq. to 120 mg elemental 

Calcium) - 300 mg, Menaquinone-7 (eq. to 0.0082 mg Vitamin K2) - 1.82 mg, Zinc picolinate (eq. to 1 

mg elemental Zinc) - 5 mg, Ascorbic acid (eq. to 25 mg Vitamin C) - 25 mg, Vitamin A Palmitate (eq. 

to 200 IU Vitamin A) - 0.4 mg, Thiamine HCl (eq. to 0.3737 mg Vitamin B1) - 0.5 mg, Riboflavin (eq. 

to 1 mg Vitamin B2) - 1 mg, Pyridoxine HCl (eq. to 0.4113 mg Vitamin B6) - 0.5 mg, Cyanocobalamin 

(eq. to 0.5 mcg Vitamin B12) - 0.05 mg, Ferrous fumarate (eq. to 5 mg elemental Ferrum) - 15 mg

Sunflower oil, Orange flavor, Water, Polysorbate 80, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Xanthan gum, Glycerin, BHT, Citric acid 

monohydrate, Aspartam

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Temzo Kids (şərbət, 150 ml) adlı 

məhsul omega-3 yağ turşuları, bəzi vitamin və aminturşuların əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

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

Thermo Complete/Termo Komplit Tablet 1pl. flakonda 90 tablet Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% Theobromine)- 75 

mg(Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), Caffeine powder, 

natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch corn NF,Parsley 

herb powder,Cellulose powder NF,Cinnamon bark powder, Celery seed 

powder,Fennel seed powder, Alfalfa powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium carboxymethylcellulose,Licorice root powder,Stearic 

acid(Vecetable source),Coating opadry NS-G clear 70W 

19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A

İtaliya 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / Termo Komplit(tablet, № 90) 

(Seriya nömrəsi:190590F, istehsal tarixi:25.06.2020 , son istifadə 

tarixi: 25.06.2022) adlı məhsul çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.  

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 

əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi""bioloji fəallığa malik  qida 

əlavəsi"ilə əvəz olunsun 

b)"a" bəndi  sonuncu rəydə qeyd  olunsa belə, yrnə də düzəliş 

olunmayıb. " Həb" və "tablet "ayrı-ayrı farmasevtik formalardır.

Thermo Complete/Termo Komplit Tablet 1pl. flakonda 90 tablet Green tea extract (13 % Catechins) - 150 mg(Caffeine- 5,32 mg),Cocoa extract( 8% Theobromine)- 75 

mg(Theobromine 6 mg), Yerba mate (8 % Caffeine) - 75 mg, (Caffeine 6 mg), Caffeine powder, 

natural - 72.68 mg(Caffeine-72,68 mg), Ascorbic acid (99 %) - 25 mg( vit C-20 mg).

Calcium carbonate gran. with maltodextrin, Starch corn NF,Parsley 

herb powder,Cellulose powder NF,Cinnamon bark powder, Celery seed 

powder,Fennel seed powder, Alfalfa powder,Silicon dioxide Sipernat 

50S,Sodium carboxymethylcellulose,Licorice root powder,Stearic 

acid(Vecetable source),Coating opadry NS-G clear 70W 

19233,Magnesium stearate(NK).

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. 

S.p.A

İtaliya 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən   Thermo Complete / Termo Komplit(tablet, № 90) 

(Seriya nömrəsi:190563D, istehsal tarixi:04.06.2020 , son istifadə 

tarixi: 04.06.2022) adlı məhsul çəkini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.  

Qeyd:a)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "həb" sözü "tablet" ilə 

əvəz olunsun;"bioloji aktiv qida əlavəsi""bioloji fəallığa malik  qida 

əlavəsi"ilə əvəz olunsun 

b)"a" bəndi  sonuncu rəydə qeyd  olunsa belə, yrnə də düzəliş 

olunmayıb. " Həb" və "tablet "ayrı-ayrı farmasevtik formalardır.

Thymo Spray Boğaz üçün sprey 24 ml Thyme herb fluid ext. (Thymus vulgaris) - 15.00 g Purified water, Glycerol, Ethanol 96% V/V, Steviol glycosides Tilman s.a. Belçika 28.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Thymo Spray(boğaz üçün sprey, 24 

ml) adlı  məhsul (Seriya nömrəsi: 20J05 , istehsal tarixi: 01.10.2020, 

son istifadə tarixi: 01.10.2024)   boğaz ağrisi və böğazın irinli 

iltihabında 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.

Tianshi Chitosan Capsules Kapsul 1 Chitosan (Degree of deacetylation of chitosan ≥ 85 g/100 g)  - 150 mg Capsule (Gelatin, Titanium dioxide, Lemon yellow, Ponceau 4R) Tianjin Tianshi Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq Respublikası 28.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Chitosan (kapsul, №100) 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. 

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun qeyd edilsin.

Tianshi Zinc Capsules Kapsul 1 Zinc lactate (Zinc - 1.12 mg) - 4 mg, Egg white powder - 50 mg Anhydrous glucose, Talc, Magnesium stearate, Capsule (Gelatin, 

Titanium dioxide, Lemon yellow, Ponceau 4R, Brilliant Blue)

Tianjin Tianshi Biological Development 

Co., Ltd

Çin Xalq Respublikası 28.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tianshi Zinc Capsules (kapsul, №60) 

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.
Tiogren Kapsul (2 x 10)+(2 x10) bərk kapsul:Retinyl acetate (equiv.to 800 mcg vitamin A)-5.33 mg;Cholecalciferol(equiv.to 400 UI 

vitamin D3)- 4 mg;Ascorbic acid(equiv.to 100 mg vitamin C)- 100 mg; Thiamine HCl) (equiv.to 3 mg 

vitamin B1)- 4,01 mg; Riboflavin(equiv.to 2 mg vitamin B2)-2 mg; Nicotinamide (equiv.to 20 mg 

vitamin B3)-20 mg; Pyridoxine HCl (equiv.to 4 mg vitamin B6)- 4,86 mg; Cyanocobalamine(equiv.to 6 

mcg vitaminB12- 0.006 mg; Folic acid(equiv.to 0,4 mg vitamin B9)- 0,4 mg; Biotin(equiv.to 0,1  mg 

vitamin B7)-0.1 mg; D-Calcium-Pantothenate (equiv.to 10 mg vitamin B5)-10,87 mg;Calcium 

carbonate( equiv.to 150 mg elem. calcium)-374,55 mg; Magnesium oxide (equiv.to 75 mg 

elem.magnesium)-124,37 mg; Ferrous sulfate (equiv.to 14 mg elemental İron)-46,24 mg;Zinc sulfate 

monohydrate( equiv.to 15 mg elemental zinc)- 41,175 mg;Copper sulfate anhydrate (equiv.to 2 mg 

elemental copper)-5 mg; Potassium Iodate(equiv.to 140 mcg elemental iodine)-0,236mg; Manganese 

sulfate monohydrate) (equiv.to 446 mcg elemental manganase)-1,3745 mg; Sodium selenite(equiv.to 

55 mcg elemental selenite)-0,12 mg. 

 yumşaq kapsul:Omega-3 Fish oil - 463, 5 mg, where total omega 3- 325 mg, including EPT 

(Eicosapetaenoic acid) – 50 mg and DHT ( Docosahexaenoic acid) – 250 mg; Vitamin A 

Palmitate(equiv.to 3600 UI vitamin A) -3,6 mg;  DL Alpha tocopheryl acetate(equiv.to 15 mg vitamin 

E)- 33 mg.

bərk kapsul:magnesium stearate, maltodextrine, silicone dioxide, 

capsula shell(red iron oxide,titanium dioxide, gelatin); 

yumşaq kapsul:capsula shell(gelatin, glycerin, purified water)

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiogren( yumşaq kapsul №  20+ bərk 

kapsul  

№ 20) adlı  məhsul vitamin, mineral və "Omeqa 3"kompleksinə daxil 

olan ali 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:1)Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 

         2)Ərizəçinin 12.01.2020 il tarixli müraciətinə əsasən rəydə bəzi 

texniki səhv olduğu üçün, tarix və nömrə dəyişdirilməmək şərti ilə, rəy                

dəyişdirilmişdir. 

Tribulus Pro 100 kapsul 1 Tribulus Terrestris powder 312 mg,Tribulus Terrestris extract 313 mg Dicalcium phosphate, magnesium stearate, gelatin Universal Nutrition ABŞ 11.11.2018 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən TRİBULUS PRO 100(kapsul N 100) 

adlı  məhsul idmançıarın qidalanmasında tövsiyə olunan məhsul olub,  

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidirl. Belə ki, onun 

tərkibində  BFMQƏ- n tərkibində  istifadəsi qadağan olan bitkilərin 

siyahısına daxil olmuş  Tribulus terrestris bitki tərkibli inqradient 

mövcuddur. 
Tripgold Kapsul 3 x 10 Hypericum perforatum herb dry extract - 150 mg, L-tryptophan - 300 mg, Magnesium lactate - 150 

mg, Vitamin B6 - 5 mg, Vitamin B3 - 20 mg

Gelatin, Maltodextrin, Magnesium stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 27.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tripgold (kapsul, №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 dərman vasitəsi deyil. 



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Trippel Omega-3 Kapsul 1plastik flakonun içərisində 144 kapsul Fish oil 500 mg providing: Omega 3 - 325 mg (EPA - 155 mg, DHA - 125 mg), Vitamin A - 125 mcg, 

Vitamin D - 8 mcg, Vitamin E - 5 mg

Gelatin, Glycerol Pharmatech AS Norveç 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasənTrippel Omega-3 (kapsul,  №  144 ) 

adlı  məhsul (Seriya nömrəsi:  18727, istehsal tarixi: 06.10.2020, son 

istifadə tarixi: 06.10.2022)  omega 3 yağ turşularının və A,D,E 

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdim olunan nümunənin qablaşdırmasının üzərində Azərbaycan 

dilində yazılar mövcud deyildir.
Trippel Omega-3 Kapsul 1plastik flakonun içərisində 144 kapsul Fish oil 500 mg providing: Omega 3 - 325 mg (EPA - 155 mg, DHA - 125 mg), Vitamin A - 125 mcg, 

Vitamin D - 8 mcg, Vitamin E - 5 mg

Gelatin, Glycerol. Pharmatech AS Norveç 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasənTrippel Omega-3 (kapsul,  №  144 ) 

adlı  məhsul (Seriya nömrəsi:18800  , istehsal tarixi: 13.10.2020, son 

istifadə tarixi: 13.10.2022)  omega 3 yağ turşularının və A,D,E 

vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub,onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd:Təqdim olunan nümunənin qablaşdırmasının üzərində Azərbaycan 

dilində yazılar mövcud deyildir.
Triptason Tablet 2 x 15 Magnesium hydroxide – 165.84 mg (Magnesium – 100 mg), L-phenylalanine - 120 mg, Hypericum 

perforatum - 100 mg (0.3 % hipericin), Passiflora incarnate - 100 mg (3.5 % vitexin), Crataegus 

oxyacantha - 100 mg (1 % vitexin), Valeriana officinalis - 70 mg (0.8 % valerenic acid), Crocus sativus 

- 30 mg (5% crocin), Vitamin B6 - 2 mg, L- tryptophan - 60 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Microcrystalline cellulose, Silicon 

dioxide, Stearic acid,  Vegetable magnesium stearate, E 171, E 124

Erbozeta S.p.A (LOGUS PHARMA S.r.l 

üçün)

San-Marino 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Triptason  (tablet № 30) (Seriya 

nömrəsi: T426; İstehsal tarixi: 01.10.2020; Son istifadə tarixi: 

01.10.2023) adlı məhsul  MSS 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. 

Trisida Tablet 3 x 10 St. John's Wort herb extract; hypericin 0.075 – 0.13 % (Hypericum perforatum L.) - 425 mg, L-glycine - 

200 mg, Magnesium citrate nonahydrate - 168 mg (contain 20 mg 

of magnesium ion), L-tryptophan - 100 mg, L-ascorbic acid - 50 mg, Pyridoxine hydrochloride - 5 mg

Potato starch, Magnesium stearate (magnesium salts of fatty acids) 

(E470b), Silicon dioxide (E551)

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Trisida (tablet, №30) adlı məhsul 

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 

onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Troyçatka Evalar uşaqlar üçün toz 3.6 q x 10 Carum carvi semen dry extract-3, 61 %; Calendula officinalis flower dry extract-6, 94 %; Thymi serpylli 

dry extract-3,61 %

fructose, citric acid, sugar Evalar QSC Rusiya 23.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Troyçatka Evalar uşaqlar üçün(toz, 

saşe № 10 ) adlı məhsul  öd və mədə şirəsinin ifrazını gücləndirib,uşaq 

orqanizmdən həm parazitlərin, həm də onların həyat fəaliyyətindəki  

məhsulların  çıxarılması üçün tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda "üç ot cövhərindən  hazırlanmış  bioloji 

fəallığa malik qida əlavəsidir. Öd və mədə şirəsinin ifrazını gücləndirib, 

,  orqanizmdən həm parazitlərin, həm də onların həyat fəaliyyətindəki  

məhsulların  çıxarılmasına kömək edir" yazı "üç bitki ektraktları 

əsasında hazırlanmış  bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir. Öd və mədə 

şirəsinin ifrazını gücləndirib,uşaq orqanizmdən həm parazitlərin, həm 

də onların həyat fəaliyyətindəki  məhsulların  çıxarılmasına kömək 

edir." yazısı ilə əvəz olunsun; 

2)yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Urodoks Kapsul 1 Vaccinium oxycoccos fruit extract - 200 mg, D-mannose - 200 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaves 

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

mg, Zingiber officinale Rhizome extract - 50 mg, Magnesium Citrate – 20 mg

Gelatine, Maltodextrin, Magnesuim Stearate, Silicon dioxide Tan İlaç ve Kozmetik  San. Tic. Ltd. Şti. Türkiyə 05.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urodoks (kapsul № 30) adlı məhsul  

böyrək və sidik yolları 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. 

Urotonic Şərbət 200 ml Horsetail(Equisetum arvense) herb liquid extract(1:9) - 330 mg, Prickly pear( Opuntia ficus indica) 

stem liquid extract - 170 mg, Rosemary( Rosmarinus officinalis) leaf liquid extract(1:1) - 170 mg, 

Bermuda grass(Cynodon Dactylon) rhizhome  decoction powder - 170 mg, Lemon balm( Melissa 

officinalis) leaf  liquid extract(1:1) - 170 mg; Lovage( Levisticum officinale) radix liquid extract-150 

mg; Cats claw(Uncaria tomentosa) innerbark dry extract-50 mg; Centaury(Centaurium erythrae) herb 

dry extract-18 mg.

Deonized water,Potassium sorbate, Coloring agent. Bereket İlaç Kozmetik A.Ş Türkiyə 14.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urotonic (şərbət, 200 ml) adlı  

məhsul  sidik-ifrazat sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil. 

Qeyd: Tərkib və istifadə sahəsi rəyə uyğun olaraq göstərilsin. 

Velomiks Şərbət 100 ml Fennel (Foeniculum vulgare) fruit  liquid  extract – 2,8 ml, Chamomile (Chamomilla recutita)  flowers  

liquid  extract – 1 ml

Purified water, Sucrose, Sodium benzoate "Bəyaz Flora" MMC Azərbaycan 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Velomiks (şərbət, 100 ml) 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:a)Qablaşmada qeyd edilən istifadə qaydasının istehlakçıda 

çaşqınlıq yarada biləciyini nəzərə alaraq, istifadə qaydasının düzgün 

tərtib edilməsi zəruridir.  

b)"Əks göstərişlər" bəndi rəyə uyğun qeyd edilsin.

Vigrix Turbo Kapsul 1 L-arginine - 130 mg, Saw palmetto (Serenoa repens) fruit extract - 80 mg, Hawthorn (Crataegus sp.) 

fruit extract - 80 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, Epimedium leaf extract - 25 mg, Panax 

ginseng root extract - 30 mg, Ginger (Zingiber officinalis L.) root extract - 30 mg, Zinc gluconate - 7.5 

mg, Astaxanthin - 2 mg  

Silicon dioxide, Magnesium stearate, Gelatin Universe Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vigrix Turbo (kapsul, №60) adlı 

məhsul kişilərdə cinsi zəiflik 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

Vitacold Ester-C Tablet 2 x 10 Vitramin C ( as Sodium ascorbate) - 900 mg, Propolis - 50 mg, Zinc (as Zinc sulphate) - 10 mg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) - 25 mcg, Selenium (as Sodium selenite) - 25 mcg

Microcrystalline cellulose (E 460(i)), Polyvinylpyrrolidone (E 1201), 

Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose (E 468), Magnesium 

stearate (E 470 b), Silicon dioxide (E 551)

Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 

Ltd.Şti

Türkiyə 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitacold Ester-C (tablet, № 20) 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.

VitaDHA Materna 450 Kapsul 2 x 15 Fish oil TG (Total Omega-3 - 508 mg, DHA - 450 mg, EPA - 18 mg  ) - 565 mg, 5- MTHF glucosamine 

(Quatrefolic®)(eq. to Folate - 0.4 mg) - 0,741 mg

Mono and diglycerides of fatty acids (E 471), Lecithin, sunflower (E 

322), Capsule shell (Fish gelatin, Glycerol (E 422), Titanium dioxide, 

Red Iron Oxide)

Catalent Italy S.p.A. İtaliya 30.12.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən VitaDHA Materna 450 (kapsul 

№30)(Seriya nömrəsi: M05367 , istehsal tarixi: 01.05.2020, son 

istifadə tarixi: 01.05.2023) adlı məhsul Hamiləliyə hazırlıq dövrü, 

hamiləlik və laktasiya dövründə omeqa-3 yağ turşularının və fol 

turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Vitagamma D3 1000 I.U Tablet 10 x 10 Vitamin D – 25 mcg (1000 IU) Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize starch, Partially 

hydrogenated soybean oil, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked sodium carboxymethylcellulose, Talc, 

Mono- and diglycerides of fatty acids

Mauermann - Arzneimittel KG Almaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VİTAGAMMA D3 1000 I.U tablet №100 (Seriya 

nömrəsi: 20P099; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son istifadə tarixi: 

31.08.2023) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Məhsulun adı Buraxılış  forması Miqdar Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə) Köməkçi maddələr İstehsalçı şirkət İstehsalçı ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi
Vitagamma D3 1000 I.U Tablet 10 x 10 Vitamin D – 25 mcg (1000 IU) Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize starch, Partially 

hydrogenated soybean oil, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked sodium carboxymethylcellulose, Talc, 

Mono- and diglycerides of fatty acids

Mauermann - Arzneimittel KG Almaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VİTAGAMMA D3 1000 I.U tablet №100 (Seriya 

nömrəsi: 20P098; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son istifadə tarixi: 

31.08.2023) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitagamma D3 1000 I.U Tablet 10 x 10 Vitamin D – 25 mcg (1000 IU) Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize starch, Partially 

hydrogenated soybean oil, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked sodium carboxymethylcellulose, Talc, 

Mono- and diglycerides of fatty acids

Mauermann - Arzneimittel KG Almaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VİTAGAMMA D3 1000 I.U tablet №100 (Seriya 

nömrəsi: 20P104; İstehsal tarixi: 01.09.2020; Son istifadə tarixi: 

31.08.2023) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitagamma D3 1000 I.U Tablet 10 x 10 Vitamin D – 25 mcg (1000 IU) Alpha-tocopherol, Gelatine, Saccharose, Maize starch, Partially 

hydrogenated soybean oil, Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Cross-linked sodium carboxymethylcellulose, Talc, 

Mono- and diglycerides of fatty acids

Mauermann - Arzneimittel KG Almaniya 12.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən VİTAGAMMA D3 1000 I.U tablet №100 (Seriya 

nömrəsi: 20E019; İstehsal tarixi: 01.05.2020; Son istifadə tarixi: 

30.04.2023) adlı məhsul vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitalink D3 Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

20 ml Vitamin D3 - 5 mcg (200 IU) Virgin olive oil, Tocobiol Pharmalink S.L. İspaniya 08.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən Vitalink D3 (Daxilə qəbulu üçün  məhlul-damcı, 20 

ml) (Seriya nömrəsi: 2001 , istehsal tarixi: 01.09.2020, son istifadə 

tarixi: 01.09.2023) 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.

Vitamin C Max Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 900 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc gluconate 34.85 mg) Tartaric acid, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, Sodium 

carbonate, Sucralose, Polyethylene glycol, Beta-carotene, Sorbitol, 

Orange flavor

TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Max (tablet, № 20) adlı 

məhsul C vitamini və sinkin 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 Power Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (Ascorbic acid) - 900 mg, Zinc - 5 mg (as Zinc gluconate 34.85 mg) Tartaric acid, Citric acid anhydrous, Sodium bicarbonate, Sodium 

carbonate, Sucralose, Polyethylene glycol, Beta-carotene, Sorbitol, 

Orange flavor

TRİA Pharma İlaç A.Ş Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Power (tablet, № 20) adlı 

məhsul C vitamini və sinkin 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 Ulutan Fışıldayan tablet 1 Vitamin C (as Acorbic acid) – 900 mg Citric acid, Tartaric acid, Sucrolose, Sodium bicarbonate, Orange flavor, 

Aerosil, Polyvinylpyrrolidone K30

Ulutan İlaç Kimya Sanayi ve Dış Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C Ulutan (tablet №20) adlı 

məhsul vitamin C-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 

onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.
Vitamin C-AF Kapsul 3 x 10 Vitamin C – 250 mg, Rosa canina fruit extract – 100 mg (50 % vitamin C), Malpighia  glabra fruit 

extract – 100 mg (17 % vitamin C)

Gelatin, Caramel S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C-AF (kapsul №30) adlı 

məhsul immun sistemini 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: məhsulun tərkibində sink qlukonat olmadığı halda bu komponent 

haqqında istifadə üzrə təlimatda məlumat verilmişdir, müvafiq düzəliş 

olunmalıdır.
Vitamin C-ST Kapsul 3 x 10 Vitamin C – 250 mg, Rosa canina fruit extract – 100 mg (50 % vitamin C), Malpighia  glabra fruit 

extract – 100 mg (17 % vitamin C)

Gelatin, Dye Caramel S.C.Laboratoarele Medica S.R.L Rumıniya 06.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamin C-ST (kapsul №30) adlı 

məhsul immun sistemini 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: məhsulun tərkibində sink qlukonat olmadığı halda bu komponent 

haqqında istifadə üzrə təlimatda məlumat verilmişdir, müvafiq düzəliş 

olunmalıdır. 
Vitmix Multivitamin Şərbət 100 ml Fish oil - 200 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid ) - 35 mg, Zinc (as Zinc gluconate)  - 10 mg,  

Nicotinamide - 18 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) – 1.7 mg, Vitamin B1 (as Thiamin hydrochloride) – 

1.4 mg, Vitamin A (as retinol acetate) – 0.9 mg, Vitamin B6 (as Prydoxine hydrochloride) – 0.7 mg, 

Vitamin D (as Cholecalciferol) – 0.01 mg

Deionized Water, Sugar, Sucralose, Saccharin, Glycerol, Orange 

Flavoring, Citric Acid, Xhantan gum, BHT, Twin-80, Sodium Benzoate

Farmabest İlaç Kozmetik Medikal Ltd. 

Şti

Türkiyə 15.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitmix Multivitamin (şərbət 100 ml) 

adlı məhsulvitamin 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.

ViziNorm Kapsul 10 x 2 Marigold flowers dry extract (Calendula Officinalis) - 50 mg, Bilberry fruit dry extract (Vaccinium 

myrtillus) - 25 mg, Vitamin C (as L-Ascorbic acid) – 100 mg

Sorbitol, Magnesium Stearate, Talc, capsule shell: gelatin Vega İlaç Koz.Gida İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən ViziNorm (kapsul № 20) adlı məhsul  

gözün görmə qabilyətini 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

Voladex Damcı 50 ml № 1 Matricariae florum extractum siccum- 3,2 mg; Melissae folii extractum siccum- 2,0 mg; Melatonin-1 mg Fructosum,Glycerolum,Saporem,Acidum citricum, Kalii sorbas, Aqua 

purificati

Verteks MMC Ukrayna 19.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Voladex(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 

ml) adlı  məhsul yuxunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  qidanı bioloji fəal 

maddələrlə zənginləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Qeyd:Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin

Wellness Moruq dadı ilə toz 450 qr ART Müasir Elmi Texnologiyalar MMC Rusiya 17.06.2020 Müsbət qida məhsulu kimi  yekun rəy verilib(məktub şəklində)

Wellness Tomat və Reyhan dadı ilə toz 450 qr ART Müasir Elmi Texnologiyalar MMC Rusiya 17.06.2020 Müsbət qida məhsulu kimi  yekun rəy verilib(məktub şəklində)

Yuxu formulu Tablet 2 x 20 Magnesium carbonate (Magnesium - 54 mg) - 224 mg, Eschscholzia californica herb dry extract - 200 

mg, Leonurus cardiaca herb, Leonurus quinquelobatus herb dry extract (iridoids - 8 mg) - 160 mg, 

Humulus lupulus conis dry extract - 80 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride ) - 2 mg, Vitamin 

B1 (as Thiamine hydrochloride ) - 1.5 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin 0.1%) - 3 mcg

Maltodextrin, Calcium stearate, Colloidal silicon dioxide, Potato starch, 

Microcrystalline cellulose, Tablet coating (Hydroxypropylcellulose, 

Titanium dioxide, Polysorbate 80, Polyethylene glycol, Food dye, 

Purified water)

Evalar QSC Rusiya 26.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Yuxu formulu (tablet, №20) adlı 

məhsul yuxuyagetməni 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.
Zekolek Daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı

50 ml Gamma-aminobutyric acid - 25 mg, Glycine - 20 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq. to 0.4 mg Vitamin 

B6) - 0.486 mg, Calcium-D-pantothenate (eq. to 0.7 mg Vitamin B5) - 0.761 mg, İnositol - 50 mg

Sucralose, Glycerine, Potassium sorbate, Orange flavor, Deionized 

water

AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 22.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekolek (daxilə qəbulu üçün məhlul-

damcı, 50 ml) adlı məhsul MSS-nin fəalliyətini 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.

Zekran Kapsul 3 x 10 Cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit dry extract - 250 mg, Vitamin C (as Ascorbic acid) - 50 mg Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, KOÇ İLAÇ Kişisel Bakım ve Bitkisel 

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

Ltd. Şti

Türkiyə 11.01.2021 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zekran (kapsul  N 30) adlı məhsul 

sidik-ifrazat 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: İstehsalçının ünvanında texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

nömrəsi və tarixi saxlanılmaqla dəyişdirilir.


